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Дорогі друзі!
Îò âè é çàâåðøèëè ñèñòåìíå âèâ÷åííÿ âñ³õ ðîçä³ë³â øê³ëüíîãî êóðñó óêðà¿íñüêî¿
ìîâè. Çäîáóò³ âïðîäîâæ ïîïåðåäí³õ ðîê³â çíàííÿ, íàáóò³ âì³ííÿ é íàâè÷êè ìàþòü ñòàòè
ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ôîðìóâàííÿ ðèñ êîìïåòåíòíî¿ íàö³îíàëüíîìîâíî¿ îñîáèñòîñò³, ö³êàâîãî
é áàæàíîãî ñï³âðîçìîâíèêà. Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî íèí³ íåìàº æîäíî¿ ñóñï³ëüíî¿ ñôåðè,
ÿêà íå ïîòðåáóº åôåêòèâíèõ êîìóí³êàòîð³â.
Ñüîãîäí³ âè – íà ïîðîç³ ñàìîâèçíà÷åííÿ, ïðîåêòóâàííÿ ñâîãî ìàéáóòíüîãî é çä³éñíåííÿ âàæëèâîãî æèòòºâîãî âèáîðó. Êóäè á âè íå ñïðÿìóâàëè ñâî¿ íàì³ðè, äîïîìîãòè
ðåàë³çóâàòè ¿õ ñïðîìîæíà óêðà¿íñüêà ìîâà é âàøå ìîâëåííÿ. Íå ïðèìåíøóéòå ðîë³ öüîãî ïðåäìåòà ó âàøîìó æèòò³.
×èííà ïðîãðàìà âèâîäèòü âàñ íà âèùèé ð³âåíü çäîáóâàííÿ ìîâíî¿ îñâ³òè é ïåðåäáà÷àº
ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíîãî ñòàâëåííÿ äî ìîâè ñâîãî íàðîäó, ôîðìóâàííÿ ìîâíîãî ÷óòòÿ é ìîâíîãî ñìàêó, âíóòð³øíüî¿ ïîòðåáè âèÿâëÿòè ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü äî Óêðà¿íè çàñîáàìè ìîâè, ¿¿
êóëüòóðíèõ ³ äóõîâíèõ íàäáàíü, ïîòðåáè âäîñêîíàëþâàòè âëàñíó êóëüòóðó ìîâëåííÿ, êóëüòóðó ñï³ëêóâàííÿ é ãîòîâí³ñòü êîæíîãî ç âàñ äî ðîçâ’ÿçàííÿ áóäü-ÿêèõ æèòòºâèõ ïðîáëåì.
Ðåçóëüòàòè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ñó÷àñíèé ðèíîê ïðàö³ ïîòðåáóº ôàõ³âö³â ³ç òàêèìè îñîáèñò³ñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè: â³äïîâ³äàëüí³ñòü, àêòèâí³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü, ³ííîâàö³éí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü ³ âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³.
Íàø ï³äðó÷íèê äîïîìàãàòèìå âàì ó öüîìó. Çâåðòàºìî âàøó óâàãó íà îñîáëèâîñò³ ö³º¿
íàâ÷àëüíî¿ êíèæêè. Ó ñòðóêòóð³ óðîêó ïåðåäáà÷åíî òàê³ âàæëèâ³ êîìïîíåíòè, ÿê ö³ëåâèçíà÷åííÿ é ðåôëåêñ³þ.
Çà ñëîâàìè Â. Ãóìáîëüäòà, âî³ñòèíó ñåðéîçíå ñïðÿìóâàííÿ äî áóäü-ÿêî¿ ö³ë³ – öå ïîëîâèíà óñï³õó â äîñÿãíåíí³ ¿¿. Ïîñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ ö³ëü, îáðàòè øëÿõè äîñÿãíåííÿ ¿¿
– öå âæå äåñÿòü êðîê³â ç³ ñòà, àäæå âè ï³äñâ³äîìî ïðîãðàìóºòå ñåáå íà óñï³õ. Ïî÷èíàéòå ç
åëåìåíòàðíîãî: ïëàíóéòå ñâ³é äåíü, âèçíà÷àéòå ö³ëü ó ìåæàõ óðîêó, òèæíÿ, ì³ñÿöÿ – é íåîäì³ííî äîñÿãíåòå ¿¿. Ïàì’ÿòàéòå: àáî âè ïëàíóºòå ñâîº æèòòÿ, àáî ³íø³ öå çðîáëÿòü çà âàñ.
Çãîäîì âè çðîçóì³ºòå, ùî ìàâ íà óâàç³ ïñèõîëîã Ñ. Ðóá³íøòåéí, çàçíà÷àþ÷è: «Îñîáèñò³ñòü òîä³ á³ëüøà, êîëè á³ëüø³ ïåðåä ñîáîþ ñòàâèòü ö³ë³».
Ðàäèìî âàì çàïî÷àòêóâàòè «Æóðíàë äîñÿãíåíü». Íå ë³íóéòåñÿ é çàïèñóéòå â íüîãî
íàâ³òü íàéìåíø³ ñâî¿ ïåðåìîãè é ðåçóëüòàòè, ³ âè â³ä÷óºòå, ÿê â³í íàäàë³ ñòèìóëþâàòèìå
âàñ äîñÿãàòè á³ëüøîãî.
Ï³äðó÷íèê ðåàë³çóº âàøå ïðàâî íà âèá³ð ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, çàâäàíü íà çàêð³ïëåííÿ,
òåêñò³â, ³ç ÿêèìè âàì ö³êàâî ïðàöþâàòè ó ïðîöåñ³ çàñâîºííÿ, äîìàøí³õ çàâäàíü.
Ðóáðèêà «Ñëîâî äíÿ» ñïðèÿòèìå çáàãà÷åííþ àêòèâíîãî ñëîâíèêà íåñïðàâåäëèâî
â³äñóíóòèìè íà ïåðèôåð³þ óêðà¿íñüêèìè ñëîâàìè, «Åêîëîã³ÿ ñëîâà» – â³äòî÷óâàòèìå
ìîâíó ìàéñòåðí³ñòü, ôîðìóâàòèìå ìîâíå ÷óòòÿ. Äî «ñë³â äíÿ» ðàäèìî äîáèðàòè åï³òåòè,
ñèíîí³ìè, âèáóäîâóâàòè àñîö³àòèâí³ ðÿäè, ñêëàäàòè ä³àëîãè. Îêðåñëþéòå ñòèë³ñòè÷í³
ìåæ³ ñë³â é àêòèâ³çóéòå ¿õ ó ñâîºìó ìîâëåíí³. Âèä³ë³òü ó «Æóðíàë³ äîñÿãíåíü» ðóáðèêó
«Ì³é àêòèâíèé ñëîâíèê» ³ ùîðàçó çàïèñóéòå äî íüîãî íîâ³ ñëîâà é íîðìàòèâí³ ñïîëóêè.
Öå çáàãàòèòü âàñ, ðîçøèðèòü ñâ³ò äîâêîëà ³ çðîáèòü éîãî ÿñêðàâ³øèì ³ çì³ñòîâí³øèì, à
âàñ – ö³êàâèìè é óñï³øíèìè ìîâöÿìè.
Ó äîäàòêàõ ìè ïåðåäáà÷èëè äëÿ âàñ ñòàðòîâó ïðîãðàìó ñàìîðåàë³çàö³¿. Ó í³é âè ïðî÷èòàºòå ïðî âàæëèâ³ñòü ö³ëåâèçíà÷åííÿ, ñóòü ³ ä³ºâ³ñòü ðåôëåêñ³¿. Àëãîðèòì ðåôëåêñ³¿
íà êîæåí óðîê âèçíà÷àéòå ñàì³, îáèðàþ÷è ç ïåðåë³êó ïóíêò³â íàéàêòóàëüí³ø³ äëÿ âàñ ó
öþ ìèòü. Ñõåìè äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿ ðàäèìî ïåðåíåñòè â «Æóðíàë äîñÿãíåíü», âîíè âèêîíóâàòèìóòü ðîëü ïîêàæ÷èêà, çðàçêà.
Òëóìà÷íèé ñëîâíèê íå ì³ñòèòü óñ³õ íåçíàéîìèõ âàì ñë³â, àäæå âè ìàºòå â³äòî÷óâàòè
âì³ííÿ ñàìîñò³éíîãî ïîøóêó ³íôîðìàö³¿.
«Ó êîæíîìó ç âàñ ñïèòü âåëåòåíü. ² êîëè â³í ïðîêèäàºòüñÿ, ïî÷èíàþòü â³äáóâàòèñÿ
äèâà», – ãîâîðèâ Ãåòå. Â³ðòå â ñåáå, áóäüòå íàïîëåãëèâèìè é ö³ëåñïðÿìîâàíèìè!
Ùèðî çè÷èìî âàì óñï³õ³â!

Автори
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Лексикографія
§ 1. ÑÓ
ÑÓ×ÀÑÍ²
Ó ×ÀÑÍ² ËÅÊÑÈÊÎÃÐÀÔ²×Í²
ËÅÅÊÑÈ
ÈÊÎÃÐÀÔ
Ô²×Í² ÄÆÅ
ÄÆÅÐÅËÀ
ÅÐÅËÀ
Словники - музеї слів.

С. Пушик

Слово
С
лово
ово дня:
д
авжеж, удосталь,
велемовний
ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ
1. Поміркуйте й запишіть ключові слова, що визначатимуть зміст уроку. У кінці уроку,
на етапі рефлексії, доповніть перелік словами, яких, на ваш погляд, бракує.
2. Запитання й завдання:
1. Що означають слова з рубрики «Слово дня»? Які асоціації викликають вони у вас?
2. Чи послуговуєтеся ви ними? Доберіть до них синоніми.
3. Чи є зв’язок між темою уроку й «словами дня»? Активізуйте впродовж уроку ці слова
в мовленні. Складіть речення зі «словами дня» в контексті теми уроку.
4. Який зміст ви вкладаєте у слово «словник»? Що про словники ви пам’ятаєте з попередніх класів? З яким словником ви познайомилися вперше?
5. Якими словниками ви користуєтеся найчастіше?
6. Чи відчуваєте ви потребу постійно працювати зі словником?
7. Чи кожній людині необхідно мати вдома словники, уміти користуватися ними?
8. Назвіть ситуації, у яких неодмінно потрібно звернутися до словника.
9. Для людей якої професії щоденна робота зі словниками має бути нормою? Чому?
10. Що вам відомо про найновіші сучасні словники? Чим спричинена поява їх?
11. Прочитайте епіграф уроку. Що автор мав на увазі? Чи поділяєте ви таке бачення
суті цієї книжки?
Ëåêñèêîãðàô³ÿ (ñëîâíèêàðñòâî, ñëîâíèöòâî) – ðîçä³ë ìîâîçíàâñòâà, ùî
ðîçãëÿäàº òâîðåííÿ ñëîâíèê³â.
3. І. Книжку, словник видатні люди в різні часи сприймали як
«морську глибину», «найкращого друга», «Всесвіт», «пам'ять»,
«найбільший скарб», «маяк в океані часу», «джерело освіти», «знаряддя знання», «найкращих друзів», «як хліб насущний», «прискорювач процесів життя», «бездонну глибину», «пишний яр», «альфу й
омегу всякого знання», «ріку», «океан», «колодязь живильної роси».
А чим словник є для вас?
Кажуть, словник навчає, пояснює, указує, орієнтує, збагачує,
полегшує, прискорює, відкриває... Що словник робить для вас? Доберіть дієслова, що визначають функційність, дієвість словника.
1.
2.
3.

ІІ. Дайте відповіді на запитання:
Які завдання є нагальними для сучасного словництва?
Чому словники не встигають фіксувати всі зміни словникового складу мови?
Яких вимог необхідно дотримуватися укладачам словників?
4. Об’єднайтеся в групи. Запропонуйте власне тлумачення поняття «словник».
Звірте результати своїх міркувань зі словниками.

5
Ñëîâíèêîâèé ñêëàä êîæíî¿ ìîâè ïîñò³éíî ïîïîâíþºòüñÿ. Çá³ëüøåííÿ ëåêñè÷íèõ îäèíèöü ïîâ’ÿçàíå ç³ çðîñòàííÿì ïîòîêó ³íôîðìàö³¿, ïîÿâîþ íîâèõ ³íôîðìàö³éíèõ, çîêðåìà ³íøîìîâíèõ äæåðåë. Äîáðîþ îçíàêîþ âàðòî ââàæàòè ïîâåðíåííÿ
³ç çàáóòòÿ ïèòîìèõ óêðà¿íñüêèõ ñë³â, ùî çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â áóëè âèëó÷åí³ ç àêòèâíîãî îá³ãó, ïåðåíåñåí³ äî ðîçðÿäó ïðîñòîð³÷íèõ, ä³àëåêòíèõ, çàñòàð³ëèõ.
5. Прочитайте вислів Максима Рильського й розміщений нижче текст. Висловіть свої міркування щодо наповнення сучасних словників. Чи всі слова потрібно фіксувати в них?

1. Ïîâíèé ñëîâíèê áóäü-ÿêî¿ ìîâè – öå ³äåàë, äî ÿêîãî ìîæíà ëèøå ïðàãíóòè ³ ÿêîãî í³êîëè íå ìîæíà äîñÿãòè, áî êîæåí äåíü ³ êîæíà ãîäèíà ïðèíîñÿòü ëþäÿì íîâ³ ïîíÿòòÿ é íîâ³ äëÿ òèõ ïîíÿòü ñëîâà (Ì. Ðèëüñüêèé).
2. Ñëîâî «ê³áîðãè» (ó çíà÷åíí³ – çàõèñíèêè Äîíåöüêîãî àåðîïîðòó) âæå
ìîæíà ïîáà÷èòè â îíëàéí-ñëîâíèêó ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. À ñëîâî «âàòíèêè» òëóìà÷àòü òàê: «ëþäèíà ç ðàäÿíñüêîþ ìåíòàëüí³ñòþ, ÿêà ùèðî íå ðîçóì³º, äëÿ ÷îãî ³ñíóº äåðæàâà Óêðà¿íà». Ó äåÿêèõ ñëîâíèêàõ óæå ç’ÿâèëèñÿ
«äîáðîáðàòè», «áàíäåðëîãè», «ò³òóøêè».
Êîëè ñàìå âñ³ ö³ íîâ³ ñëîâà áóäå âíåñåíî â äðóêîâàí³ âåðñ³¿ ñëîâíèê³â, íåâ³äîìî. Âåëèê³ àêàäåì³÷í³ ñëîâíèêè îíîâëþþòü ðàç ó 30-40 ðîê³â, à òî ³ â
ï³âñòîë³òòÿ. Ðàç íà äâà ðîêè ïîâèíí³ á âèõîäèòè ìàë³ ñëîâíèêè. Òðàäèö³éíî ó ïðîöåñ³ äîáîðó ëåêñèêè äëÿ ñëîâíèêà çâàæàëè íà òå, ÷è àêòèâíî ñëîâî
(òåðì³í) âèêîðèñòîâóâàëè ì³í³ìóì ó ï'ÿòüîõ ñôåðàõ æèòòÿ. Íèí³ ñïèðàþòüñÿ
ëèøå íà ëåêñèêó ç³ ÇÌ², ÿêó ââàæàþòü äèíàì³÷íîþ (Ç ³íòåðíåòó).
Функції словників
Інформативна

Нормативна

Полягає в накопиченні й збережен- Фіксує норми сучасні інформації про стан науково-тех- ної української літенічного й культурного розвитку, ратурної мови.
рівень знань в усіх сферах життя
суспільства.

Освітня
Освітню функцію вбачають в орієнтуванні мовців на правильне вживання мовних одиниць (вимову, написання, творення тощо) як ознаку
освіченості й культури людини.

6. Прочитайте перелік словників, з’ясуйте, які з зазначених функцій і яким чином
вони реалізують.

1. Îðôîãðàô³÷íèé ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. 2. Ñëîâíèê ìåäè÷íèõ òåðì³í³â. 3. Åíöèêëîïåä³ÿ óêðà¿íîçíàâñòâà. 4. Åòèìîëîã³÷íèé ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿
ìîâè. 5. ×àñòîòíèé ñëîâíèê ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ õóäîæíüî¿ ïðîçè. 6. Ñëîâíèê ïñåâäîí³ì³â óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â. 7. Ñëîâíèê îìîí³ì³â óêðà¿íñüêî¿
ìîâè. 8. Åíöèêëîïåä³ÿ «Óêðà¿íñüêà ìîâà». 9. Åíöèêëîïåä³ÿ ïîë³òè÷íî¿ äóìêè.
10. Ñëîâíèê ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ñëåíãó. 11. Åíöèêëîïåäè÷íèé ñëîâíèêäîâ³äíèê ç òóðèçìó.
7. Розгляньте малюнки. Поясніть, як ви сприймає зміст кожного.
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8. І. Прочитайте слова, до якого словника потрібно звернутися, щоб з’ясувати значення їх. Яку функцію реалізує цей словник? Запишіть незнайомі слова й тлумачення
їхніх значень. У разі потреби скористайтеся словником: http://evrika.if.ua/86/.

Ëàíö, ëèõâàð, ë³æíèê, ëóá, ëóòàâèé, ìàðà, ìàðæèíà, ìåðâà, ìåøòè, ìîêâà,
ìîëüôàð, ìîðâà, ìîð³æîê, ìîöíèé, íàâèä³òè, íàíàøêà, íàð³ê, íàøòóêóâàòè,
íîðà, îáçîðèíè, îáîðà, îáðîòÿíêà, îòàâà, îô³ðà, îô³ðóâàòè, îã³äíèé.
ІІ. Пригадайте, чи ці слова вам траплялися раніше. Навіщо потрібно знати їх? Складіть усно речення з будь-якими двома словами.
9. І. Прочитайте текст. Яку проблему порушує автор? Це поодинока чи типова проблема в Україні? Визначте комунікативний намір автора тексту.

Âè çâåðòàëè óâàãó, ùî ïî âñ³é Óêðà¿í³ â íàçâàõ ìàãàçèí³â, ðåñòîðàí³â,
ð³çíèõ «çàâåäåíö³é» ïàíóº ïðîâ³íö³àë³çì?
«Öå ïåðåäóñ³ì íåïîâàãà äî ñâîãî, – êàæå ë³òåðàòóðîçíàâåöü ³ ïèñüìåííèê
Âîëîäèìèð Ïàí÷åíêî. – Íàïðèêëàä, ó Êðîïèâíèöüêîìó: êóäè îêîì íå êèíü –
ñêð³çü Ìàíõåòòåí, Ìåðåë³í, Ñóëòàí… Ìîæå á³çíåñìåíè ìàëî îá³çíàí³ ç³ ñâîºþ
êóëüòóðîþ, ¿ì ó äèòèíñòâ³ íå ÷èòàëè êàçîê ïðî ²âàñèê³â-Òåëåñèê³â ³ Êîòèãîðîøê³â? ×è öå ïðîñòî ñïðàöüîâóº êîìïëåêñ íåïîâíîö³ííîñò³? Ñì³øíî é æàëþã³äíî. Àäæå êîæåí, õòî ïðè¿äå â Ãîëëàíä³þ, õî÷å òàì ïîáà÷èòè ùîñü ãîëëàíäñüêå,
â Òóðå÷÷èíó – òóðåöüêå. À â Óêðà¿í³ ùî? Ìàíõåòòåí?».
Ó÷åíèé ïåðåêîíàíèé, ùî, ìàþ÷è íàäçâè÷àéíî ö³êàâó ³ñòîð³þ é êóëüòóðó, âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè åëåìåíòè ¿õ ³ äëÿ á³çíåñó. Óÿâ³òü ñîá³: ïðî¿æäæàºòå âè, ñêàæ³ìî, òðàñîþ Êè¿â-Õàðê³â, – ³ íà ñîòîìó ê³ëîìåòð³ ïîñòàº ðåñòîðàí
«Intermezzo», àäæå ïîðó÷ – ñåëî Êîíîí³âêà, äå Ìèõàéëî Êîöþáèíñüêèé ãîñòþâàâ ó ìàºòêó ªâãåíà ×èêàëåíêà, ³ ñàìå òàì éîìó ÿâèëîñÿ «²ntermezzo». ²íòåð’ºð ìàâ áè áóòè â³äïîâ³äíèé, æèâèé: ³ç Êîöþáèíñüêèì, ñòåïîì, ìàºòêîì,
â³â÷àðêàìè íà ñòàðèõ ñâ³òëèíàõ. Ó íàñ, íà æàëü, ³ñòîð³ÿ ìàëî «åêñïëóàòóºòüñÿ»
â á³çíåñ³. À çà êîðäîíîì òàêà ïðàêòèêà ³ñíóº. ßêùî ñòî¿òü äåñü ÿêèéñü ìåìîð³àëüíèé êàì³í÷èê, äîâêîëà íüîãî ìîæóòü ³ ñïîðóäó çâåñòè (Çà Â. Ðàäç³ºâñüêîþ).
1.
2.
3.
4.
5.

ІІ. Запитання й завдання:
Які труднощі можуть виникнути у сприйнятті чи відтворенні цього тексту?
До яких словників ви б порадили звернутися, щоб подолати їх?
Чи є згадана проблема у вашому місті (селі, селищі)? Порадьте, як розв’язати її.
Поясніть значення слова «провінціалізм». У чому, на думку вченого, він полягає?
Що в тексті вам видається дискусійним, а з чим ви погоджуєтеся?

Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Äÿêóþ÷è (ïðèñë.: âèñëîâëþþ÷è ïîäÿêó) äðóçÿì çà ï³äòðèìêó, áàáóñ³ çà äîáðî é ëàñêó, ñëóõà÷àì çà óâàãó é òåïëî, ä³äóñåâ³ çà ïîðàäó; çàâäÿêè (ïðèéì.) ï³äòðèìö³, äîïîìîç³, ðîçóì³ííþ, òàëàíòó, çãóðòîâàíîñò³.
10. Проблеми в межах теми: 1. В одному зі словників подано помилкове написання
слова. Як бути? 2. У «Словарі української мови» Б. Грінченка слово розгадка подано з наголосом на другому складі, у «Правописному словнику» Г. Голоскевича – на першому.
Кому вірити? 3. Чи взаємозамінні слова «бік» і «сторона», «близький» і «ближній»? (Звірте
свої міркування тут: http://kultura-movy.wikidot.com/vybir-slova; а також зверніться до
книжки С. Караванського «Секрети української мови»).
11. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Чим сьогодні ви збагатили себе?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
12. Ознайомтеся зі списком словників (http://www.mova.info/Page.aspx?l1=61; https://
uk.wiktionary.org/wiki/Додаток:Список_словників). Підготуйте коротку інформацію «У
світі словників». Який зі словників має зв’язок з вашою майбутньою професією?
13. Напишіть есе «Словники в моєму житті».
14. Підготуйте проект «Історія мого міста (села, країни) і бізнес», запропонуйте
варіант нового мовного обличчя вашого населеного пункту.
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§ 2. ÎÑÍÎÂ
ÂÍ² Ò ÈÏÈ ÑË
ËÎÂÍÈÊ²Â
Â

Естетична функція слова
ǸȎȞȠȎ ȝȎȚ·ȭȠL
енциклопедичні
словники,
лінгвістичні,
тлумачний словник,
перекладний,
фразеологічний,
етимологічний, морфемний,
діалектний,
словник іншомовних слів,
наголосів, синонімів,
антонімів, паронімів.

Ñëîâíèêè ïîä³ëÿþòü íà äâà òèïè: åíöèêëîïåäè÷í³ é ë³íãâ³ñòè÷í³.
Åíöèêëîïåäè÷í³ ñëîâíèêè ì³ñòÿòü òåêñòîâó (àëå íåë³íãâ³ñòè÷íó) ³íôîðìàö³þ ïðî ÿâèùà ä³éñíîñò³, êðà¿íè, ïîä³¿, ëþäåé òà ³í. é ð³çíîìàí³òí³ ³ëþñòðàö³¿
(ìàëþíêè, ñâ³òëèíè, êàðòè, ä³àãðàìè, àóä³î-, â³äåîìàòåð³àëè).
Ë³íãâ³ñòè÷í³ (ô³ëîëîã³÷í³) ñëîâíèêè ç’ÿñîâóþòü ð³çí³ àñïåêòè ñëîâà: çíà÷åííÿ, îñîáëèâîñò³ âèìîâè, íàïèñàííÿ, áóäîâè, ñïîëó÷óâàíîñò³, ñï³ââ³äíîøåííÿ ç
ëåêñåìàìè ³íøèõ ìîâ – òîáòî ë³íãâ³ñòè÷íó ³íôîðìàö³þ.
* Інформація про словники є за покликанням:: http://www.nbuv.gov.ua/node/2782.
15. Об’єднайтеся в групи. Прочитайте короткі характеристики словників. Які
стосуються всіх словників, а які – лише окремих? Зазначте, яких саме.

1. Ëåêñèêîãðàôè âèçíà÷àþòü òàê³ íàéâàæëèâ³ø³ çàâäàííÿ äëÿ öèõ ñëîâíèê³â: ñòâîðåííÿ ðåºñòðó, ùî ïîëÿãàº â äîáîð³ òåðì³í³â; íàâåäåííÿ ð³âíîçíà÷íèõ
ñë³â-â³äïîâ³äíèê³â ó ìîâ³ ïåðåêëàäó, ñïðîìîæíèõ ÿêíàéòî÷í³øå ïåðåäàòè ñåìàíòèêó ðåºñòðîâîãî ñëîâà; çàáåçïå÷åííÿ ³äåíòè÷íîãî âèçíà÷åííÿ îäíàêîâèõ
êàòåãîð³é ïîíÿòü ³ òåðì³í³â íà ïîçíà÷åííÿ ¿õ (Çà Ê. Ñåë³âåðñòîâîþ).
2. Ñëîâíèê ì³ñòèòü ðåºñòð óêðà¿íñüêèõ ñë³â, ïîäàíèõ â àëôàâ³òíîìó ïîðÿäêó
ç ïîçíà÷åííÿì íàãîëîñó. Ðåºñòðîâ³ ñëîâà ïðåäñòàâëåí³ â ïî÷àòêîâ³é ôîðì³.
3. Ö³ ñëîâíèêè ô³êñóþòü ³ ïîÿñíþþòü íå ñëîâà, à ïîâ’ÿçàí³ ç òèìè ÷è
³íøèìè ñëîâàìè (ÿê íàçâàìè â³äïîâ³äíèõ ÿâèù) â³äîìîñò³ ç ð³çíîìàí³òíèõ
ãàëóçåé çíàíü, ìèñòåöòâ, âèðîáíèöòâ, ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ òîùî.
4. Ó ö³é ëåêñèêîãðàô³÷í³é êíèæö³ ç’ÿñîâóþòü ïîõîäæåííÿ ñëîâà, éîãî
ïåðâ³ñíå çíà÷åííÿ, ðåêîíñòðóþþòü íàéäàâí³øó ôîðìó ñëîâà, óêàçóþòü,
çàïîçè÷åíå ñëîâî ÷è âëàñíå óêðà¿íñüêå.
5. À öå ñëîâíèê, ó ÿêîìó êîæíå ñëîâî ñõàðàêòåðèçîâàíå ç îãëÿäó
íà ê³ëüê³ñòü óæèâàíü éîãî â îáìåæåíîìó ìàñèâ³ òåêñò³â, òîáòî íà éîãî
àáñîëþòíó ÷àñòîòó â öèõ òåêñòàõ.
6. Ö³ ñëîâíèêè ðåïðåçåíòóþòü òåðì³íè â³äïîâ³äíî¿ ãàëóç³, âàæëèâ³ äëÿ ôîðìóâàííÿ ìîâíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ôàõ³âö³â, ô³êñóþòü îíîâëåííÿ êîíêðåòíî¿ ãàëóç³, ðîáëÿòü äîñòóïíîþ ³íôîðìàö³þ, ñïðèÿþòü ðîçóì³ííþ ¿¿.
7. Ñëîâíèê ñêëàäàºòüñÿ ç³ ñëîâíèêîâèõ ñòàòåé. Íà ïî÷àòêó ñëîâíèêîâî¿
ñòàòò³ ñòî¿òü çàãîëîâíå ñëîâî (ñïîëóêà).
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16. Розгляньте таблицю, на основі її змісту розкажіть про словникове багатство української мови. Знайдіть самостійно інформацію про види словників, не згадані в таблиці.

Типи і види словників
Енциклопедичні
(універсальні й галузеві)
Енциклопедія сучасної України,
Енциклопедія кібернетики,
Географічна енциклопедія України,
Банківська
енциклопедія,
Мистецтво України:
енциклопедія,
Українська літературна енциклопедія,
Українська мова:
енциклопедія,
Мала філологічна
енциклопедія,
Універсальний словник-енциклопедія.
До енциклопедичних належать також
такі словники:
Комп’ютерний
словник,
Український педагогічний словник,
Країнознавчий
словник-довідник.

Лінгвістичні
Приклади
Великий тлумачний словник сучасної
української мови (за ред. В. Бусела)
Словники
Словник іншомовних слів (за ред.
іншомовних слів О. С. Мельничука)
Перекладні
Російсько-український словник (за ред.
В. Жайворонка), Українсько-іспанський
словник (за ред. М. Жердинівської)
Фразеологічні
Словник фразеологізмів української мови
Етимологічні
Етимологічний словник української мови (6 томів)
Історичні
Словник староукраїнської мови ХІV–ХV ст.
(за ред. Л. Гумецької)
Неологізмів
Нові слова та значення Л. Туровської та
Л. Василькової (Київ, 2009 р.)
Діалектні
Словник буковинських говірок (Н. В. Гуйванюк)
Словник
Перший словник українського молодіжного
жаргонів/сленгів сленгу (укл. С. Пиркало)
Словники сино- Повний словник антонімів української мови
німів, омонімів, (Л. Полюга),
антонімів, паро- Практичний словник синонімів української
німів
мови (С. Караванський)
Словники мови Словник мови Шевченка у 2-х томах
письменників
(укл. М. Бойко та ін.)
Види
Тлумачні

17. Прочитайте словникові статті. Висловіть припущення щодо того, із яких словників вони виписані. У разі потреби звірте відповіді з матеріалами додатку 6.

1. Ì³êîëîã – ôàõ³âåöü ³ç ì³êîëîã³¿, ÿêèé äîñë³äæóº ãðèáè.
2. Åìîö³¿ – ïñèõ³÷í³ ñòàíè ³ ïðîöåñè â ëþäèíè é òâàðèíè, ó ÿêèõ
ðåàë³çóþòüñÿ ¿õí³ ñèòóàòèâí³ ïåðåæèâàííÿ.
3. Ðèòîðè÷íå çàïèòàííÿ – îäíà ç ðèòîðè÷íèõ ô³ãóð, ÿêà ïîëÿãàº ó âèêîðèñòàíí³ çàïèòàííÿ, ùî íå ïîòðåáóº â³äïîâ³ä³, îñê³ëüêè âîíà çàãàëüíîçðîçóì³ëà;
Ð. ç. âæèâàþòü äëÿ òîãî, ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó ñëóõà÷³â äî ïåâíîãî ÿâèùà àáî
ñàìèì çàïèòàííÿì âèñëîâèòè ñòâåðäíó äóìêó.
4. Ïåð³ùèòè (äîù) – ³òè, ëóïèòè, õëþïàòè, ñ³êòè, ïðàòè, õëþñêàòè, ïîðîòè,
øêâàðèòè; (-ñí³ã) ë³ïèòè; (áàòîãîì) øìàãàòè, ñòüîáàòè, õëüîñêàòè, áèòè.
5. Ëóã – áàðâèñòèé, áåçêðàéí³é, áåçìåæíèé, áóéíèé, âåëèêèé, âåñåëèé, âîëîãèé, ãëàäåíüêèé, ãðóçüêèé, æèâèé, æèòòºäàéíèé, çàêâ³ò÷àíèé, çàïàøíèé, çàòèøíèé, çàòóìàí³ëèé, çàöâ³÷åíèé, çåëåíèé, ³ìëèñòèé, êâ³ò÷àñòèé, êó÷åðÿâèé,
ìàëüîâíè÷èé, ì’ÿêèé, íèçüêèé, ïàõó÷èé, ïåðëèñòèé, ïèøíèé, ïðîñòîðèé, ïðîõîëîäíèé, ð³äíèé, ðîçê³øíèé, ðîçëîãèé, ðîñÿíèé, ñâ³æèé, ñâ³òëèé, ñèí³é…
6. Òåðì³í, -à (ñëîâî); òåðì³í, -ó (ñòðîê).
7. Ë³òè÷ – áîã ë³òà. Äáàº ïðî òåïëî, ðîäþ÷³ñòü, çëàãîäó ñåðåä ëþäåé.
Çãàäóºòüñÿ ó «Âåëåñîâ³é êíèç³».
18. І. Об’єднайтеся в чотири групи. Оберіть один із варіантів завдання. Назвіть словники, до яких необхідно звернутися, щоб правильно виконати такі завдання:
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18. 1. Запишіть виділені слова, обравши правильний варіант закінчення з дужок.

1. Ùå øêîëÿð(-îì,-åì) â³í ïðîéøîâ ïåðø³ á³çíåñîâ³ óí³âåðñèòåòè (Ì. Äî÷èíåöü). 2. À çâóêè îðãàí(-à, -ó) ðîçñèïàþòüñÿ ïî ï³äëîç³, óäàðÿþòüñÿ îá ñò³ë,
ñèïë(-þòü, -ÿòü)ñÿ òðàâíåâèì äîùåì íà ï³äâ³êîííÿ (Äç. Ìàò³ÿø). 3. Äèâí³
ïàëüö³ â³òåðö(-þ, -ÿ) ÷àñ â³ä ÷àñó òîðêàëèñÿ îáëè÷÷ÿ (Ë. Çîðÿíà). 4. Äîòîðêíóâøèñü äóø(-îþ, -åþ) äî ð³äíîãî ñëîâà ³ â³ä÷óâøè éîãî æèòòºäàéíå òåïëî, ïîâåðòàþñü äî íüîãî ÿ çíîâó ³ çíîâó (Ò. ²âàí÷óê). 5. Ðåøòêè ãóñòîãî òóìàí(-ó, -à) âîëîãî îïóñêàëèñÿ íà âóñàò³ êîëîñêè æîâòî¿ ïøåíèö³ (Çà ². Ñàâêîþ). 6. Áóð (-å, -þ)!
Áóð (-å, -þ)! Áóäü ëàñêàâà ³ âèõîäü äî íàñ íà Ñâÿòó âå÷åðþ! (Äàðà Êîðí³é).
18. 2. Укладіть і запишіть словникові статті до слів, позначених зірочкою.

1. ² ïîñòåëèëà ùåäðî, ìîâ ðóíî*, ³ç áóéíîòðàâ’ÿ ë³æíèêè* âîðñàò³, âäÿãíóëà âèøí³ â á³ëå ê³ìîíî, íà êëóìáè áàðâè âèëèëà ñòðîêàò³ (Í. Äàíèëþê).
2. Ëè÷êà ñòð³ë÷àñòèõ* àéñòð áóëè ïîâåðíåí³ äî ñîíöÿ, à ãîðä³ æîðæèíè âèêëè÷íî õèçóâàëèñÿ* ñâî¿ìè ïóõíàñòèìè îêñàìèòîâèìè* ãîë³âêàìè (². Ñàâêà). 3. ßòðèëî* äóøó âåñíÿíå ïòàñòâî (Ë. Çîðÿíà). 4. Ñåëà Âåðá³âêó é Ëîçîâó ðîç’ºäíóâàëî ìîðå ðàííüî¿ îòàâè* (². Ñàâêà).
18. 3. Поясніть особливості правильної вимови виділених слів.

1. À ïîðó÷ çìàãàþòüñÿ ó ôàðáàõ ç íåáåñàìè âîëîøêà, ïåòð³â áàò³ã ³ äçâîíèêè (Ë. Çîðÿíà). 2. Íà ãîñòèíó ïîçë³òàëèñü áäæ³ëêè, äæìåëèêè òóäè-ñþäè ñíóþòü
³ êóøòóþòü ç êîæíî¿ òàð³ëêè, ³ ÷àêëóíñòâî íîâîë³òíº ï’þòü (Í. Ãîð³øíà). 3. Í³÷
ðîç÷èíèëàñü â ñèâîìó òóìàí³, äåíü óâ³ðâàâñÿ â òèøó ñîííèõ òðàâ (Í. Äåéíåêà).
4. ² ðîáèòü ì³ñÿöü ñâ³é îáõ³ä, ïåðåðàõîâóº ñóç³ð’ÿ (Ò. Ôðîëîâà). 5. Ð³çíîáàðâ’ÿ çîëîòå ñòàº êîëîâîðîòîì, ç³ðêà ìèãòèòü ó ñâîºìó äèâíîìó ëåò³, à ìàë³ êîëÿäíèêè,
êîòð³ ÷åìíî éäóòü ñë³äêîì çà çîðåþ, ãîðäî âèñï³âóþòü (Äàðà Êîðí³é).
18. 4. Прочитайте виразно речення. Як правильно наголосити виділені слова?

1. ² çíîâó áóâ ðîñÿíèé ðàíîê (². Ñàâêà). 2. À ÷åðâåíü â³ääàâ åñòàôåòó ëèïíåâ³, æíèâàì òà íîâèì – ÿáëó÷íèì – óðîæàÿì (Ë. Çîðÿíà). 3. ×àð³âíà, ìàëüîâíè÷à ïðèðîäà Óêðà¿íè íå ìîæå çàëèøèòè áàéäóæîþ æîäíó ëþäèíó, çäàòíó
ñïðèéìàòè ïðåêðàñíå (Ç ³íòåðíåòó). 4. Äðóæíÿ òå÷³ÿ íåñëà íàñ ó á³ê óçáåðåææÿ (Ð. Ð³ããç). 5. Íàäâîð³ ñòîÿëà ïîãîæà äíèíà, ³ ÷èòàííÿ âèð³øèëè ïåðåíåñòè
íà ïðèðîäó (À. Õîìà). 6. À áàáóñÿ çàñòåëÿº ñò³ë âèøèâàíèì îáðóñîì, ³ òîé ñòàº
óðî÷èñòèì ³ óñì³õíåíèì (Äàðà Êîðí³é).
ІІ. Спільні для всіх варіантів завдання й запитання:
1. Чим умотивовані в реченнях слова ліжники, кімоно, горді?
2. Як ви розумієте вислови «доторкнутись душею до рідного слова», «день увірвався в
тишу», «купатися в обіймах слова», «пірнати вглиб слова», «підноситись словом у небо»?
3. Назвіть двоє слів зі своїх речень, у яких однакова кількість звуків і букв.
4. Знайдіть у реченнях свого варіанта приклади складеного присудка.
5. Випишіть підкреслені словосполучення, доберіть до іменника якомога більше епітетів.
19. Прочитайте речення. У яких словниках можна знайти відповідь на поставлені запитання? Продемонструйте це, обравши будь-які двоє запитань. У разі потреби скористайтеся джерелами, зазначеними в додатку 7.
1.
2.
3.
4.
5.

Який іменник найчастіше вживаний в українській мові?
Яка з абревіатур – ЗНО, АТО чи ДВНЗ – має лише один варіант розшифрування?
Скільки синонімів має дієслово бити?
Що означають слова тинейджер, тінізація, стайлінг, карт-бланш?
Що означають і для якої сфери характерні сполуки вимір біди, параметри гламуру,
екологічна свідомість, екологія слова, зелені інвестиції, висока мода, соціальний пакет, поле електоральне, простір для діалогу, сіра зона, у стилі фешн?
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20. І. Прочитайте висловлення читачів про різні книжки. Охарактеризуйте таким
чином один із українських словників. Підготуйте розповідь, скориставшись початком будь-якого з цих висловлень.

1. Öÿ êíèæêà çäàòíà âèë³êóâàòè ì³ëüéîí äåïðåñ³é. Öå ïðèêëàä íåâèïðàâíîãî îïòèì³çìó é êðåàòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ, ó í³é ë³òî íå çàê³í÷èòüñÿ
í³êîëè. «Ë³òî» òóò îçíà÷àº ùàñòÿ, äèòèíñòâî, óïåâíåí³ñòü ó ñâî¿õ ñèëàõ ³ ãîòîâí³ñòü çì³íþâàòè ñâ³ò íàâêîëî (ïðî «Ïåïï³ Äîâãàïàí÷îõà» Àñòðèä Ë³íä´ðåí).
2. ×èòàííÿ ö³º¿ êíèæêè êîðèñíå äëÿ ï³äíÿòòÿ íàñòðîþ. Ïîïðè àðõà¿÷íó
ëåêñèêó, ãóìîð ïèñüìåííèêà äóæå çäîðîâèé. Àâòîðñüê³ òåêñòè ìàþòü âèðàæåíèé òåðàïåâòè÷íèé åôåêò: â³ä çäîðîâîãî ñì³õó âò³êàº âñÿêà õâîðîáà (ïðî «Ñï³âîìîâêè» Ñ. Ðóäàíñüêîãî).
3. Íàéá³ëüøîþ ñìàêîòîþ â ïðèãîäàõ Àë³ñè º òå, ùî ¿õ çðó÷íî ÷èòàòè ³ äîðîñëèì,
³ ä³òÿì. Îñîáëèâà ö³íí³ñòü öèõ êíèæîê ïîëÿãàº â òîìó, ùî òóò º âñ³ ïîòð³áí³ ìåòàôîðè (ïðî êíèæêè «Àë³ñà â Êðà¿í³ Äèâ», «Àë³ñà â Çàäçåðêàëë³» Ëüþ¿ñ Êåððîë).
ІІ. Запитання й завдання:
1.
2.
3.
4.

Доберіть епітети до слова книжка. Звірте їх за словником епітетів.
З чим у вашій уяві асоціюється книжка? Запишіть асоціативний ряд.
Доберіть спільнокореневі слова до іменника смакота.
Як правильно наголосити виділені слова?

Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Íàäàâàéòå ïåðåâàãó óêðà¿íñüêèì ñëîâàì: ãàñëî, çàêëèê (à íå äåâ³ç),
ñò³íîïèñ (à íå ãðàô³ò³), êíèãîëþá (à íå á³áë³îô³ë), ñëàâåíü (à íå ã³ìí), ïèõàòèé, çàðîçóì³ëèé, ÷âàíüêóâàòèé (à íå ãîíîðîâèòèé), ïî÷àòê³âåöü (à íå
äåáþòàíò), óò³êà÷ (à íå äåçåðòèð), ïðîãîëîøóâàòè (à íå äåêëàðóâàòè).
21. Проаналізуйте роботу на уроці. Розкажіть про свої досягнення. Чим матеріал
уроку був для вас корисним?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
22. Випишіть з художньої книжки, яку ви зараз читаєте, або з тлумачного словника незнайомі слова й укладіть словник-мінімум незнайомих слів. У зошиті ваших досягнень може
бути сторінка/рубрика, відведені новим словам, що поповнять ваш активний запас.
23. Доберіть цікаві завдання /запитання для однокласників, що передбачають роботу з будь-яким словником.
24. Підготуйте проект «Весь світ довкола нас – у словниках».
25. Прочитайте про популяризацію українських словників (https://www.facebook.com/
Український-мовно-інформаційний-фонд-НАН-України-відділ-інформатики307858899608276/). Підготуйте коротку розповідь, у якій висловіть власну думку щодо
ефективності такої роботи. Додайте власні пропозиції.
26. Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться? Відгадайте ключове слово й підготуйте про це цікаву розповідь. Увиразніть її своїми ілюстраціями.

… – ó ïåðåêëàä³ ç ³òàë³éñüêî¿ îçíà÷àº «çàòóøîâàíèé,
çíèêàº, ÿê äèì».
Õóäîæíèöÿ Ñâ³òëàíà Ïåòðåíêî íàðîäèëàñÿ â Æèòîìèð³. ×îòèðè ðîêè íàâ÷àëàñÿ â äèòÿ÷³é õóäîæí³é øêîë³, à
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè âñòóïèëà äî Êðèìñüêîãî õóäîæíüîãî ó÷èëèùà. Ç 1985 ðîêó áåðå ó÷àñòü ó âèñòàâêàõ, ðîçðîáëÿº ³íòåð’ºðè é ïèøå íàòþðìîðòè â ðîìàíòè÷í³é òåõí³ö³, ÿêó íàçèâàþòü ... (Â. Äîðîø).
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§ 3. ÄÎÂ²Ä
ÄÎÂ²ÄÊÎÂ²
ÄÊÎÂ
Â² ÌÅÄ²ÀÐÅÑÓÐÑÈ
ÌÅÄ²À
ÀÐÅÑÓÐÑÈ

Її величність Книжка…
Ї

27. Прочитайте епіграф. Прокоментуйте, розкривши його суть і зв’язок із темою
уроку. Доберіть самостійно й запишіть ключові слова уроку.
Ïîïóëÿðíèìè â íàø ÷àñ º åëåêòðîíí³ ñëîâíèêè, ùî óñï³øíî êîíêóðóþòü ç ïàïåðîâèìè. Âîíè ìàþòü áàãàòî ïåðåâàã: äèíàì³÷í³ñòü (çäàòí³ñòü øâèäøå îíîâëþâàòèñÿ), ³ëþñòðàòèâíèé ìàòåð³àë, ùî äîïîâíþº é óâèðàçíþº ñëîâíèêîâèé ìàòåð³àë; âåëèêèé îáñÿã
ñëîâíèêîâî¿ áàçè; âàð³àòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ; çðó÷íèé ïîøóê; óí³âåðñàëüí³ñòü.
Îäíàê êîæåí ñàì îáèðàº, ÿêèìè ñëîâíèêàìè – ïàïåðîâèìè ÷è åëåêòðîííèìè –
êîðèñòóâàòèñÿ. Ãîëîâíå – âèõîâàòè â ñîá³ ãàðíó çâè÷êó ïðàöþâàòè ç³ ñëîâíèêàìè!
28. Ознайомтеся з таблицею «Досягнення сучасної електронної лексикографії», уміщеною в додатку 8. Наскільки важливо для вас мати електронні видання словників?
29. І. Об’єднайтеся в пари. Запишіть слова у три колонки: 1) відомі вам, активно вживані
в мовленні; 2) частково зрозумілі чи відомі вам, рідко вживані; 3) слова, лексичне значення яких вам не зрозуміле, у мовленні не вживаєте. Оберіть з цього переліку слова дня.

Äîâêðóæ, àòîæ, áàç³êà, áåçì³ð, áîââàí³òè, áîâêíóòè, áóö³ìòî, âàíòàæ³âêà,
âåëåëþääÿ, âæàõíóòèñÿ, â³äòàê, òàðòàê, äàëåá³, äå³íäå, äèâîâèæà, äîâê³ëëÿ,
çàáàãàíêà, çàñü, çîïàëó, êâàïèòèñÿ, êåïñüêî, êëóáî÷èòèñÿ, êðàÿíèí, ëåã³ò, ëèõîñë³â’ÿ, ë³òåïëî, ìåðù³é, ìæè÷êà, îá³ðó÷, îñîííÿ, ïðè÷à¿òèñÿ, ðàõìàííèé,
îäâ³ðîê; áàíäàíà, áåéäæ, á³ãáîðä, äðàéâåð, åëåêòîðàò, ãåíåðàö³ÿ, êàñòèíã, ïàðèòåò, ïëåé-îô, ðåì³êñ, ðîóì³íã, ñàéäèíã, ñèíãë, ñïàì, òàòóàæ, õàêåð, õîñïèñ.
ІІ. Складіть усно словосполучення з кожним словом.
30. Прочитайте речення. Які картини, образи постають у вашій уяві? Доберіть синоніми до виділених слів. Звірте свої результати зі словником синонімів: http://zosh6.
at.ua/praktichnij_slovnik_sinonimiv_ukrajinskoji_movi.pdf.

1. Ó çàðîñòÿõ øåìðàâ ãóñòèé äîù, ñêàïóâàâ ³ç ÿëèíîâî¿ ñòð³õè êðóïíèìè
îïàëîâèìè íàìèñòèíàìè. 2. Á³ëÿ ñòðóìêà ÿ ç³ðâàâ æìóòèê êâ³ò³â, ùî ìàéîð³ëè
çäàëÿ – æèâ³ ³ñêðèíêè â çåëåíîìó ìàðåâ³ ðîç³ìë³ëîãî ëóãó. 3. Ñòîÿëà òóò
ÿêàñü îñîáëèâà çàãóñëà òèøà, ÿêó ïðîøèâàâ ñð³áíîþ íèòêîþ äçâ³í ïîò³÷êà.
4. Ðàíêàìè òðàâó îáòÿæóâàëà êðèæàíèñòà ðîñà. 5. Äîâêîëà ãð³ëà îêî ïîâ³íü
ñîíöÿ ³ ñòðîêàò³â ðÿñíèìè áàðâàìè ñâ³ò (Ì. Äî÷èíåöü).
31. Прочитайте фразеологізми. Поясніть, що вони означають. Випишіть із словника
(http://schoolplusnet.com/up_portfolio/2016-3-2-21-42-22_file_20.pdf) фразеологізми, у
яких ключовими є виділені слова.

1. Çàì³ñèëè ìàê ³ç ïåðöåì. 2. Áóäå òîëê, ÿê áåçòîëî÷ íå ðîçâåäåòüñÿ. 3. ²ç
ñîíöÿ ðåøåòà íå çðîáèø. 4. Ïîòð³áíèé, ÿê ì³ñÿöü ó íåá³. 5. Ïðèíîñèòè äîäîìó
äçâîíè â íîãàõ. 6. ×àñ âèêîøóº íå ò³ëüêè ïîãàíå, à é äîáðå. 7. Ï³äñòàâèâ Áîã
ñâîþ áîðîäó, òî ÷³ïëÿéñÿ çà íå¿. 8. Ó ÷óæ³ êðèíèö³ ëåãøå çàãëÿäàòè, àí³æ ñâîþ
âèêîïàòè. 9. Íå òè êîð³ííÿ íîñèø, à êîð³ííÿ òåáå. 10. Äå º òàê³ ãðàáë³, ùîá îä
ñåáå ãðåáëè. 11. Õòî âàðèòü ëèõî, òîé ¿ñòèìå á³äó (²ç òâ. Ì. Ñòåëüìàõà).

12
32. Прочитайте, виберіть одне зі слів, опрацюйте його за всіма можливими словниками. Поясніть послідовність вашої роботи. Що нового про слово ви дізналися?

Ëóã, áðóíüêà, ñòåëüìàõóâàòè, êóëüòóðà, äèòèíà, ëåëåêà, ïî÷óòòÿ, ðóøíèê,
ñëîâî, ñìåðåêà, òðèâîãà, õàðàêòåð, ÿâ³ð, áäæîëà, âåñåëêà.
33. І. Об’єднайтеся в 3 групи, поділіть між собою варіанти й виконайте завдання.

². Àòìîñôåðà ñï³ëêóâàííÿ, á³ë³íãâ, ââ³÷ëèâ³ñòü íåãàòèâíà, â³ðí³ñòü ìîâ³,
âîëîä³ííÿ ìîâîþ, âîëîä³ííÿ ìîâîþ ïàñèâíå, ãîðä³ñòü íàö³îíàëüíà, äåô³öèò
ìîâíèé, ä³àëîã, åìïàò³ÿ â êîìóí³êàö³¿, åòèêåòí³ñòü ñï³ëêóâàííÿ, æàðãîí,
çàêîí ñï³ëêóâàííÿ, ³íòåðïðåòàö³ÿ, êîä ìîâíèé, êîìóí³êàíòè.
²². Áàáèíå ë³òî, áàæàíò, áàëàáóøêà, âåðâå÷êà, äðàãîëþá, çìîâèíè, íîâîë³òóâàííÿ, îáðóñ, îêîëîò, ïåðåâåñëî, ïåðåçâà, ïëà÷èíäà, ïîòåáíÿ, ïðàíèê, ïðèñêðèíîê, ñâ³òèëêà.
²²². Àêâàðåëü, áàëÿñèíè, âèòèíàíêè, â³òðàæ, âîõðà, åòþä, ³íêðóñòàö³ÿ,
ë³ïíèíà, ìîëüáåðò, îðíàìåíò, îôîðò, ïàë³òðà, ïàñòåëü, ïåðãîëà, ïëåíåð.
ІІ. Прочитайте групи слів. З’ясуйте лексичне значення кожного слова. Поміркуйте й визначте, до яких словників потрібно звернутися, щоб з’ясувати значення цих слів (за потреби скористайтеся довідкою). Відповідь обґрунтуйте, навівши приклади.
Äîâ³äêà: 1. Æàéâîðîíîê Â. Â. Çíàêè óêðà¿íñüêî¿ åòíîêóëüòóðè: Ñëîâíèê-äîâ³äíèê:http://timso.koippo.kr.ua/viktorina/zhajvoronok-v-v-znaky-ukrajinskoji-etnokulturyslovnyk-dovidnyk/. 2. Ìèñòåöòâîçíàâñòâî: Êîðîòêèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê. – Ê. : Ëèá³äü,
1999. – 208 ñ. 3. Ãîäîâàíà Ì. Ï. Ñëîâíèê-äîâ³äíèê íàçâ îñ³á çà âèäîì ä³ÿëüíîñò³ / çà
ðåä. Ë. Â. Òóðîâñüêî¿. – Ê. : Íàóêîâà äóìêà, 2009. – 176 ñ. 4. Áàöåâè÷ Ô. Ñ. Ñëîâíèê òåðì³í³â ì³æêóëüòóðíî¿ êîìóí³êàö³¿. – Ê. : Äîâ³ðà, 2007.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Ðîçð³çíÿéòå ñëîâà: ãðèâíà (ìàñèâíà íàøèéíà ïðèêðàñà ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³) ³ ãðèâíÿ (ãðîøîâà îäèíèöÿ Óêðà¿íè), æèòëîâèé (ïðèñòîñîâàíèé äëÿ æèòòÿ ëþäåé) ³ æèëèé (òîé, ó ÿêîìó æèâóòü ëþäè).
34. Поясніть на прикладі речень, як ви розмежовуєте слова.

1. Äèðåêòîðêà ìóçåþ äåìîíñòðóº (ãðèâíþ, ãðèâíó) ç³ ñð³áëà, ÿêà êîëèñü íàëåæàëà
âîæäåâ³ ïëåìåí³ ç àíòñüêîãî ñîþçó (Ï. Äîáðî). 2. Çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ (ãðèâí³, ãðèâíè) ¿¿ äèçàéí çì³íþâàëè òðè÷³. 3. Çà äâàäöÿòü ðîê³â ê³ëüê³ñòü ãîò³âêîâèõ (ãðèâåíü, ãðèâåí) â îá³ãó çðîñëà ìàéæå â ñòî ðàç³â. 4. Äîðîãà çáðîÿ é ïðèêðàñè, çîëîòà (ãðèâíÿ, ãðèâíà) – ñèìâîë âëàäè, áóëè çîáðàæåí³ íà ðîäîâèõ çíàêàõ ñàðìàòñüêèõ ïðàâèòåë³â (Ç ³íòåðíåòó).
35. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Що ви вважаєте сьогодні досягненням? Що нового ви дізналися? Чи книжка заслуговує пошанного звертання – її величність? Чому?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
36. Запишіть пари слів. Використовуючи необхідні словники, з’ясуйте, чи ці слова рівноцінні, взаємозамінні, чи ні.

Áàíêåò – áåíêåò, âèõ³äíèé – âèñõ³äíèé, â³éñüêîâèé – âîºííèé, äîùîâèé –
äîùîâèòèé, çàâäàííÿ – çàäà÷à, çì³ñòîâèé – çì³ñòîâíèé, ê³ëüêà – äåê³ëüêà,
ëþäíèé – ëþäÿíèé, îñîáîâèé – îñîáèñòèé.
37. Ознайомтеся зі словником «Знаки української етнокультури» (http://ukrlit.org/
slovnyk/zhaivoronok_znaky_ukrainskoi_etnokultury/двадцять%20). Підготуйте розповідь про особливості й корисність цього видання, ілюструйте її прикладами.
38. Підготуйте презентацію цікавого, на ваш погляд, медіасловника.
39. Запишіть слова. Підкресліть ті, значення яких вам зрозуміле. Якою темою вони
об’єднані? Скористайтеся згаданим у вправі 37 словником. Доберіть в інтернеті
світлини, щоб проілюструвати слова.

Íåáîâèé êëþ÷, íåëèíü, íåîïàëèìà êóïèíà, íå÷óéâ³òåð, í³ìèöÿ, îìàí, îðëèêè, ïàíñüêà ðîæà, ïàñë³í, ïåðâîöâ³ò, ïåðåêîòèïîëå, ïåðåñòð³÷, ï³âíèêè, âîðîíåöü, ï³äá³ë, ïëàêóí-òðàâà, ÷îðíîáèëü, ðåçåäà.
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§ 4. ÏÎÍ
ÏÎÍßÒÒß
Í ßÒÒß ÍÎÐÌ
ÍÎÐÌÈ
ÌÈ Â ÑÓ×ÀÑ
ÑÓ×ÀÑÍ²É
ÑÍ²É ÓÊÐÀ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²É
À¯Í
ÍÑÜÊ²É
Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍ²É
Ë²ÒÅÐ
ÐÀÒÒ Ó ÐÍ²É ÌÎÂ²
ÌÎÂ²

Все в тобі з’єдналося, злилося…
В. Симоненко

40. Прочитайте текст, розгляньте світлини. Як би ви назвали кожну світлину? Зі
скількох смислових частин складається текст? Знайдіть у кожній ключові речення
й запишіть їх. Прочитайте цитату Т. Шевченка, поясніть утверджену в ній думку.

Ó ìîâ³ îäóõîòâîðþºòüñÿ ââåñü íàðîä i âñÿ éîãî áàòüê³âùèíà; ó í³é
ïåðåòâîðþºòüñÿ ñèëîþ íàðîäíîãî äóõó íà äóìêó, íà êàðòèíó é çâóê íåáî
â³ò÷èçíè, ¿¿ ô³çè÷í³ ÿâèùà, êë³ìàò, ïîëÿ, ãîðè é äîëèíè, ë³ñè é ð³÷êè, áóð³ é
ãðîçè – óâåñü òîé ãëèáîêèé, ñïîâíåíèé äóìêè é ïî÷óòòÿ ãîëîñ ð³äíî¿ ïðèðîäè,
ÿêèé âèñëîâëþºòüñÿ òàê ÿñêðàâî â ðiäíié ïiñíi, âóñòàõ íàðîäíèõ ïîåò³â.
ª ìîâè á³ëüø ³ ìåíø ðîçâèíåí³, º ìîâè, ùî ñâî¿ì ÷àð³âíèì çâó÷àííÿì
çäîáóëè ñâ³òîâó ñëàâó, òà íàéìèë³øà é íàéäîðîæ÷à äëÿ ëþäèíè – ¿¿ ðiäíà ìîâà.
ßê ïðîñòî é âîäíî÷àñ çâîðóøëèâî ïèñàâ ïðî öå Òàðàñ Øåâ÷åíêî: «Íó, ùî á,
çäàâàëîñÿ, ñëîâà... Ñëîâà òà ãîëîñ – á³ëüø í³÷îãî. À ñåðöå á’ºòüñÿ, îæèâà, ÿê
¿õ ïî÷óº!..». Áî ð³äíà ìîâà íå ò³ëüêè çáåð³ãàº ñâiòëi ñïîãàäè ç æèòòÿ ëþäèíè é
çâ’ÿçóº ¿¿ ç ñó÷àñíèêàìè, – ó ðiäíié ìîâ³ ÷óºòüñÿ ãîëîñ ïðåäê³â, ó í³é â³äëóíþþòü
ñòîð³íêè ³ñòîð³¿ ñâîãî íàðîäó (Á. Àíòîíåíêî-Äàâèäîâè÷).
Îñíîâíîþ îçíàêîþ ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè º ¿¿ íîðìàòèâí³ñòü.
Íîðìà ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè – öå ñóêóïí³ñòü çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ïðàâèë, ÿêèìè
ïîñëóãîâóþòüñÿ ìîâö³ â óñíîìó é ïèñåìíîìó ìîâëåíí³.
Êóëüòóðà ìîâëåííÿ ïåðåäáà÷àº äîòðèìàííÿ óñòàëåíèõ ìîâíèõ íîðì óñíî¿
é ïèñåìíî¿ ôîðì ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè, à òàêîæ – äîö³ëüíå âèêîðèñòàííÿ ìîâíîâèðàæàëüíèõ çàñîá³â ç óðàõóâàííÿì ìåòè é ñèòóàö³¿ ñï³ëêóâàííÿ.
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41. Розгляньте таблицю. Які з наведених норм стосуються лише усного мовлення,
а які – писемного? Складіть і запишіть запитання, відповідаючи на які, ви зможете
розповісти про кожну норму літературної мови.
Норми української літературної мови
Норми
Орфоепічна
Орфографічна
Лексична
Морфологічна
Синтаксична
Пунктуаційна
Стилістична

Регулюють правильність
вимови звуків, звукосполучень,
наголошування слів

Приклади
>ɲɱ¶tɥ ɧ ɿɫ ɬ @ >ɫ ɦ¶ɿɣpɫ ɚ@
>ɭɡɛ¶tɱ¶ɚ@ ȼɟɥװɤɞɟɧɶ
ɫɩɨɤɨɧɜɿɤɭ ɦ¶ɹɬɚ ɦɟɧɲɿɫɬɶ
написання слів
ɋɨɮɿɣɫɶɤɢɣ ɫɨɛɨɪ
уживання слів у властивих їм
ȼɢɩɪɚɫɭɜɚɬɢ ɨɞɹɝ ɩɨɝɥɚɞɢɬɢ ɩɨ
значеннях
ɝɨɥɿɜɰɿ
творення граматичних форм
ɞɭɲɟɸ Ʌɶɜɨɜɚ ɛɨɪɟɲɫɹ
різних частин мови
ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ
ɋɧɿɝ ɥɟɠɢɬɶ ɧɟɡɚɣɦɚɧɢɦ ɨɛɪɭɫɨɦ
побудови словосполучень і речень
Ⱦɚɪɚ Ʉɨɪɧɿɣ 
ȱ ɞɨɳ ɿ ɫɧɿɝ ± ɿ ɜɫɟ ɜɨɧɨ ɦɢɧɟɬɶɫɹ
уживання розділових знаків
Ʌ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ 
використання мовних засобів
ɲɚɧɨɜɧɿ ɤɨɥɟɝɢ ɥɸɛɿ ɦɚɥɹɬɚ
відповідно до стилю мовлення
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ

42. Прочитайте текст, визначте основну його думку. Доведіть, що в тексті додержано норм української літературної мови.

Ìîâåöü îïàíîâóº ìîâí³ íîðìè â ¿õíüîìó ïîâíîìó é ìàñîâîìó âèÿâ³ âïðîäîâæ
óñüîãî æèòòÿ – ïåðåâàæíî íàñë³äóâàííÿì ìîâëåííºâî¿ ïðàêòèêè ³íøèõ.
Íàïðèêëàä, äèòèíà áåç ñïåö³àëüíîãî íàâ÷àííÿ ïåðåéìàº âì³ííÿ ãîâîðèòè â³ä
áàòüê³â, ðîäè÷³â, äðóç³â, òîâàðèø³â, çíàéîìèõ. Ùîá óñâ³äîìèòè ³ ÿêíàéïîâí³øå
êîðèñòóâàòèñÿ ìîâíèìè íîðìàìè, êîæåí ìàº ñïåö³àëüíî íàâ÷àòèñÿ. Ìîâíà
íîðìà – öå çàâæäè ïåâíèé êîíêðåòíèé ôàêò ìîâëåííºâî¿ ïîâåä³íêè ìîâö³â.
Êîæíà ç ìîâíèõ ³ ìîâëåííºâèõ íîðì ñï³ââ³äíîñíà ç ïåâíèìè îäèíèöÿìè ìîâè –
ôîíåòè÷íèìè, ñåìàíòè÷íèìè, ãðàìàòè÷íèìè, ñòèë³ñòè÷íèìè (Ï. Äóäèê).
43. І. Прочитайте текст, з’ясуйте суть поняття «культура мовлення». Поясніть, чому
так важливо володіти нею представникам різних професій.

Óì³ííÿ ÷³òêî é çðîçóì³ëî âèñëîâëþâàòè ñâî¿ äóìêè, ãîâîðèòè ãðàìîòíî,
âîëîä³ííÿ êóëüòóðîþ ìîâëåííÿ – öå ïîêàçíèê ïðîôåñ³éíî¿ çäàòíîñò³
ëþäåé ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé: äèïëîìàò³â, þðèñò³â, ïîë³òèê³â, âèêëàäà÷³â,
æóðíàë³ñò³â, ìåíåäæåð³â. Êóëüòóðîþ ìîâëåííÿ âàæëèâî âîëîä³òè âñ³ì,
õòî çà ñâîºþ ïîñàäîþ, ðîäîì çàíÿòü ïîâ’ÿçàíèé ç ëþäüìè, îðãàí³çîâóº ³
ñïðÿìîâóº ¿õíþ ðîáîòó, âåäå ä³ëîâ³ ïåðåìîâèíè, âèõîâóº, íàâ÷àº, ï³êëóºòüñÿ
ïðî çäîðîâ’ÿ, íàäàº ëþäÿì ð³çí³ ïîñëóãè.
Êóëüòóðà ìîâëåííÿ – ñóêóïí³ñòü ðèñ, ùî îïòèìàëüíî âïëèâàþòü íà
àäðåñàòà ç óðàõóâàííÿì ñòèëüîâî¿ äîðå÷íîñò³ – êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿,
ïîñòàâëåíèõ ìåòè é çàâäàíü (Çà Ë. Ââåäåíñüêîþ).
ІІ. Зробіть правильний вибір слів, що характеризують мовлення сучасного фахівця.

Ìîâëåííÿ ìàº áóòè (ïðàâèëüíèì ÷è â³ðíèì), (çì³ñòîâèì ÷è çì³ñòîâíèì),
(ïðîôåñ³éíèì ÷è ïðîôåñ³îíàëüíèì), (ä³ëîâèòèì ÷è ä³ëîâèì).
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44. І. Виразно прочитайте вірш Василя Симоненка «Квіти». Розгляньте світлини,
скажіть, які фрагменти поезії вони ілюструють.

ІІ. Запитання й завдання:

Знаю, вмію, можу
Відчуваю, переживаю, ціную
1. Доведіть, що це текст. Визначте тему й ідею. 1. Що означає вислів «мрій дитинна
2. Про які «невидимі для очей» квіти йдеться у
чистота»?
вірші? Доберіть епітети до слова «квіти».
2. Чи погоджуєтеся з думкою, що ви3. Поясніть особливості вимови слів «красусловлена автором в останньому
ється», «пелюстками».
реченні? Чому?
4. Поясніть написання виділених слів.
3. Із якими життєвими цінностями
5. Випишіть останнє речення вірша й усно проасоціюються у вас світлини?
аналізуйте його: просте/складне, ускладнене 4. Найзаповітніше, довірене лише
(чим?)/неускладнене. Підкресліть головні
мріям, те, що живе в душі, люди
й другорядні члени речення. Проаналізуйпов’язують із квітами. Продовжте
те його щодо відповідності літературним
цю думку, запишіть її двома-трьонормам.
ма реченнями.
45. Розгляньте таблицю. Створіть і запишіть пам’ятку «Кроки досягнення зразкового мовлення», стисло поясніть однокласникам, як реалізувати ознаки зразкового мовлення.
Ознаки

Як досягти?

Змістовність

Вичерпно розкривайте тему й основну думку висловлення, але не
говоріть і не пишіть зайвого.

Логічність

Дотримуйтеся послідовності викладу думок.

Багатство

Користуйтеся різноманітними мовними засобами; уникайте невиправданих повторень, одноманітних конструкцій.

Точність

Уживайте слова й речення, що точно передають думку.

Виразність

Добирайте слова й будуйте речення так, щоб думку передати яскраво і
вплинути нею на думки й почуття людей.

Доречність

Вибирайте потрібний стиль мовлення, ураховуйте ситуацію спілкування (кому
адресоване висловлення і наскільки воно доцільне в конкретній ситуації).

Правильність

Додержуйтеся всіх норм літературної мови.
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46. Прочитайте речення. Чи дотримано в них норм? Якої ви думки про фахівця,
якщо він говорить так? Відредагуйте й запишіть правильні варіанти висловлень.

1. ß ëèøàþ Âàñ ñëîâà. 2. ß äàþ äîáðî íà ñòâîðåííÿ öå¿ ïðîäóêö³¿. 3. Ìàº
çàêëþ÷åííÿ ñë³äóþ÷å. 4. ß íàñòîþþ íà çâ³ëüíåíí³ Áàñåíêà ç ïîñàäè. 5. ß
ïðèéøîâ äî òàêîãî âèñíîâêó. 6. Öÿ ïðîïîçèö³ÿ çàñëóãîâóº óâàãè. 7. Äàâàéòå
çàäàâàòè ïèòàííÿ ïî ñóò³. 8. ª âèêëþ÷åííÿ ç ïðàâèë. 9. Íå çáèðàþñÿ äîêàçóâàòè
ñâîþ ïðàâîòó. 10. Ìåí³ äîáàâèòè äî ñêàçàíîãî í³÷îãî. 11. Çàéäó äðóãèì ðàçîì.
47. Розгляньте світлини. Хто на них зображений? Закінчіть речення, дотримуючись
норм української літературної мови, і зіставте їх з висловами ваших однокласників.

1. Ìîâà º ï³ä´ðóíòÿì óêðà¿íñüêî¿ ³äåíòè÷íîñò³, òîìó ùî … 2. Ñó÷àñíà
ìîâíà ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³ º íàñàìïåðåä ðåçóëüòàòîì òðèâàëî¿ â³éíè
ïðîòè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, … 3. Äëÿ ìåíå óêðà¿íñüêà – ... 4. Â Óêðà¿í³ º
÷èìàëî ïèñüìåííèê³â, ãðîìàäñüêèõ ³ êóëüòóðíèõ ä³ÿ÷³â, âèêîíàâö³â,
ÿê³ ðåàë³çóþòü ñâîþ òâîð÷³ñòü ëèøå ð³äíîþ ìîâîþ, äîíîñÿòü ¿¿ â ñåðöÿ
ñëóõà÷³â, … 5. Ë³íà Êîñòåíêî, Âàñèëü Øêëÿð, Îêñàíà Çàáóæêî, … – öå
ëþäè, ã³äí³ íàñë³äóâàííÿ, …

Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Ãîâîð³ìî ïðàâèëüíî: êðàïàº, íàêðàïàº (à íå êàïàº) äîù, äîñ³
(à íå äî öèõ ï³ð), ö³º¿ ìèò³ (à íå â äàíèé ìîìåíò), öüîãî ðîêó (à íå â
öüîìó ðîö³), ê³ëüêà ðîê³â òîìó (à íå ê³ëüêà ðîê³â íàçàä; òîìó íàçàä),
çäîáóâàòè (à íå îòðèìóâàòè, îäåðæóâàòè) îñâ³òó, ñêëàäàòè ³ñïèò (à
íå çäàâàòè åêçàìåíè), íåìàº ïîòðåáè (à íå â³äïàëà íåîáõ³äí³ñòü).
48. За обраною схемою проаналізуйте урок і ваші досягнення на уроці.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
49. Запишіть, підкресліть слова з подвійним наголосом. Перевірте свою відповідь за словником наголосів.

Àëôàâ³ò, áàéäóæå, âèïàäîê, âèñîêî, âèøèâàíèé, â³éñüêîâèé, ãåòüìàíñüêèé,
ãîðèõâ³ñòêà, ãðóøåâèé, äîãîâ³ð, äîï³çíà, äîïîì³æíèé, äî÷êà, äîíüêà, æèâîïèñ,
çàáàâêà, çàâæäè, çàãàäêà, çàãîëîâîê, çàìîëîäó, çâè÷àé, êîòðèé, êðîïèâà, êóõîííèé, ëîêøèíà, ìàáóòü, íàâï³ë, îáðó÷, îçíàêà, îëåíü, îñîêà, ïåðâîöâ³ò, ïåðåë³ê, ïîäðóãà, ïîêàç, ïîìèëêà, ïîðÿäêîâèé.
50. Об’єднайтеся для виконання завдання в невеликі групи (по двоє-троє). Підготуйте проект «Мовна ситуація в Україні». Сформулюйте тезу. Створіть доказову
базу. Підготуйте презентацію.
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Лексична норма
§ 5. ËÅ
ËÅÊÑÈ×ÍÀ
ÅÊÑÈ
È×ÍÀ ÍÎ
ÍÎÐÌÀ
ÎÐÌÀ

Мова злагоди й гармонії

51. Прочитайте й запишіть слова з «Карти пам’яті». Поясніть значення кожного слова. У кінці уроку, на етапі рефлексії, доповніть «Карту пам’яті» словами, яких, на
ваш погляд, у ній бракує.
52. Бесіда:
1. Пригадайте, що вам відомо про лексичний склад української мови.
2. У чому полягає важливість знання лексикології для кожної людини?
3. Чи відчуваєте потребу постійно поповнювати свій лексичний запас?
4. У яких ситуаціях ви відчували безпорадність під час вибору потрібного слова?
5. Чи поповнювався ваш лексикон останнім часом новими словами? Якими?
6. Як ви сприймаєте появу в мові нових слів?
Лексична норма ‒ це правила слововживання, прийняті в сучасній українській
літературній мові. Вона регулює вибір слова відповідно до змісту й мети висловлювання.
53. І. Чи доводилося вам слухати сучасного кобзаря? Прочитайте й перекажіть стисло текст. Які думки в тексті зачепили «струни вашої душі»? Перегляньте світлини. Чи
важливі вони для сприйняття тексту? Чи багато молоді нині надає перевагу таким
пісням? Чому? Що вам відомо про героїчні сторінки українського кобзарства?
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Êîíöåðò ñó÷àñíîãî êîáçàðÿ Â³êòîðà Ïàøíèêà ñïðàâä³ áóâ äèâîâèæíèì. Ãëÿäà÷³
â³ä÷óëè ìîðå ðàäîñò³: õòîñü çðîíèâ ñëüîçó, à õòîñü ïîâ³ðèâ ó ùàñòÿ. Ìèòåöü òðèìàâ
óâàãó ïóáë³êè âèêîíàííÿì òî ë³ðè÷íî-ðîìàíòè÷íèõ, òî êîçàöüêèõ ô³ëîñîôñüêèõ
ï³ñåíü. Â³í ñèïàâ æàðòàìè é ãîâîðèâ íà òåìè, ùî õâèëþþòü íèí³ óêðà¿íö³â.
Êîáçàð-ô³ëîñîô ìàéñòåðíî çì³íþâàâ (ìóçèêàëüíèé, ìóçè÷íèé) ñóïðîâ³ä: áðàâ äî ðóê òî áàíäóðó, òî ã³òàðó. Â³äîì³ àâòîðñüê³ é íàðîäí³ ï³ñí³
(äðóæíî, äðóæíüî) ï³äñï³âóâàâ óâåñü çàë. Êîëè Â³êòîðà çàïèòàëè, ÷îìó â³í
îáðàâ ñàìå ñòðóíí³ ³íñòðóìåíòè, ìèòåöü â³äïîâ³â: «Ó íàñ º âèñë³â «çà÷åïèòè
ñòðóíè äóø³». Íå êëàâ³ø³, íå êëàïàíè, à ñòðóíè! Ï³ñíÿ – öå äóøà íàðîäó,
à îòæå é ìîÿ!.. Ïðèãàäóþ, ÿê ðîçïîâ³äàëè ìåí³ â Ñòð³ò³âñüê³é êîáçàðñüê³é
øêîë³, äå ÿ íàâ÷àâñÿ, ùî êîæåí ÿïîíåöü ïîâèíåí çíàòè 300 íàðîäíèõ ï³ñåíü. À ñê³ëüêè íàðîäíèõ ï³ñåíü çíàº ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íèé óêðà¿íåöü? Äîðîáîê íàøîãî íàðîäó ñòàíîâèòü áëèçüêî îäíîãî ì³ëüéîíà ï³ñåíü! Öå ò³, ùî
çàïèñàëè åòíîãðàôè. À ñê³ëüêè ùå íå çàïèñàíèõ?» (Çà Ë. Ãðîìàäñüêîþ).
* Пісні Віктора Пашника (https://www.youtube.com/watch?v=ZxMsLHCtAs8).
ІІ. З’ясуйте відмінності в значенні виділених слів. Виберіть з дужок потрібне слово
й запишіть речення.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Óæèâàéìî ïðàâèëüíî: ãëóçóâàòè ç êîãîñü (à íå íàä êèìîñü), ñòàâèòè (à íå çàäàâàòè) çàïèòàííÿ, ïðàâèëüíà (à íå â³ðíà) â³äïîâ³äü,
ð³äê³ñíèé (à íå ð³äêèé) âèïàäîê, íå íàâàæèòèñÿ (à íå ð³øèòèñÿ)
ñêàçàòè, áóòè â³äïîâ³äàëüíèì (à íå íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü).
54. Розгляньте малюнок. Що він символізує? Підготуйте відповіді на запитання й
виконайте завдання.
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55. Прочитайте теоретичний матеріал, доберіть приклади, що ілюструють
теоретичні положення. Прокоментуйте, чи дотримано лексичної норми в тексті
вправи 53. Знайдіть у тексті синоніми.
Ëåêñè÷íà íîðìà ïåðåäáà÷àº:
1.
2.
3.
4.
5.

Óæèâàííÿ ñëîâà â³äïîâ³äíî äî éîãî ëåêñè÷íîãî çíà÷åííÿ é ñèòóàö³¿ ñï³ëêóâàííÿ.
Óðàõóâàííÿ îñîáëèâîñòåé ñïîëó÷óâàííÿ ñë³â.
Ðîçìåæóâàííÿ ïàðîí³ì³â, îìîí³ì³â, óðàõóâàííÿ â³äò³íê³â ñèíîí³ì³â.
Óíèêàííÿ ëåêñè÷íî¿ íàäì³ðíîñò³ (áàãàòîñë³â’ÿ) é íåäîñòàòíîñò³.
Äîö³ëüíå âæèâàííÿ åêñïðåñèâíî çàáàðâëåíèõ ñë³â ³ ôðàçåîëîã³çì³â.

Äîòðèìàííÿ ëåêñè÷íî¿ íîðìè – íàéâàæëèâ³øà óìîâà òî÷íîñò³ é ïðàâèëüíîñò³ ìîâè. Òî÷í³ñòü ìîâè ïåðåäóñ³ì âèçíà÷àºòüñÿ âèáîðîì ñëîâà.
Ëåêñè÷í³ âàäè ìîâëåííÿ:
1. Òàâòîëîã³ÿ – ïîâòîðíå âèêîðèñòàííÿ ëåêñèêè, ùî ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî
äóáëþº âæå íàÿâíó: á³ëîñí³æíèé ñí³ã, ñâÿòêóâàëè ñâÿòî.
2. Ïëåîíàçì – íàäëèøêîâ³ñòü ëåêñè÷íèõ çàñîá³â ïåðåäàâàííÿ çì³ñòó
âèñëîâëåííÿ: äóáëþâàòè äâ³÷³, ÷îðíà ñàæà, âïåðøå äåáþòóâàòè.
3. Óæèâàííÿ ñëîâà â íåâëàñòèâîìó çíà÷åíí³: ëèìîí – äóæå êîðèñëèâèé
ôðóêò; â³ðíî ðîçâ’ÿçàâ çàäà÷ó; âàøà ðåøòà – 51 ãðèâíà.
4. Ïîðóøåííÿ ñïîëó÷óâàíîñò³ ñë³â: ìàñîâ³ ïðèðîäí³ êàòàêë³çìè, íîñèòè
õàðàêòåð, çàéíÿëè ïðèçîâå ì³ñöå.
5. Óæèâàííÿ ñë³â, íå âëàñòèâèõ ë³òåðàòóðí³é ìîâ³ ÷è â³äïîâ³äí³é åïîñ³: äîáðî
çàêëþ÷àºòüñÿ â ëþáîâ³, ñîëäàòè êíÿçÿ ²ãîðÿ, íà ïàíà ïðàöþâàëè ðàáè.
6. Íåêîðåêòíå âæèâàííÿ ôðàçåîëîã³çì³â: íå âàðòèé âè¿äåíîãî ãðîøà.
56. Прочитайте речення, виявіть приклади мовленнєвої надмірності й мовленнєвої
недостатності. Запишіть виправлений варіант.

1. Çàõèñíèì ³ìóí³òåòîì â³ä õàìñòâà º âèõîâàííÿ ïî÷óòòÿ âëàñíî¿
ã³äíîñò³. 2. Ãîëîâíèì ïð³îðèòåòîì ó âèáóäîâóâàíí³ òàêòèêè ïîâåä³íêè ç
ãðóá³ÿíîì º íåïðèéíÿòòÿ éîãî ïðàâèë ïîâåä³íêè. 3. Â³äñòóïàòè íàçàä íå
âàðòî. 4. Ïîòð³áíî íåîñëàáíî ³ ïèëüíî êîíòðîëþâàòè ñèòóàö³þ. 5. Ñï³ëüíà
ñï³âïðàöÿ ç ãðóá³ÿíîì – âåëèêå âèïðîáóâàííÿ. 6. ß òåáå ïåðåä ëþäüìè
âèâåäó íà ÷èñòó âîäó, õàé çíàþòü, ÿê òè ¿ì ãîëîâè êàëàìóòèø.
57. Здійсніть рефлексію за обраною схемою.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
58. Випишіть із текстів засобів масової інформації 7 речень, у яких наявні лексичні вади. Усно прокоментуйте, назвавши вид помилки й правильний варіант.
59. Прочитайте уривки текстів, переклад яких здійснював комп’ютер. У чому недосконалість цього перекладу? Виправте помилки. Будьте уважні, коли вдаєтеся до
послуг перекладу засобами інтернету.

1. Äàâíî ÷óëà ïðî ìàñàæåðè äëÿ ìîâè. Íåäàâíî êóïèëà â êðàìíèö³... Ï³ñëÿ
òîãî, ÿê âè ïî÷èñòèëè çóáè ³ ïðîïîëîñêàëè ðîò, ïîòð³áíî ïðîâåñòè ÷èñòêó ìîâè
â³ä íàëüîòó, ñëèçó ³ çàëèøê³â ¿æ³. Ëåãêèìè ðóõàìè â³ä ïî÷àòêó äî ê³í÷èêà
ìîâè ïðîâåñòè ìàñàæí³ ðóõè, çíÿòè íàë³ò. 2. Âåñíÿí³ íèðêè ³ êîðèñòü ¿õ
äëÿ çäîðîâ’ÿ. Íà ïî÷àòêó âåñíè, ï³ä ÷àñ íàáðÿêàííÿ íèðîê íà äåðåâàõ, ó íèõ
íàêîïè÷óºòüñÿ ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü á³îëîã³÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí. 3. Ïðè
ãîòóâàíí³ â ïîïåðåäíüî ïðîãð³òèé ïîñóä çàñèïàþòü êàâó ñåðåäíüîãî ìëèâà,
çàëèâàþòü îêðîïîì ³ íàïîëÿãàþòü 5 õâèëèí (Ç ³íòåðíåòó).
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§ 6.
6. Ë
ËÅÊÑÈ×ÍÅ
ËÅÊÑÈ
ÅÊÑÈ×
×ÍÅ
ÍÅ ÇÍÀ×
ÇÍÀ×ÅÍÍß
×ÅÍÍ
Íß ÑËÎÂÀ
ÑËÎÂÀ.
À. ÑËÎÂÎ ² ÊÎÍÒÅÊ
ÊÎÍÒÅÊÑÒ
ÊÑÒÒ

Краще рідної немає!

60. Прочитайте виразно наведені епіграф і вірш Ліни Костенко, перегляньте світлину.
З яким почуттям ви прочитали вірш, який настрій він у вас викликав? Якого колориту
надають тексту виділені слова? Випишіть і визначте лексичне значення їх.

Ñòî¿òü ó ðóæàõ çîëîòà êîëèñêà.
Áëàêèòí³ â³¿ õàòà ï³äí³ìà.
Ñâ³ò íåçáàãíåííèé çäàëåêó ³ çáëèçüêà.
Ïî÷àòîê º. À ñëîâà ùå íåìà.
Ùå äèâåí äèì, ³ õàòà ùå êàçêîâà,
³ ùå í³ÿê í³÷îãî ùå íå çâóòü.
² õìàðè, íå ïðèâ’ÿçàí³ äî ñëîâà,
îò ïðîñòî òàê – ïëèâóòü ñîá³ é ïëèâóòü.
Ùå êîæåí ïàëü÷èê ñàì ñîá³ Áåòõîâåí.
Ùå âñå íà ñâ³ò³ ãàðíå ³ ìîº.
² ñâ³òèòü ñîíöå îêîì çàãàäêîâèì.
Ùå ñë³â íåìà. Ïîåç³ÿ âæå º.
61. Прочитайте й перекажіть текст. Порадьте мандрівникові, що варто відвідати в
Україні. Перегляньте відео Артура Вея про Україну (https://matadornetwork.com/
read/12-reasons-absolutely-extending-stay-ukraine/). Доповніть текст додатковою
інформацією, якщо маєте таку.

Àðòóð Âåé, ðåæèñåð-ìàíäð³âíèê ³ç Áðóêë³íà, ïîäîðîæóâàâ Óêðà¿íîþ 45
äí³â. Ñâîº áà÷åííÿ íàøîãî êðàþ ÷îëîâ³ê ïîêàçàâ íà â³äåî, ÿêå îïóáë³êóâàâ ó
áëîç³* ï³ä íàçâîþ «12 ïðè÷èí, ÷îìó ÿ, áåçñóìí³âíî, çàëèøóñÿ â Óêðà¿í³ äîâøå».
Äâà ðîêè òîìó Âåé ïðîäàâ óñ³ ñâî¿ ðå÷³, àáè êóïèòè ïåðøó êàìåðó. Â³äòîä³
â³í æèâå «ç íàïë³÷íèêà*», ñòâîðþþ÷è êîðîòåíüê³ â³äåî ïðî ì³ñöÿ, äå áóâàº.
Êàíàäñüêà òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ çàïðîïîíóâàëà ÷îëîâ³êîâ³ áåçêîøòîâíó
ïî¿çäêó â Óêðà¿íó â îáì³í íà ðîçïîâ³äü ïðî ñâî¿ âðàæåííÿ ó áëîç³. Ìàíäð³âíèê*
í³êîëè íå áóâàâ ó Ñõ³äí³é ªâðîï³, òîìó ïðîïîçèö³ÿ éîãî çà³íòðèãóâàëà é â³í
îäðàçó ïîãîäèâñÿ. Â³ä ïî¿çäêè Âåé íå ÷åêàâ í³÷îãî îñîáëèâîãî.
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Íà çàïèòàííÿ «Ãîëîñó Àìåðèêè», ùî éîãî íàéá³ëüøå çäèâóâàëî â Óêðà¿í³,
ðåæèñåð â³äïîâ³äàº: «Âñå, – ³ ïîÿñíþº: – Ëþäè ¿äóòü äî Ïàðèæà ç âåëèêèìè
î÷³êóâàííÿìè, à â Óêðà¿íó – áåç æîäíèõ, ³ â ðåçóëüòàò³ â³ä÷óâàþòü çàõâàò. Îñü
çâ³äêè ñïðàâæíÿ ðàä³ñòü â³ä ïîäîðîæåé* – â³ä çäèâóâàííÿ*».
Â³í í³÷îãî íå çíàâ ïðî Óêðà¿íó, êð³ì ê³ëüêîõ ðå÷åé, ÿê³ áà÷èâ ó íîâèíàõ.
«ß í³êîëè íå äóìàâ ïðî Óêðà¿íó, – ãîâîðèòü Âåé. – Öå ãàíüáà, òîìó ùî öå
íàéá³ëüøà êðà¿íà â ªâðîï³ é âîíà ïðåêðàñíà» (Çà uamodna.com).
62. Оберіть з таблиці оптимальний спосіб визначення лексичного значення виділених зірочкою слів, запишіть.
Способи тлумачення лексичного значення слів
1.

Показати зображення предмета.

2.

Дібрати синоніми (ɤɜɚɩɢɬɢɫɹ – поспішати, хизуватися – пишатися, хвалитися).

3.

Використати контекст (Дощ ɩɟɪɿɳɢɜ, як із відра).

4.

Пояснити творення слова (ɨɫɨɧɧɹ – місце, освітлене сонцем).

5.

Конкретизувати абстрактне значення (ɫɬɪɚɜɚ: вареники, юшка, борщ).

6.

Перерахувати ознаки (ɫɟɪɩɚɧɨɤ – прозорий, легкий туман).

7.

Дібрати антонім (ɜɟɥɟɥɸɞɧɢɣ – малолюдний).

8.

Пояснити походження (ɛɭɤɬɪɟɣɥɟɪ від англ book – книга, англ. trailer – тягач,
причіп, що означає короткий відеоролик за мотивами книги).

9.

Скласти словникову статтю (ɩɪɢɡɶɛɚ – невисокий, переважно земляний насип
уздовж стін хати знадвору).

Êîíòåêñò – çàê³í÷åíèé çà çì³ñòîì óðèâîê òåêñòó, ùî äàº çìîãó âñòàíîâèòè
çíà÷åííÿ ñëîâà àáî ðå÷åííÿ, ÿê³ âõîäÿòü äî éîãî ñêëàäó. Ñëîâî ìîæå ìàòè íå
îäíå, à ê³ëüêà çíà÷åíü, ìîæå áóòè áàãàòîçíà÷íèì – çàëåæíî â³ä êîíòåêñòó.
63. Прочитайте речення; визначте, у яких виділені слова вжито в переносному значенні. Які значення вони мають у контексті наведених речень? Як ви це визначили?

1. Ëèñòêè ³ êâ³òè ðîçêðèâàþòüñÿ, à ç ¿õ îá³éì³â ïðîáóäæóºòüñÿ êîìàøíÿ ³ áðèíèòü (Ì. ßöê³â). 2. Ó òåïëîìó ïîâ³òð³ ëèíóòü äóõìÿí³ ïàõîù³, ñòèõà äçèæ÷àòü áäæîëè, âèáëèñêóþòü íà ñîíö³, ìîâ êðàïëèíè
(Ñ. Êðàëåâñüêèé). 3. Êîëèøå â³òåð ñèçèé êîëîñ, æîâòåíüêèé çäìóõóº
ïèëîê, âïë³òàº ñâ³é ñï³âó÷èé ãîëîñ â æèâèé, íåâ’ÿíó÷èé â³íîê (Í. Äçþìàê). 4. Òî øóì³â çåëåíèé ëèñò, òî â â³íêó ì³íèâñÿ çëîòîì ðÿñò âåñíÿíèé, òî çîëîòèì äîùåì ëèëèñü ï³ñí³ (Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 5. ² ñîëîâ’¿, ïòàøèí³ ìåíåñòðåë³, âñþ í³÷ äîâîäÿòü ÿáëóí³ äî ñë³ç (Ë. Êîñòåíêî). 6. ßê
íå ëþáèòü òîé êðàé, äå âïåðøå òè ïîáà÷èâ ñîëîäêèé äèâíèé ñâ³ò, ùî
ìè çâåìî æèòòÿì, äå âïåðøå ñòàâ õîäèòü, ³ êâ³òêîþ íåíà÷å â éîãî òåïë³
çðîñòàâ, ³ óñì³õàâñü êâ³òêàì! (Â. Ñîñþðà).
64. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Поставте собі оцінку й обґрунтуйте її.
Якщо результати нижчі за очікувані, з’ясуйте причину. Пам’ятайте, що передусім
за результати власної навчальної діяльності відповідаєте ви.
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Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Óæèâàéìî ïðàâèëüíî: âèñë³â, ôðàçà, ìîâíèé çâîðîò (à íå âèðàç),
íóìî ïèñàòè, ïèø³ìî (à íå äàâàéòå ïèñàòè), ó ö³é (à íå â äàí³é)
ñèòóàö³¿, ä³â÷èíà (à íå ìîëîäà ä³â÷èíà), çàãàëîì (à íå â ö³ëîìó), íàòîì³ñòü (à íå âçàì³í).
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
65. Прочитайте текст, перегляньте світлини відомих українських світлярів. Відшукайте інші цікаві професійні світлини в мережі інтернет. Поміркуйте, чому виставка світлин Олександра Чорного має назву «Споглядати серцем, бачити любов’ю». Доповніть
наведений текст кількома реченнями, у яких висловіть свої враження від побачених
робіт. Поясніть лексичне значення позначених зірочкою слів.

Öåé êàçêîâèé ñâ³ò í³áè çîâñ³ì ïîðó÷, îäíàê íå êîæåí çäàòíèé éîãî ïîì³÷àòè. Ç ðîçâèòêîì òåõí³êè Â’ÿ÷åñëàâ Ì³ùåíêî â³äêðèâ äëÿ ñåáå íîâèé ñâ³ò
òâîð÷î¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ – ñâ³òëÿðñòâî*. Çàâäÿêè ñâîºìó âèøóêàíîìó õóäîæíüîìó ñìàêó é åñòåòè÷íîìó ñïðèéíÿòòþ ìèòåöü* ñòâîðþº âèñîêîõóäîæí³
âèòîí÷åí³ ìàêðîñâ³òëèíè*, ÿê³ é çðîáèëè éîãî â³äîìèì íà âåñü ñâ³ò ìàéñòðîì-ñâ³òëÿðåì.
Ñâ³òëèíè Â’ÿ÷åñëàâà îïóáë³êîâàí³ íà ÷èñëåííèõ ïðåñòèæíèõ* ñàéòàõ, ÷èìàëà ê³ëüê³ñòü ¿õ îáëåò³ëà âåñü ñâ³ò ³ ñòàëà «øïàëåðàìè*» íà ðîáî÷èõ ñòîëàõ
åñòåò³â*. Âè, íàïåâíî, âæå òàêîæ áà÷èëè ¿õ, àëå íàâ³òü íå çäîãàäóâàëèñÿ, ùî
àâòîðîì ¿õ º óêðà¿íñüêèé ôîòîãðàô Â’ÿ÷åñëàâ Ì³ùåíêî.
Ïî-íîâîìó ðîçêðèòè æèòòÿ ôëîðè é ôàóíè âäàëîñÿ ùå îäíîìó óêðà¿íñüêîìó ñâ³òëÿðåâ³. Õî÷à ìàêðîñâ³òëÿðñòâîì íèí³ âàæêî çäèâóâàòè, òà ðîáîòè Îëåêñàíäðà ×îðíîãî ç Êîðîñòèøåâà îñîáëèâ³. Ó éîãî ñâ³òëèíàõ ñâ³ò
ôàíòàñòè÷íèé! (³ç ð³çíèõ äæåðåë).

Â’ÿ÷åñëàâ Ì³ùåíêî

Îëåêñàíäð ×îðíèé «Æèòè êîõàþ÷è»

66. Прочитайте словосполучення. Виправте помилки. Запишіть правильні варіанти.

Ïåðñïåêòèâà íà ìàéáóòíº, óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ, ïðîâàëüíå ô³àñêî, â³ëüíà âàêàíñ³ÿ, ïåðåäîâèé àâàíãàðä, âïåðøå äåáþòóâàòè, ïîìïåçíà ðîçê³ø,
â³äîìà ïîïóëÿðí³ñòü, ìàíäð³âíèé ï³ë³ãðèì, ïîâàæíà ïåðñîíà, øòðàôíèé
ïåíàëüò³, ìèòòºâèé ìîìåíò, íàñòàíîâ÷à äèðåêòèâà, îá’ºäíóâàòè é êîíñîë³äóâàòè ãðîìàäó.
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§7
7.. ÑËÎÂÎÂÆ
ÑËÎÂÎÂÆÈÂÀÍÍß:
Æ ÈÂ
ÂÀÍÍß: Â
ÂÈÁ²Ð
ÈÁ²Ð ÑËÎ
ÑËÎÂÀ,
ÎÂÀ
À,
ËÅÊÑÈ×ÍÀ
ÑÏÎËÓ×ÓÂÀÍ²ÑÒÜ
ËÅÊÑÈ×Í
ÍÀ Ñ
ÏÎËÓ×ÓÓ ÂÀÍ²ÑÒÜ

Твоя мова – це вбрання, у якому думки
виходять на публіку
Карта пам’яті: слововживання, лексична
сполучуваність, лексична
помилка, контекст.

67. Прочитайте текст мовчки, продовжте текст 2-3-ма реченнями й запишіть їх.

«Çàãîâîðè, ùîá ÿ òåáå ïîáà÷èâ», – òàê ñêàçàâ êîëèñü Ñîêðàò.
Ëþäèíó ìîæíà âäÿãíóòè â ÿêèé çàâãîäíî îäÿã, îòî÷èòè ïðåäìåòàìè, ÿê³
áóäóòü ñòâîðþâàòè ³ëþç³þ ïðî ¿¿ ñìàêè, ïåðåêîíàííÿ, âíóòð³øí³é ñâ³ò. ¯é ìîæíà
äàòè áëèñêó÷ó îñâ³òó, àëå óâàæíèé ñï³âðîçìîâíèê çðîçóì³º ñàìó ¿¿ ñóòí³ñòü
äóæå øâèäêî. Äèâíî, àëå ñàìå íåìàòåð³àëüí³ ñëîâà, ùî, íà÷å ïàðà, âèõîäÿòü ç
ëþäèíè ³ çíèêàþòü (à íàñïðàâä³ äáàéëèâî çáåð³ãàþòüñÿ) äåñü ó ÷àñ³ é ïðîñòîð³,
«ñêàæóòü» ïðî ëþäèíó âñå (Ì. Á³ëåöüêà).
68. І. Прочитайте вірш.

²ç ìîâè áäæ³ë íà ìîâó äæåðåëà
ÿ ïåðåêëàâ ñëîâà ïîâåëèêoäí³.
Ó ë³òåïë³ ðîçëèéâîäè ñüîãîäí³
áëàêèòíà ò³íü äî îáð³þ áðåëà,
äå íåòðèùà øèïøèíè, äå âåðáà,
áëàêèòíà ò³íü, ñóìèðíà æàë³áíèöÿ
áðåëà òóäè, äå âäîñâ³òà íàñíèòüñÿ
ÿñêð³íü ïîçàíåáåñíîãî ãåðáà,
³ ÿ áðåñòèìó òàì, äå ò³íü áðåëà
ó ë³òåïë³ ðîçëèéâîäè ñüîãîäí³,
ñëîâà ïåðåêëàäàòèìó Ãîñïîäí³
³ç ìîâè áäæ³ë íà ìîâó äæåðåëà.
Ì. Ô³øáåéí
ІІ. Дайте відповідь на запитання й виконайте завдання:
1. Що найбільше вразило вас? Передайте словами загальний настрій картини, яку
створив поет.
2. Чи можете однозначно пояснити лексичне значення виділених слів? Як називаються
такі слова? Яка їхня роль у мовленні?
3. Поясніть особливості вимови слів насниться, джерела, брестиму.
4. Поясніть написання слова вдосвіта.
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69. Прочитайте слова. Утворіть із них усі можливі варіанти словосполучень. Назвіть слова, що не можуть поєднуватися між собою. Поясніть, чому.

ßñêðàâèé, âèøíÿ, ñì³õ, ÷åðâîíèé, ç³ðêà, íîñèòè, áðèí³òè, òåïëî, êàïåëþõ, çíàéîìñòâî, äîëîí³, êîøèê, çìèòè, ÷åðâèâèé, êàçêà, ñïëåñíóòè,
íàøâèäêóðó÷, ì³ð³àäè, ñóêíÿ, ïîñàäà, ïðèã³ðêëèé, çáèðàòè, â³ä÷óòè, ëèïêèé, æîâòàâèé, íèøêîì, äóõìÿí³òè, ö³êàâ³ñòü.
Ðîçóì³òè, ïîºäíóþòüñÿ ñëîâà ÷è í³, íå ìåíø âàæëèâî, í³æ çíàòè ëåêñè÷íå
çíà÷åííÿ ¿õ. Ñëîâà ìîæóòü íå ïîºäíóâàòèñÿ, òîìó ùî:
• âîíè íåñóì³ñí³ çà ñìèñëîì: ñìà÷íå ñîíöå, õîëîäíèé âîãîíü, íå êâàïëÿ÷èñü
ïîñï³øàòè;
• îáìåæåííÿ ìîæóòü âèêëèêàòè ãðàìàòè÷í³ îñîáëèâîñò³ âæèâàííÿ: õîäæó
äèõàòè, äîáðå ì³é;
• íà ñïîëó÷åííÿ ñë³â âïëèâàþòü ëåêñè÷í³ îñîáëèâîñò³: íàéêðàù³ äðóç³, àëå
íå ñêàæåìî íàéêðàù³ âîðîãè.
70. І. Прочитайте текст мовчки. Про що йдеться в ньому? Чи ставили ви перед
собою ціль – «навчитися гарно говорити»? Наскільки важливим ви вважаєте це
вміння? Про кого ви могли б сказати – «гарно говорить»?

ßêùî âè õî÷åòå íàâ÷èòèñÿ ãàðíî ãîâîðèòè, ïèñàòè, òî ìóñèòå ïðèä³ëÿòè íàëåæíó óâàãó äîáîðó ñë³â. Âàøà ìîâà íå òîìó òàêà îäíîìàí³òíà, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç
íåâåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ïîâòîðþâàíèõ ñë³â, à òîìó, ùî äåÿê³ óëþáëåí³ ñëîâà âè âæèâàºòå íàäòî ÷àñòî. Íàìàãàéòåñÿ ïîçáóòèñÿ òàêî¿ íåáàæàíî¿ çâè÷êè. Ö³ ñëîâà ìîæóòü áóòè íàéð³çíîìàí³òí³øèìè – îäèí ïîâñÿê÷àñ ïîâòîðþº – «òàê áè ìîâèòè»,
äðóãèé – «òàê òî÷íî», òðåò³é – «ñïðàâä³», ÷åòâåðòèé – «÷óºø» àáî «çíàºø». Äåÿê³
ç öèõ ñë³â ìîæíà âèëó÷èòè, íå çàâäàâøè æîäíî¿ øêîäè ìîâëåííþ, à äåÿê³ – çàì³íèòè ³íøèìè ñëîâàìè àáî ñëîâîñïîëó÷åííÿìè (Çà ². Òîìàíîì).
ІІ. Чи маєте досвід удосконалення власного мовлення? Що вам відомо про те, як самостійно розвивати й збагачувати мовлення? Коли приходить усвідомлення важливості такої роботи?
Слововживання – уживання слів у мовленні в тому чи іншому значенні. У процесі
спілкування слова вживаються не ізольовано, а в сполученні з іншими словами. Однак не
всі слова можуть між собою поєднуватися. Так, наприклад, можна сказати: ɛɟɡɞɨɧɧɟ ɧɟɛɨ
ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɤɧɢɠɤɭ Але ці ж слова не можуть поєднуватися з іншими: ɫɨɥɨɞɤɟ ɧɟɛɨ чи
ɛɟɡɞɨɧɧɟ ɞɟɪɟɜɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ ɜɿɤɧɨ чи ɜɝɚɦɭɜɚɬɢ ɤɧɢɠɤɭ.
Правила сполучування слів визначають логіка, граматична структура мови й
мовна традиція.
Лексична сполучуваність – це здатність слова поєднуватися з іншими словами.
Внаслідок недотримання правил виникають помилки: ɦɿɥɤɿ ɝɪɨɲɿ ɨɫɨɛɨɜɟ ɠɢɬɬɹ
ɫɜɹɬɤɭɜɚɬɢ ɫɜɹɬɨ
71. Визначте сполучуваність синонімів ароматний, запашний, пахучий зі словами
верес, мед, чай. Складіть і запишіть із утвореними словосполученнями речення.
72. Виберіть із дужок потрібне слово, закінчіть і запишіть речення.

1. (Íàñòóïíèé, ïîäàëüøèé) òèæäåíü ó æèòò³ àá³òóð³ºíò³â áóäå âèð³øàëüíèì,
àäæå ... . 2. (Íàñòóïíà, ïîäàëüøà) äîëÿ ãåðîÿ ñêëàäåòüñÿ ùîíàéêðàùå, òîìó ùî ... .
3. Ñïèíèìîñü íà öüîìó (ïèòàíí³, çàïèòàíí³) ó òàêèé ñïîñ³á, ùîá ... . 4. Óì³ííÿ ïîñòàâèòè (çàïèòàííÿ, ïèòàííÿ) – âàæëèâà îçíàêà ðîçóìó, îñê³ëüêè … .
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73. І. Знайдіть і виправте помилки у слововживанні. Усно обґрунтуйте, запишіть правильно.

1. Àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü ó÷í³â ïðàâèëüíî â³äïîâ³ëà íà ïîñòàâëåí³ ïèòàííÿ.
2. Ïåðåâåðí³òü ñòîð³íêó êíèæêè ³ ðîçãëÿíüòå ñâ³òëèíó. 3. Çàâäÿêè õâîðîá³ â³í â³äñòàâ ó íàâ÷àíí³ â³ä ñâî¿õ îäíîêëàñíèê³â. 4. Äîêëàäó âñ³õ çóñèëü, ùîá îòðèìàòè
äîáðó îñâ³òó. 5. Íà êîæíîìó øëÿõó çóñòð³÷àþòüñÿ ïåðåøêîäè. 6. Ìè çíàõîäèìîñÿ
ïîñò³éíî â ä³àëîç³ ç ñîáîþ. 7. Ïðîïîíóºìî îãëÿä íàéá³ëüø îòðóéíèõ ãðèá³â, ÿê³
çóñòð³÷àþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. 8. Âíàñë³äîê çì³íè ïîãîäíèõ óìîâ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ îæåëåäü íà àâòîìîá³ëüíèõ äîðîãàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ (Ç ³íòåðíåòó).
ІІ. Дайте відповіді на запитання (усно):
1. До яких помилок призводить уживання слів без урахування його семантики?
2. Пригадайте, що називають тавтологією і плеоназмом.
74. Прочитайте текст, визначте основну думку. Проведіть такий експеримент.

Âàì çäàºòüñÿ, ùî âàøà ìîâà äîñêîíàëà? Ïðîïîíóºìî åêñïåðèìåíò. Çàïèø³òü
ñâîþ ðîçìîâó (ìîíîëîã àáî ä³àëîã) íà äèêòîôîí. Ïðîñëóõîâóâàííÿ òàêèõ çàïèñ³â äàº çìîãó âèÿâèòè ïîìèëêè é âèïðàâèòè ¿õ.
Äî ïåðåë³êó òèïîâèõ íåäîë³ê³â ìîâëåííÿ â³äíîñÿòü íåïîì³ðíå âèêîðèñòàííÿ
ñë³â-ïàðàçèò³â – «ÿêáè», «íó», «îñü» ³ íàâ³òü ñëîâîñïîëó÷åíü-ïàðàçèò³â. Äðàòóº
ñï³âðîçìîâíèê³â òàêîæ ïðîòÿæíà âèìîâà çâóê³â «à», «å».
Ïðàöþéòå íàä ñîáîþ, ðîá³òü òàê³ çàïèñè ðåãóëÿðíî é íåâäîâç³ ïîáà÷èòå ðåçóëüòàò (Çà Ì. Á³ëåíüêîþ).
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Óæèâàéìî ïðàâèëüíî ñëîâà: âàêàíñ³ÿ, â³ëüíå ì³ñöå (à íå
â³ëüíà âàêàíñ³ÿ); ³ìóí³òåò (à íå çàõèñíèé ³ìóí³òåò); àëüòåðíàòèâà (à íå ³íøà àëüòåðíàòèâà); îñîáëèâ³ñòü (à íå ñïåöèô³÷íà
îñîáëèâ³ñòü); íàðîäíà òâîð÷³ñòü, ôîëüêëîð (à íå íàðîäíèé ôîëüêëîð); êîëèøí³é äåïóòàò (à íå êîëèøí³é åêñ-äåïóòàò); ñþðïðèç
(à íå íåñïîä³âàíèé ñþðïðèç), ñåðâ³ñ (à íå ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ),
ïåðñïåêòèâíèé íàïðÿì (ïåðñïåêòèâíèé ó ìàéáóòíüîìó íàïðÿì).
75. За обраною схемою проаналізуйте свою роботу на уроці й результати.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
76. Знайдіть і випишіть із тексту п’єс І. Котляревського «Наталка Полтавка» або І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» речення, у яких персонажі не дотримуються норм слововживання. Хто ці персонажі? Яких лексичних помилок вони припускаються? Проаналізуйте.
77. Відредагуйте речення й запишіть. Поясніть, які помилки було допущено.

1. Ñüîãîäí³ ðîáîòà éäå ïðî òå, ùîá çààñôàëüòóâàòè öþ ä³ëÿíêó. 2. Ì³æ êðà¿íàìè â³äáóëîñÿ ïåâíå íàïðóæåííÿ. 2. Öå âæå çâèêëà äëÿ ìåøêàíö³â ñèòóàö³ÿ.
3. Öå ïèòàííÿ äóæå ³ äóæå äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ. 4. Õî÷ó çàñïîêî¿òè ïðî òå,
ùî ïåíñ³¿ âèïëàòÿòü â÷àñíî. 5. Çà â³êíîì ïåð³ùèòü çàìåò³ëü. 6. Ç óñ³õ ñòðàâ
ÿ íàéá³ëüøå ïîâàæàþ âàðåíèêè. 7. Òàêå ñòàâëåííÿ íåãàòèâíî â³äãóêóºòüñÿ íà
ðåçóëüòàòàõ ðîáîòè. 8. Öå á³ëüøå í³æ àâòîðèòåòíà óñòàíîâà.
78. З’ясуйте, чи вживають в Україні такі сполучення слів. Якщо так, то чим це зумовлено?

²òè íà êîìàøíþ, â³í÷àòèñÿ â ´ó´ë³, íàñèïàòè áîðùó, âàðåí³ ïèðîãè, çíàòè
òàíöþâàòè, ïîðîøêîâå ìîëîêî, íàëàïàòè ðèáè, ³ç ö³âêè çâèñàâ íîâåíüêèé
øîâêîâèé ñòÿã, êóïàòè ä³òåé ó âàãîíàõ; áàíèòè ï³äëîãó, âèêàïàíèé áàòüêî,
òîð³øí³é ñí³ã, ðîççóòè î÷³.
79. Запишіть якомога більше дієслів, що можуть сполучатися зі словами книжка й ранок.

26

§ 8.
8. Ñ
ÑËÎÂÀ
ÑËÎ
ËÎÂ
ÂÀ
ÀÂ
ÂËÀÑÍÅ
ÂËÀÑÍ
ÍÅ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²
ÓÊ
Ê ÐÀ¯ÍÑÜ
ÜÊ² É ÇÀÏÎ
ÇÀÏÎÇÈ×ÅÍ²
ÎÇÈ×ÅÍ²

З далеких і близьких стежин

80. Бесіда:
1. Пригадайте, що вам відомо про лексику з погляду походження.
2. Яке значення мають власне українські слова для нашої мови?
3. Чим спричинені запозичення? Мовні запозичення – це добре чи погано?
81. І. Розгляньте світлину. Кого на ній зображено? Що вам відомо про долю й творчість співачки? Прочитайте текст. Чи можна його назвати «З далеких і близьких стежин»? Визначте, з яких мов походять запозичені слова, звірте за словником.

Íàðîäèëàñÿ Êâ³òêà Ö³ñèê ó ñ³ì’¿ ï³ñëÿâîºííèõ åì³ãðàíò³â ³ç Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè. ¯¿ áàòüêî áóâ ñêðèïàëåì, êîíöåðòìåéñòåðîì Ëüâ³âñüêîãî îïåðíîãî òåàòðó, à
ï³ñëÿ åì³ãðàö³¿ âèêëàäàâ â Óêðà¿íñüêîìó ìóçè÷íîìó ³íñòèòóò³ Íüþ-Éîðêà.
Ç ï’ÿòèð³÷íîãî â³êó Êâ³òêó íàâ÷àëè ãðè íà ñêðèïö³. Ï³ñëÿ øêîëè ä³â÷èíà
âñòóïèëà äî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó Íüþ-Éîðêà íà êëàñ ñêðèïêè. Ïðîòå áàæàííÿ ñï³âàòè ïåðåìîãëî, òîìó ÷åðåç ð³ê Êâ³òêà çîñåðåäæóºòüñÿ íà âîêàë³. Ïðàöþâàòè ìàéáóòíÿ ñï³âà÷êà ïî÷àëà ùå ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â êîíñåðâàòîð³¿. Ñàìå òîä³
é ïîäàëàñÿ â ñâ³ò øîó-á³çíåñó é äóæå øâèäêî çàðåêîìåíäóâàëà ñåáå ÿê äîñêîíàëà
âîêàë³ñòêà. Òîä³ æ Êâ³òêà îáðàëà ñîá³ ïñåâäîí³ì Êåéñ³ (Kacey – çà ïåðøèìè ë³òåðàìè ¿¿ ³ìåí³ òà ïð³çâèùà Ê. Ñ.). ¯¿ íàâïåðåá³é çàïðîøóâàëè äî ðîáîòè íàä ñâî¿ìè
àëüáîìàìè ïîï- ³ ðîê-ç³ðêè. Çà âèêîíàííÿ çàãîëîâíî¿ ï³ñí³ â 1977 ðîö³ Êâ³òêà
Ö³ñèê óäîñòîºíà Îñêàðà â íîì³íàö³¿ «êðàùà ï³ñíÿ äëÿ ê³íî».
Òà â äóø³ Êâ³òêà çàâæäè çàëèøàëàñÿ óêðà¿íêîþ ³ òóæèëà çà ñâîºþ åòí³÷íîþ
Áàòüê³âùèíîþ. ¯¿ òóãà é äî÷³ðí³é îáîâ’ÿçîê áóëè ïîøòîâõîì äî ïîÿâè àëüáîì³â
«Ï³ñí³ ç Óêðà¿íè», «Äâà êîëüîðè» (Ç ³íòåðíåòó).
ІІ. Знайдіть в інтернеті й послухайте пісні Квітки Цісик. Поділіться враженнями.
82. Прочитайте епіграф і висловлення відомих українців. Чи збігаються ваші
думки з думками письменників? Якщо ні, то чому? Узагальніть усі висловлення й
запишіть висновок одним-двома реченнями.

1. Ó ïèòàíí³ ì³ðè âõîäæåííÿ ÷óæîìîâíèõ ñë³â â óêðà¿íñüêó ìîâó ìîæíà
ïðèéíÿòè òàêèé ïðèíöèï: íå öóðàòèñÿ ¿õ, àëå é íå áãàòè ¿õ ó íàøó ìîâó áåç
ì³ðè (Â. Ñàì³éëåíêî).
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2. Çàïîçè÷åííÿ ìîæóòü áóòè âìîòèâîâàí³, ÿêùî íåìàº ìîâíèõ çàñîá³â
äëÿ âèñëîâëåííÿ òîãî ÷è òîãî ïîíÿòòÿ (Ñ. Êàðàâàíñüêèé).
3. Äàâí³ ãðåêè òèõ, õòî ïîãàíî ãîâîðèâ ïî-ãðåöüêè, ââàæàëè âàðâàðàìè.
Ó öüîìó ñåíñ³ â íàñ ñóñï³ëüñòâî ìàéæå âñóö³ëü âàðâàðñüêå. Í³ ñïðàâæíüî¿
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, í³ ðîñ³éñüêî¿... Íå÷óâàíèé òèñê ðóñèô³êàö³¿ ïðèçâ³â äî
ïàòîëîã³÷íèõ ìóòàö³é. Îòæå, ïîòð³áíà íå àïîëîã³ÿ öèõ ìóòàö³é, à ¿õíÿ
ä³àãíîñòèêà é ë³êóâàííÿ (Ë. Êîñòåíêî).
4. Íåäîáðå, êîëè ëþäèíà, íå çíàþ÷è ãàðàçä óêðà¿íñüêî¿ ÷è ðîñ³éñüêî¿ ìîâè
àáî òî¿ é òî¿, ïëóòàº îáèäâ³ ö³ ìîâè, ïåðåì³øóº ¿õí³ ñëîâà, â³äì³íþº ñëîâà
îäíî¿ ìîâè çà ãðàìàòè÷íèìè âèìîãàìè äðóãî¿, áåðå ÿêèéñü ïðèòàìàííèé
ñàìå ö³é ìîâ³ âèñë³â ³ æèâîñèëîì òÿãíå éîãî â ³íøó ìîâó, îìèíàþ÷è òðàäèö³¿
êëàñè÷íî¿ ë³òåðàòóðè é æèâó íàðîäíó ìîâó. Òàê ñòâîðþºòüñÿ ìîâíèé ïîêðó÷
(Á. Àíòîíåíêî-Äàâèäîâè÷).
83. Запишіть речення. Зверніть увагу на доречне вживання іншомовних слів. Визначте усно їхнє значення.

1. À âè äóìàëè, ùî Óêðà¿íà òàê ïðîñòî. Óêðà¿íà – öå ñóïåð. Óêðà¿íà – öå åêñêëþçèâ*. Ïî í³é ïðîéøëè âñ³ êàòêè ³ñòîð³¿. Íà í³é â³äïðàöüîâàí³ âñ³ âèäè âèïðîáóâàíü. Âîíà çàãàðòîâàíà íàéâèùèì ãàðòîì. Â óìîâàõ ñó÷àñíîãî ñâ³òó ¿é íåìàº
ö³íè (Ë. Êîñòåíêî). 2. Óêðà¿íñüêà ìîâà – öå ïîâàãà äî êðà¿íè. Óêðà¿íñüêà – öå
ïîçèö³ÿ. Óêðà¿íñüêà – öå ìàðêåð* ëþäåé ìàéáóòíüîãî (À. Ðóäíèöüêà). 3. Òå, ùî
â÷îðà áóëî ïðîãðåñîì, çàâòðà ñòàíå ³õò³îçàâðîì (Ë. Êîñòåíêî).
84. До слів іншомовного походження доберіть українські відповідники. Із будьякими двома словами складіть речення.

Ôîëüêëîð, îä³îçíèé, àíîìàë³ÿ, ðåàë³ò³, àïëîäèñìåíòè, êîíñåíñóñ, àïåëþâàòè, åïîõà, ôîíòàí, ôîòîãðàô³ÿ, ôóíäàòîð, ãóìàííèé, äåñòðóêòèâíèé,
ëåã³òèìíèé, ïðåôåðåíö³ÿ, åëåêòîðàò, õîá³, ôîðóì, ñïîíñîð, ðàô³íîâàíèé,
ðåëô³, ñâàéïàòè, ñåê’þðèò³, òðîë³íã.

85. Прочитайте речення. Назвіть власне українські слова. За якими ознаками ви їх
розпізнали? Які суфікси не відображено в таблиці?

1. Ñïè, ìîÿ äîíå÷êî, ñïè, ìîº ñîíå÷êî, í³÷êà ïðèéøëà (Ñ. Ãàëÿáàðäà).
2. Îé, ñï³âàþ êîëèñàíêó òèõåíüêó, òèõåíüêó, ïðî êëåíîâó êîëèñîíüêó
äèòèíêó ìàëåíüêó (À. Ïàí÷èøèí). 3. Öâ³ò íà êàøòàíàõ ïîì³ðíî, ïîê³ðíî
ïîãàñ, àõ, íå ç³â’ÿâ, à ïîãàñ, íà÷å ëþñòðà ó çàë³… (Á. Îë³éíèê). 4. À ó ë³òà –
áðîíçîâà çàñìàãà, ìåðåõòëèâ³ ñòðàçèêè â î÷àõ! Â³òåðåöü, çàêîõàíèé ñòèëÿãà,
ïðè÷åïèâñü äî ë³òà, ìîâ ðåï’ÿõ (Í. Äàíèëþê). 5. Ìîâ ê³íü, â³òðèùå ì÷èòü
â³äâàæíî, äîëà áàéðàêè ³ ëóãè (Â. Áåðåçåíåöü). 6. Îñ³íü íà óçë³ññ³ ôàðáè
ðîçáàâëÿëà, ïåíçëèêîì ëåãåíüêî ëèñòÿ ôàðáóâàëà (Ï. Îñàä÷óê).
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Власне українські слова
префікси
перед- ɩɟɪɟɞɦɨɜɚ
між- ɦɿɠɦɨɜɧɢɣ
межи- ɦɟɠɢɪɿɱɱɹ
су- ɫɭɡɿɪ¶ɹ
по- ɩɨɯɢɥɢɣ ɩɨɤɜɚɩɢɬɢ
прі- ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɩɪɿɪɜɚ

-анин- ɛɿɝɚɧɢɧɚ
-ин- ɡɚɪɭɱɢɧɢ
-анн-ɧɟɡɞɨɥɚɧɧɢɣ
-енн- ɛɚɱɟɧɧɹ
-еньк- ɪɿɞɧɟɧɶɤɢɣ
-ечок- ɜɟɪɲɟɱɨɤ
-еньк- ɫɟɪɞɟɧɶɤɨ

суфікси
-ець- ɲɜɟɰɶ
-к- ɥɿɤɚɪɤɚ
-ик- ɜɨɝɧɢɤ
-ань-ɡɞɨɪɨɜɚɧɶ
-ищ- ɞɧɢɳɟ
-от- ɝɨɥɨɬɚ
-ень ɤɪɚɫɟɧɶ

-івник ɝɚɡɿɜɧɢɤ
-івниц- ɝɚɡɿɜɧɢɰɹ
-уват- ɯɜɚɥɶɤɭɜɚɬɢɣ
-овит- ɝɪɨɲɨɜɢɬɢɣ
-езн- ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ
-ій ɜɨɞɿɣ

86. І. Запишіть слова. Визначте лексичне значення. До якої групи за походженням
вони належать? Чи вживаєте ви ці слова у своєму мовленні? Об’єднайтеся в пари
й складіть діалог, у якому використайте якомога більше власне українських слів.

Âðóíèòèñü, ñêàíåð, â³äëîãà, ðîòàö³ÿ, ï³äòþïöåì, ð³íèñòèé, äîâê³ëëÿ, êðèñëàòèé, ïîëîâ³òè, ñëèâå, ïåëåõàòèé, ´ðå÷íî, îøàòíèé, ðåñïåêòàáåëüíèé, ñàõàòèñü, ïðèñê³ïóâàòèñÿ, íèöü, ñòîäîëà, ñòð³ì÷àê, äàéäæåñò, êðåìåçíèé, îäâ³ðîê,
îòÿìèòèñÿ, îøóêàòè, ñï³÷ðàéòåð, ïèëüíóâàòè, ïîâàãîì, ïîã³äíèé.
ІІ. Інформацію про запозичені слова прочитайте в додатку 9.
87. Прочитайте речення. Які почуття в них переважають? Яке речення співзвучне
вашому настрою? Назвіть власне українські слова й запозичені.

1. Îäíèì ñëîâîì, ôóòáîë – öå æèòòÿ! Öå ÷óäîâå õîá³, ÿêå ïðèíîñèòü êîðèñòü ³
çàðÿäæàº ïîçèòèâîì (². Íîâîñàä). 2. Ó öüîìó ñâ³ò³ òàê áàãàòî äèâ, ÿêèõ ÿ ùå íå
áà÷èëà, – à ÿ íàðåøò³ í³êóäè íå ïîñï³øàþ! ßê êîëèñü ó äèòèíñòâ³, êîëè çàõîäèëà
â òðàâó, íåíà÷å â ë³ñ, ³ ñïîñòåð³ãàëà, ÿê çàöâ³òàº êóïàâà (Ì. ×óìàðíà). 3. Çâó÷èòü,
çâó÷èòü ìåëîä³ÿ ñí³ã³â, íà âñ³õ êóùàõ – ïðåïèøíî á³ë³ áàíòè, äåðåâà ÷îðí³, íà÷å
îðêåñòðàíòè, çâó÷èòü, çâó÷èòü ìåëîä³ÿ ñí³ã³â! (Â. Áàçèëåâè÷). 4. Âå÷³ð óæå çàêóòàâ
ì³ñòî êîâäðîþ òåìðÿâè. ßêà ãëèáèíà ïðè÷à¿ëàñÿ â áëàêèò³ éîãî î÷åíÿò! (Í. Ãåðá³ø). 5. Ò³ ñëîâà ëÿãëè éîìó â äóøó, ÿê êàì³íåöü íà äíî êðèíèö³ (Ì. Äî÷èíåöü).
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Íàäàâàéìî ïåðåâàãó óêðà¿íñüêèì ñëîâàì: Îãî! Îââà! (à
íå âàó!), ñèðíèê (à íå ÷èçêåéê), çàêóïè (à íå øîï³íã), ïîêëèêàííÿ (à íå ë³íê), äàõîëàç (à íå ðóôåð), â³äãóê (à íå ô³äáåê),
íàïë³÷íèê (à íå ðþêçàê).
88. За обраною схемою проаналізуйте свою роботу на уроці.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
89. Доберіть і запишіть 20 часто вживаних у публічному мовленні слів іншомовного походження, яким є українські відповідники.
90. Випишіть власне українські слова з роману у віршах Л. Костенко «Маруся
Чурай». Поясніть значення кожного слова.
91. Прочитайте слова, виписані з творів Михайла Стельмаха. Поясніть, що вони
означають. Якому способу тлумачення лексичного значення ви надаєте перевагу?
Запишіть слова, згрупувавши за темами, що їх об’єднують.

Áäæîëÿíèê, áîäíÿ, áîæíèê, áóðêóí, äðîâ³òíÿ, äîë³âêà, ïàñ³êà, êîøèê, ëèøòâà, ìàòåðèíêà, ìàíòà÷êà, ï³ëî÷êà, ðèíêà, íå÷óéâ³òåð, ëèï³âêà, îæåðåä, ïîêóòòÿ, ïîëóìèñîê, ïðèñ³ëîê, þøêà, ñàáëóê, ñ³íè, ñêðèíÿ, ñòð³õà, áîðòÿíèöÿ,
ïðèñêðèíîê, îïëåò³íü, îêîëîò, ëÿäà, ï³äâå÷³ðîê, ù³ëüíèê, ìàò³îëà, ìåäóíèöÿ.
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§ 9. ÑÈÍÎÍ²Ì²×ÍÅ Á
ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ
ÀÃÀ
ÀÒÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯
Ó ÊÐÀ¯ÍÑÜÊ
ÊÎ¯ ÌÎÂÈ
È

Життя – картина, ти – її творець

Карта пам’яті: синоніми, синонімічний ряд, відтінки значень.
92. Бесіда:
1. Пригадайте й розкажіть, що вам відомо про синоніми.
2. Наскільки важлива ця тема для вас і для мови?
3. Що означає слово обрій?
4. Назвіть, скільки ви знаєте синонімів до нього. Словник синонімів називає їх 12!
5. Якщо заходить мова про «горизонти життя», що мають на увазі?
6. Якими ви уявляєте горизонти свого життя?
7. Прочитайте епіграфи. Дайте відповідь на перший і поясніть суть другого.
8. Що означають світлини? Ілюстрацією до яких слів вони є?
93. Прочитайте речення. Доберіть синоніми до будь-якого одного слова з кожного
речення. Чи кожне слово в реченні можна замінити дібраним синонімічним?

1. ßê â³ðòóîç òîðêàºòüñÿ ñòðóí ñêðèïêè – ³ ç íèõ çë³òàº äèâîâèæíà ìåëîä³ÿ, òàê ³ âè ìîæåòå ðîçáóäèòè ãåí³ÿ, ùî ñïèòü ó ãëèáèíàõ âàøîãî ðîçóìó; â³í
ïîâåäå äî ìåòè, ÿêî¿ âè õî÷åòå äîñÿãíóòè. 2. Îäíà ç íàéõèìåðí³øèõ ëþäñüêèõ
ðèñ – ö³íóâàòè ëèøå òå, ùî ìîæíà îòðèìàòè çà ãðîø³. 3. Óÿâà – öå òâîð÷à ìàéñòåðíÿ, ñàìå â í³é âèíèêëè âñ³ ïëàíè, áóäü-êîëè âèãàäàí³ ëþäèíîþ. 4. Âåëèê³
á³çíåñ-ë³äåðè, ïðîìèñëîâö³ é ô³íàíñèñòè, à òàêîæ õóäîæíèêè, ìóçèêàíòè, ïîåòè é ïðîçà¿êè ñòàëè çíàìåíèòèìè çàâäÿêè òîìó, ùî çóì³ëè ðîçâèíóòè òâîð÷ó
óÿâó. 5. Ëþäèíó íåìîæëèâî ïåðåìîãòè, äîêè âîíà ñàìà íå çäàëàñü. 6. Ðåòåëüíèé àíàë³ç ïîíàä äâàäöÿòè ï’ÿòè òèñÿ÷ ëþäåé, ÿê³ ïåðåæèëè íåâäà÷³, ïîêàçàâ,
ùî íåð³øó÷³ñòü º îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí íåâäà÷³ (Í. Ãàëë).
94. І. Прочитайте й стисло перекажіть текст. На що спрямовані поради автора?

Ïðîáëåìè áóäóòü çàâæäè, òà, íåçâàæàþ÷è íà íèõ, òðåáà ïîâñÿê÷àñ ðîáèòè ñïðàâè, âàæëèâ³ äëÿ òâîãî ìàéáóòòÿ. Öå íå çàéìå ³ äåñÿòè õâèëèí, îäíàê
ñàìå âîíè ö³íí³. Á³ëüø³ñòü ëþäåé çàñòðÿãàþòü òàì, äå ïî÷àëè, ò³ëüêè òîìó, ùî
íå ñêîðèñòàëèñÿ ñâî¿ìè äåñÿòüìà õâèëèíàìè é çàâæäè ñïîä³âàëèñÿ íà çì³íó
æèòòºâèõ îáñòàâèí, íå ïîì³÷àþ÷è, ùî çì³íþâàòèñÿ òðåáà íàñàìïåðåä ñàìèì.
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Ö³ äåñÿòü õâèëèí íåîáõ³äí³ ïåðåäóñ³ì äëÿ òîãî, ùîá çì³íèòè òåáå. Òîæ
ðàäæó òîá³ âðî÷èñòî çàïðèñÿãòèñÿ, ùî â³äíèí³ ðåòåëüíî çàïèñóâàòèìåø ó
æóðíàë³ äîñÿãíåíü ³ âèìàëüîâóâàòèìåø â óÿâ³ êàðòèíè ñâîãî ìàéáóòíüîãî
æèòòÿ. Íå çâàæàþ÷è í³ íà ùî! Êîæíîãî äíÿ!
Ïî-äðóãå, òè âèêîíóâàòèìåø óñ³ ö³ çîáîâ’ÿçàííÿ, íàâ³òü ÿêùî íà îáð³¿ íå
ç’ÿâëÿòèìåòüñÿ æîäíà ïðîáëåìà. Ó ïîâñÿêäåíí³ âèÿâèòüñÿ áåçë³÷ ðå÷åé, ÿê³
â³äâîë³êàòèìóòü. Òîìó âàðòî âèçíà÷èòè äëÿ ñåáå ïåâíèé ÷àñ, êîëè òè âèêîíóâàòèìåø òå, ùî ïîîá³öÿëà.
Íå çàáóâàé. Ëèøå äåñÿòü õâèëèí!
² öå íå âñå. Çàïëàíóâàâøè ÿêóñü ñïðàâó, òè ïîâèííà çàëàãîäèòè ¿¿ âïðîäîâæ
72-õ ãîäèí. ßêùî æ íå äîòðèìàºøñÿ öüîãî òåðì³íó, òî éìîâ³ðí³øå í³êîëè òàê ³
íå äîâåäåø ñïðàâó äî ê³íöÿ.
ß çíîâó ïîðèíóëà â çàäóìó. Ó ñâîºìó æèòò³ ÿ çàïî÷àòêîâóâàëà íå îäíó ñïðàâó, ÿêó íå äîâîäèëà äî ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ (Á. Øåôåð).
ІІ. Запитання й завдання:
1. Наскільки важливо дотримуватися цих порад?
2. Що означає вислів «якщо на обрії не з’являтиметься жодна проблема»?
3. Чи знайома вам ситуація, коли виявляється «безліч речей, які відволікатимуть»?
4. Що насамперед відволікає вас від виконання важливих справ?
5. Прочитайте вголос останнє речення. Чи можна сказати, що у ньому йдеться про вас?
Якщо ні, перебудуйте речення й запишіть.
6. Випишіть із тексту всі синоніми.
7. У якому значенні вжито слово обрії?
8. Поясніть написання виділених слів.
Ñèíîí³ì³÷íå áàãàòñòâî ìîâè ñâ³ä÷èòü ïðî ¿¿ áåçìåæí³ âèðàæàëüí³ ìîæëèâîñò³, çäàòí³ñòü âèÿâëÿòè é ïåðåäàâàòè íàéòîíø³ çíà÷åííºâ³ é åìîö³éíî-åêñïðåñèâí³ â³äò³íêè ñë³â.
Âàæëèâ³ñòü ñèíîí³ì³â ó ìîâëåíí³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíè óð³çíîìàí³òíþþòü
âèñëîâëåííÿ, ñïðèÿþòü óíèêíåííþ ìîíîòîííîñò³, ïîâòîðåíü, à òàêîæ çäàòí³
âèä³ëÿòè, ï³äñèëþâàòè é óòî÷íþâàòè äóìêó.
Ñèíîí³ìè ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ îäèí â³ä îäíîãî â³äò³íêàìè çíà÷åííÿ.
Íàïðèêëàä, ñëîâà ïðàöþâàòè ³ òðóäèòèñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä òîòîæí³. Àëå
íàñïðàâä³ ð³çíèöÿ ó â³äò³íêàõ çíà÷åíü º: òðóäèòèñÿ – îçíà÷àº íå ïðîñòî
ïðàöþâàòè, à ïðàöþâàòè íàïîëåãëèâî, ñóìë³ííî.
Ñèíîí³ìè òàêîæ ìîæóòü ìàòè ñòèë³ñòè÷í³ â³äì³ííîñò³. Íàïðèêëàä: áóäóâàòè – íåéòðàëüíå ñëîâî, à çâîäèòè – êíèæíå, òîìó áóäóâàòè ìîæíà ìàéæå âñå,
à çâîäèòè ëèøå ùîñü ìîíóìåíòàëüíå, ìàñøòàáíå.
Óì³ëå é äîðå÷íå âèêîðèñòàííÿ ñèíîí³ì³â – îäèí ç íàéâàæëèâ³øèõ ïîêàçíèê³â ìàéñòåðíîñò³ ìîâö³â.
95. Прочитайте речення. Випишіть синоніми, визначте між ними різницю.

1. Ñèëó âîë³ íàñïðàâä³ ôîðìóþòü òðè ñèëè – «ÿ áóäó», «ÿ íå áóäó» ³ «ÿ íå
õî÷ó», âîíè äîïîìàãàþòü íàì óäîñêîíàëþâàòè é ïîë³ïøóâàòè ñåáå. 2. Â³òàþ ó
ñâ³ò³ ñïîêóñ – öèãàðêà, êîêòåéëü ÷è ïîòð³éíå ëàòå, à ìîæå, é ô³íàëüíèé ðîçïðîäàæ, ëîòåðåéíèé êâèòîê ÷è ïîí÷èê ó â³òðèí³ ïåêàðí³. Ó òàêèé ìîìåíò âè ìóñèòå çðîáèòè âèá³ð: ï³ääàòèñÿ ñïîêóñ³ àáî æ çíàéòè â ñîá³ âíóòð³øí³ ñèëè, îïàíóâàòè é ïåðåìîãòè ñåáå. 3. Öüîãî òèæíÿ ñïðîáóéòå çðîçóì³òè, ùî âè ãîâîðèòå
ñîá³ é ³íøèì ïðî ñâîþ ñèëó âîë³ – ïðî ¿¿ óñï³õè é íåâäà÷³. ×è êàæåòå âè ñîá³, ùî
áóëè õîðîøèìè, êîëè ÷îãîñü äîñÿãëè, àáî æ ïîãàíèìè, êîëè íå çðîáèëè ÷îãîñü
âàæëèâîãî ÷è äîçâîëèëè ñîá³ ñëàáê³ñòü? (Ê. Ìàê´îí³´àë).
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Синоніми об’єднуються в синонімічний ряд. Найуживаніше й нейтральне зі
стилістичного погляду слово синонімічного ряду називають стрижневим словом або
домінантою (ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ± ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɤɨɧɱɟ ɞɨɤɨɧɱɟ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ .
Виділяють такі групи синонімів:
1) лексичні (відрізняються відтінками лексичного значення): ɡɝɚɞɤɚ ɫɩɨɝɚɞ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɪɭɞɢɬɢɫɹ;
2) стилістичні (відрізняються емоційно-експресивним забарвленням): ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɢɣ ɧɚɫɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɛɭɪɦɨɫɟɧɢɣ;
3) абсолютні (не мають відмінностей у значенні): ɩɪɨɰɟɧɬ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɚɟɪɨɩɨɪɬ ɥɟɬɨɜɢɳɟ ɮɨɧɬɚɧ ɜɨɞɨɝɪɚɣ;
4) контекстуальні (мають значення синонімів тільки в межах конкретного тексту,
певному словесному оточенні ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ : ɨɫɿɧɶ ± ɱɚɤɥɭɧɤɚ ɯɭɞɨɠɧɢɰɹ ɮɟɹ ɱɚɪɿɜɧɢɰɹ
ɤɨɪɨɥɟɜɚ ɛɚɥɭ ɦɢɫɬɤɢɧɹ .
96. І. Прочитайте текст. З’ясуйте, як відрізняються відтінки значень виділених слів.
Якими якостями вирізняється творча й креативна особистість?

×è òîòîæí³ ïîíÿòòÿ êðåàòèâíèé ³ òâîð÷èé? ×è ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè
¿õ ÿê ñèíîí³ìè? Êðåàòèâí³ñòü îçíà÷àº ùå é óì³ííÿ ãåíåðóâàòè íåñïîä³âàí³
³äå¿. Ó öüîìó ñåíñ³ êðåàòèâíèé – íå òå ñàìå, ùî òâîð÷èé.
«Ñóòí³ñòü òâîð÷îñò³ – ó â³äêðèòò³ é ñòâîðåíí³ ÷îãîñü ÿê³ñíî íîâîãî, ùî
ìàº çíà÷íó ö³íí³ñòü, – ïîÿñíþº ô³ëîëîã Îëåêñ³é Øìåëüîâ. – Öå ìîæóòü
áóòè åñòåòè÷í³ ö³ííîñò³, ôàêòè é çàêîíè, òåõí³÷í³ ïðèñòðî¿. À ñëîâà
êðåàòèâí³ñòü, êðåàòèâ âèêîðèñòîâóþòü ó ãàëóç³ ðåêëàìè, ìàðêåòèíãó* é
óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì ³ ìàþòü íà óâàç³ íåñòàíäàðòíèé ï³äõ³ä äî âèêîíàííÿ
ïîñòàâëåíîãî çàâäàííÿ é íàâ³òü «ïîòîêîâå âèðîáíèöòâî» ³äåé.
Ó íîìåíêëàòóð³ ñïåö³àëüíîñòåé ç’ÿâèëàñÿ íàçâà «êðåàòèâíèê». Ñì³øíî
áóëî á áà÷èòè îãîëîøåííÿ ïðî âàêàíñ³¿ òâîðöÿ (Çà Ñ. Îìåëü÷óêîì).
ІІ. Доберіть і запишіть синонімічний ряд до слова креативний.
97. Розгляньте синонімічні ряди. Визначте в кожному домінанту або стрижневе
слово. З’ясуйте спільні й відмінні відтінки в значенні синонімів.

Çàëþáêè, îõî÷å, ðàäî, ç ïðèºìí³ñòþ, çà ìèëó äóøó, ³ç çàäîâîëåííÿì; ëåäàùî, ëåäàð, íåðîáà, ëåæåíü, ë³íþõ, ëîáóðÿêà, ëîáîòðÿñ; ñòèñëèé, êîðîòêèé, ëàêîí³÷íèé, ëàï³äàðíèé; ìàíäð³âêà, ïîäîðîæ, òóðíå, âîÿæ, ìàíäðè; õèìåðíèé,
ïðèìõëèâèé, âåðåäëèâèé, âèáàãëèâèé, âèòðåáåíüêóâàòèé, ïðåòåíç³éíèé.
98. Із поданими синонімами утворіть словосполучення. Запишіть їх. Чи однакову
здатність поєднуватися з іншими словами мають синоніми?

Òâîðèòè, ôîðìóâàòè, ñòâîðèòè, áóäóâàòè (õàðàêòåð, ñïîðóäó, ìàéáóòíº,
ñâÿòî); ñâ³æ³, ÷èñò³, ïîãîæ³ (äí³, äóìêè, ³äå¿); çàäóøåâíèé, ñåðäå÷íèé (ðîçìîâà, äðóã); çàâçÿòèé, çàïåêëèé, ïðèñòðàñíèé, çàÿäëèé (ðèáàëêà, êíèãîëþá, áîðåöü, ïðàöåëþá); çàäóøåâíèé, ñåðäå÷íèé (ðîçìîâà, äðóã).
99. За обраною схемою здійсніть рефлексію.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
100. Складіть і запишіть речення, у яких подані слова матимуть різні відтінки значень.

Íîâèé, äóìêà, æèòòÿ, ³äåÿ, ìîæëèâ³ñòü.
101. Прочитайте. Оберіть з дужок синонім, що відповідає контексту, й запишіть.

1. Õ³áà æ º ó ñâ³ò³ òîé, êîãî íå (çâîðóøóº, áåíòåæèòü, õâèëþº) áàãðÿíåöü
äåðåâ? 2. Õî÷åòüñÿ íå ïðîïóñòèòè ÷îãîñü (âàæëèâîãî, âàðò³ñíîãî, âàãîâèòîãî,
ö³ííîãî) ç òâîð÷îñò³ ìîëîäèõ àâòîð³â. 3. Îñîáëèâî ö³êàâèòü ìåíå íèí³ ë³òåðàòóðà,
ÿêà îñìèñëþº ïåðåæèòå ìî¿ì (-ºþ) (ïîêîë³ííÿì, ãåíåðàö³ºþ) (Í. Ïîêëàä).
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§ 10
10.
0. Ï
ÏÀÐÎÍ²ÌÈ
ÀÐÎÍ²Ì
ÌÈ

Сила й лікувальні властивості слова

102. І. Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться? Що відомо вам про магічну силу
слова? Чи здатні слова змінити настрій? Які слова роблять нас щасливими?

Ó ñòàðîâèíó æèòåë³ ã³ðñüêèõ ðàéîí³â íå çíàëè íàðêîçó. Íàòîì³ñòü ó íèõ
áóëà ï³ñíÿ, íàçèâàëàñÿ âîíà «Ï³ñíåþ ïîðàíåíü». ßêùî âî¿íà ðàíèëè â áîþ
é ïîòð³áíî áóëî âèéíÿòè êóëþ, á³ëü ãàìóâàëè ï³ñíåþ. Ïîáðàòèìè ñï³âàëè
ï³ñíþ, à ë³êàð ä³ñòàâàâ ³ç ðàíè êóëþ.
ßêîñü ÿ çàïèòàâ ãîðöÿ, ÿêîìó âèïîâíèëîñÿ 110 ðîê³â, ÷è ïðàâäà, ùî á³ëü
çíèêàº, êîëè ñï³âàþòü «Ï³ñíþ ïîðàíåíü»? ×îëîâ³ê ñêàçàâ: «Ïðàâäà. À òè çíàºø
÷îìó? Òîìó ùî öå äóæå ãàðíà ï³ñíÿ. Äëÿ ñåðöÿ – ñîëîäêà, ÿê ìåä. Öå ï³ñíÿ, ÿêà
íå ò³ëüêè á³ëü âãàìîâóº, àëå é ðàíè ë³êóº, ³ ñåðöå çì³öíþº» (Ç ³íòåðíåòó).
ІІ. Назвіть слова, які можуть висушити сльози на обличчі дитини. Які слова додають
здоров’я батькам і близьким людям? Які слова здатні помножити ваші сили?
103. Прочитайте слова. Визначте спільне й різницю між ними. Складіть словосполучення з кожним словом.

Îáøóêàòè – îøóêàòè; îäèíîêèé – îäèíî÷íèé; ôàì³ëüíèé – ôàì³ëüÿðíèé;
òðàâ’ÿíèé – òðàâ’ÿíèñòèé; ð³äêèé – ð³äê³ñíèé; ñâ³éñüêèé – ñâ³òñüêèé; íà ïðîòÿç³ – ïðîòÿãîì; îðäåí – îðäåð; îëåíÿ÷èé – îëåíÿðñüêèé; ë³êóâàòè – ë³÷èòè,
ë³ðèê-ë³ðíèê, çâè÷àºâèé – çâè÷àéíèé, ³ëþñòðîâàíèé – ³ëþñòðàòèâíèé.
Ïàðîí³ìè – öå ð³çí³ çà çíà÷åííÿì, ñõîæ³ çà ôîðìîþ é áëèçüê³ çà çâó÷àííÿì
ñëîâà: äðóæíèé – äðóæí³é (äðóæíèé – çëàãîäæåíèé, îäíîñòàéíèé; äðóæí³é –
áðàòåðñüêèé, ïðèÿòåëüñüêèé, ïðèÿçíèé, òîâàðèñüêèé, äðóæåëþáíèé).
104. Прочитайте словосполучення. Знайдіть помилки, виправте їх і поясніть.

Öåãåëüíèé áóäèíîê, çâè÷í³ ñëîâà, ïðàöþâàòè ðÿòóâàëüíèêîì, ëþäÿíå ì³ñöå, ì³é ðÿò³âíèê, ê³ííèé ùàâåëü, çâè÷àºâå ñâÿòî, æîðñòîêèé ÷îëîâ³ê, ðèáíèé
ñóï, çâè÷àéíå ñåëî, ñóñ³äí³é ñîáàêà, ëþäíå ñòàâëåííÿ, ãàëàñëèâà êàìïàí³ÿ,
æîðñòêèé ìàòðàö, çá³ðêà ïîåç³é, ê³íñüêèé ñïîðò, öåãëÿíèé çàâîä, çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü, ïîñ³âíà êîìïàí³ÿ.
105. Запишіть речення, вибравши слово з дужок, що відповідає контекстові. Обґрунтуйте свій вибір.

1. Îëåíà ïðîéøëà øëÿõ â³ä êîðäåáàëåòó äî ïðèìè-áàëåðèíè, (òàëàíîì, òàëàíòîì) ³ (âèêîíàâñüêîþ, âèêîíàâ÷îþ) ìàéñòåðí³ñòþ ÿêî¿ çàõîïëþâàëèñÿ íå
ò³ëüêè â Êèºâ³, àëå é ó áàãàòüîõ áàëåòíèõ ñòîëèöÿõ ñâ³òó (Ç ³íòåðíåòó). 2. Ó
ñòîëè÷íîìó Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ë³òåðàòóðè Óêðà¿íè â³äêðèâñÿ ïåðøèé Ôåñòè-
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âàëü (êíèæêîâî¿, êíèæíî¿) ³ëþñòðàö³¿ «Óêðà¿íñüêèé ðîäèííèé ìëèí» (Ò. Çäîðîâèëî). 3. Äèâíîþ áóëà öÿ ëþáîâ äî ñòåïîâèõ ðîñëèí ³ çàïàõ³â ó íüîãî, (êîðåíåâîãî,
êîð³ííîãî) ïîë³ùóêà (Î. Ãîí÷àð). 4. Òîæ ãîëîâíå çàâäàííÿ ë³ñ³âíèêà áóäü-ÿêîãî
ïîêîë³ííÿ – âèñàäæóâàòè, ïëåêàòè é áåðåãòè ë³ñ, (êðàñó, îêðàñó) ³ çåëåíèé ñêàðá
çåìë³ (Ì. Òèùåíêî). 5. Óñ³ áàòüêè õî÷óòü áà÷èòè ñâî¿õ ä³òåé çäîðîâèìè, ùàñëèâèìè, óñï³øíèìè é (îñâ³÷åíèìè, îñâ³ä÷åíèìè) (Ç ³íòåðíåòó).
Ïàðîí³ìè º òàêîæ âàæëèâèì ñòèë³ñòè÷íèì çàñîáîì, ùî
ñïðèÿº óâèðàçíåííþ äóìêè, ñòâîðþº ñàìîáóòí³é, ÿñêðàâèé
îáðàç: Øêîäà, Ìàðèíî, ïåðåáóëèõ ë³ò! Ïðèñíèëèñÿ, ïðîñíèëèñÿ ³ çíèêëè (Ì. Ðèëüñüêèé). Âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïàðîí³ìè òàêîæ äëÿ ñòâîðåííÿ ³ðîí³÷íîãî, à òî é ãîñòðî ñàòèðè÷íîãî êîëîðèòíîãî ìîâëåííÿ.
ßâèùå ïàðîí³ì³¿ ñïîíóêàº äî óñâ³äîìëåííÿ çíà÷åíü ñë³â é
àäåêâàòíîãî âæèâàííÿ ¿õ. Çâóêîâà ïîä³áí³ñòü ïàðîí³ì³â ìîæå
ñïðè÷èíèòè ïîìèëêîâå âæèâàííÿ îäíîãî ñëîâà çàì³ñòü ³íøîãî ÷è ïåðåêðó÷åííÿ ñë³â ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè. Ùîá óíèêíóòè
öüîãî, âàðòî ÷àñò³øå çâåðòàòèñÿ äî ñëîâíèê³â òà ³íøî¿ äîâ³äêîâî¿ ë³òåðàòóðè.
106. І. Прочитайте текст, визначте його тему й основну ідею.

Çâè÷àé ãîâîðèòè ëþäèí³ ùîñü õîðîøå ïðî íå¿ âèíèê ³ çàêð³ïèâñÿ íå âèïàäêîâî: â³í äîïîìàãàº ëþäÿì ñï³ëêóâàòèñÿ, æèòè ðàçîì, ïðàöþâàòè. Êîëè ëþäèíó ï³äòðèìàòè, ïîõâàëèòè, ï³äêðåñëèòè ùîñü õîðîøå â í³é, âîíà ïî÷óâàº ñåáå
âïåâíåí³øå, íàìàãàºòüñÿ äîð³âíÿòèñÿ äî óÿâëåííÿ, ÿêå ïðî íå¿ ñêëàëîñÿ. Îñîáëèâî öå ïîòð³áíî ìîëîäø³é ëþäèí³, ÿêà íå çàâæäè áóâàº âïåâíåíîþ â ñîá³ é
ïîòðåáóº ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ ïîçèòèâíèõ ðèñ ³ ïî÷èíàíü.
Ëþäèíó ìîæíà ïîõâàëèòè çà âñå: çà â÷èíîê, õàðàêòåð, çîâí³øí³é âèãëÿä,
îäÿã, çà÷³ñêó. Ìîæíà òàêîæ ïîõâàëèòè êîãîñü ³ç ðîäèíè, ñêàçàòè äîáðå ñëîâî
ïðî ä³òåé, áàòüê³â òîùî. Êîìïë³ìåíò ïîâèíåí áóòè ùèðèì, ³íàêøå â³í áóäå
ñïðèéíÿòèé ÿê ïðèõîâàíà îáðàçà. Íàâ³òü ÿêùî âè áàæàíå âèäàºòå çà ä³éñíå,
òðåáà áóòè ùèðèì ó áàæàíí³ ö³é ëþäèí³ äîáðà (Çà À. Êîâàëü).
ІІ. Запитання й завдання.
1. Як ви ставитеся до компліментів? Чи робите компліменти іншим людям?
2. Наведіть приклади компліментів, які ви робили своїм друзям, рідним.
3. Чи можна вважати компліменти лікувальними словами? Чому?
4. Поясніть різницю в значенні слів-паронімів корисний і корисливий.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Óæèâàéìî ïðàâèëüíî: Âèáîðíèé (ïîñàäà, àã³òàö³ÿ); âèáîð÷èé
(êàìïàí³ÿ, ïðàâî, áþëåòåíü); âèêëþ÷íî (òîáòî ëèøå, ò³ëüêè), âèíÿòêîâî (äóæå, îñîáëèâî, íàäçâè÷àéíî); íàñòóïíèé (óæèâàþòü ëèøå ç êîíêðåòíèì ïîíÿòòÿì: íàñòóïíà çóïèíêà); ïîäàëüøèé (óæèâàþòü íà îçíà÷åííÿ àáñòðàêòíîãî ïîíÿòòÿ: ïîäàëüøå æèòòÿ, ïîäàëüøà äîëÿ).
107. Проаналізуйте свою роботу за обраною схемою.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
108. Прочитайте й запишіть речення. Чи поділяєте ви цю думку? Додайте розповідь
про те, для людей яких професій слово також надзвичайно важливе. Доберіть
приклади.

Çà äâ³ òèñÿ÷³ ðîê³â äî íàøî¿ åðè îäíèì ³ç ïîñòóëàò³â ñòàðîäàâíüî¿ ³ðàíñüêî¿ ìåäèöèíè áóâ âèñë³â: «Òðè çíàðÿääÿ º â ë³êàðÿ: ñëîâî, ðîñëèíà é í³æ». Ñïðàâä³, ó ñòîñóíêàõ ë³êàðÿ é ïàö³ºíòà ñëîâî âèêîíóº âèíÿòêîâî âàæëèâó ðîëü, ä³º âî³ñòèíó ìàã³÷íî…
109. Напишіть есе «Магія слова».
110. Об’єднайтеся по двоє-троє для виконання проекту «Привабливість і підступність паронімів». Підготуйте презентацію проекту.
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§ 11.
11. Í
ÍÀÉÏÎØÈÐÅÍ²Ø²
ÍÀÉ
ÀÉÏ
ÏÎØÈÐÅ
Î
ÅÍ²Ø
Ø² ÂÈÏÀÄ
ÂÈÏÀÄÊÈ
ÄÊÈ ÏÎÐÓ
ÏÎÐÓØÅÍÍß
Ó ØÅÍÍß
ËÅÊÑ
ÑÈ×
×ÍÎ¯ ÍÎÐ
ÐÌÈ
ËÅÊÑÈ×ÍÎ¯
ÍÎÐÌÈ

111. І. Прочитайте текст. Відредагуйте його й перекажіть своїми словами, як ви
його сприйняли й зрозуміли.

Ó 2007 ðîö³ ÿ ð³øèâ ïîãëèáèòè ñâî¿ çíàííÿ ïðî ùàñòÿ ÿê ïðåäìåò íàóêè
é ä³çíàâñÿ, ùî äîñë³äæóº ùàñòÿ â³äíîñíî íîâà äèñöèïë³íà – ïîçèòèâíà ïñèõîëîã³ÿ. Äî 1998 ðîêó ìàéæå âñÿ ïñèõîëîã³ÿ ãðóïóâàëàñÿ íàâêîëî ñïðîá âèÿñíèòè, ÿê ïîâåðíóòè ëþäèíó, êîòðà êî¿òü íåïðàâèëüí³ ðå÷³, äî íîðìàëüíîãî
ñòàíó. Á³ëüø³é ïîëîâèí³ ïñèõîëîã³â íàâ³òü íà äóìêó íå ñïàäàëî íàáëèçèòèñÿ
äî ïèòàííÿ, ùî ðîáèòü ëþäèíó ùàñëèâ³øîþ.
Ç óñ³õ òèï³â ùàñòÿ âàðò³ óâàãè òðè: çàäîâîëåííÿ, çàõâàò ³ íàéâèùà ìåòà.
Ùàñòÿ òèïó «çàäîâîëåííÿ» ïåðåäáà÷àº íàìàãàííÿ ïîäîëàòè íàñòóïíèé ðóá³æ
³ ïðîõîäèòü íàéøâèäøå. Òèï ùàñòÿ «çàõâàò» – öå âèïàäîê, êîëè òè íàéá³ëüøå
çàòðåáóâàíèé ³ ÷àñ ëåòèòü íà êðèëàõ. Ùàñòÿ ð³çíîâèäó «íàéâèùà ìåòà» âèíèêàº
òîä³, êîëè, êîëè ëþäèíà ïî÷óâàº ñåáå ÷àñòèíîþ ÷îãîñü á³ëüøîãî çà íå¿ é âåëüìè
âàæëèâîãî. ²ç òðüîõ ð³çíîâèä³â ùàñòÿ öåé òðèâàº íàéäîâøå (Çà Ò. Øåºì).
ІІ. Поміркуйте й дайте відповіді на запитання:
1. Чи працюєте ви над тим, щоб максимізувати своє щастя? Що надихає вас у житті?
2. Які цінності визначають сенс вашого життя?
4. Продовжіть речення: «Коли … , я відчуваю себе щасливою(-им)», «Щастя мої близьких людей є для мене…», «… – це ще один крок до щастя», «Я хочу бути щасливим(-ою), щоб …».
5. Дослідіть, чи дотримано автором лексичних норм, чи стилістично мотивованою є тавтологія в тексті? Свою думку доведіть.
112. Об’єднайтеся в групи. Пригадайте матеріали всіх параграфів розділу й
доберіть запитання для самоперевірки. Позмагайтеся між собою й продемонструйте, як ви засвоїли лексичну норму.
113. Уявіть себе в ролі художника/художниці, якому/якій необхідно зобразити на полотні відчуття щастя. Опишіть елементи, що формуватимуть сюжет вашої картини. Слідкуйте за мовленням, уникайте невиправданих повторів, немотивованого багатослів’я.
114. Зробіть аналіз виділених слів. Чи правильно їх ужито? У разі потреби відредагуйте й запишіть правильний варіант.

1. ß ðàõóþ, ùî äî çìàãàíü âè ï³äãîòóâàëèñÿ äîáðå. 2. Ìåí³ äîâåëîñÿ â³ä íåòåðï³ííÿ ðàõóâàòè õâèëèíè äî ïî÷àòêó ïåðåãëÿäó ô³ëüìó. 3. ×îìó ùîðàçó íà òðåíóâàííÿ
òè ÿâëÿºøñÿ ³ç çàï³çíåííÿì? 4. ×îãî ÿâëÿºøñÿ ìåí³ ó ñí³? (². Ôðàíêî). 5. Ìîº â³äíîøåííÿ äî óêðà¿íñüêîãî ãóðòó «ONUKA» ìîæíà íàçâàòè îäíèì ñëîâîì – çàõîïëåííÿ.
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6. Â³äíîøåííÿ á³ëüøèõ ÷èñåë ìîæíà çàì³íèòè â³äíîøåííÿì ìåíøèõ ÷èñåë. 7. Íà
äàíèé ÷àñ íàø ñâ³ò ³ íàøå æèòòÿ ïîáóäîâàíå ç áàãàòüîõ çëåò³â ³ ïàä³íü. 8. ×àñ äàíèé
áàòüêàì äëÿ òîãî, ùîá äîïîìîãòè äèòèí³ âñåá³÷íî ðîçâèâàòèñÿ (Ç ³íòåðíåòó).
115. Прочитайте уривки з книжки Валерія Маснюка «Вузлики на пам’ять». До яких
лексичних вад привертає увагу автор?

1. Ãîä³ ìîâó íàì ïñóâàòè, íóìî îäÿã ïðàñóâàòè! 2. Æàëü, íå ìàºìî ìè çâè÷êè
êóïóâàòè ÷åðåâè÷êè. É äîñ³, í³áè ñèðîòèíêè, íîñèìî ÷óæ³ áîò³íêè. 3. ª ïðîãðàìà
íà íàñòóïíó íåä³ëþ? Íà òèæäåíü, à íå íà íåä³ëþ ïðîãðàìà. Áî íåä³ëÿ – äåíü,
äåíü â³äïî÷èíêó ³ äîçâ³ëëÿ, îñòàíí³é â òèæí³ ñüîìèé äåíü. 4. Ó ïàì’ÿò³ çìàëêó öå
ñëîâî çáåð³ã ³ âàì àäðåñóþ ðÿäêè ö³: íåìà â Óêðà¿í³ çàë³çíèõ äîð³ã, à º çàë³çíèö³.
5. «Â³í ï³äïèñàâñÿ, ÿ ï³äïèñàâñÿ…». Ë³ïøå á òè áóâ ó ë³êíåï çàïèñàâñÿ. Âêðà¿íñüê³
÷àñîïèñè ëèø ïåðåäïëà÷óé! Äîçâ³ëëÿ ñâîº ð³äíèì ñëîâîì ïðèñìà÷óé. 6. Óòðàòèâ
ñâ³äîì³ñòü! Óòðàòèâ ñâ³äîì³ñòü! Òà ìàéòå Âè, ïàíå ðåäàêòîðå, ñîâ³ñòü! Ïèø³òü:
çíåïðèòîìí³â, çîìë³â ÷è çîìë³ëà, ùîá ìîâà íå ìë³ëà ³ ùîá íå ìàë³ëà.
116. Запишіть ті речення, у яких не допущено лексичних помилок.

1. Êîëè ÿ áà÷ó, ùî ëþäè ðàä³þòü çàïàõó ñâ³æî¿ âèï³÷êè, êâàïëÿòüñÿ äî
âå÷åð³ äîäîìó, ñìàæàòü êàðòîïëþ ÷è ðàçîì ë³ïëÿòü âàðåíèêè, ïåðåêîíóþñÿ â
òîìó, ùî ñâ³ò òðèìàºòüñÿ íà ïðîñòîìó ùàñò³ (Ë. Êîñòåíêî). 2. Êâàïòåñÿ òâîðèòè
äîáðî! 3. Òðåìòëèâ³ ðóêè ìàòåð³ ëÿãëè íà éîãî ïëå÷³, õîëîäí³ ãóáè òîðêíóëèñÿ
÷îëà (Ï. Êî÷óðà). 4. Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ðîçãëÿäó ïèòàíü, ùî òîðêàþòüñÿ äåÿêèõ
ïðîáëåì ô³ëîñîô³¿ ñï³ëêóâàííÿ. 5. ²ñíóº òðè ãðàíä³îçíèõ çàêîíè ùàñòÿ â æèòò³:
òðåáà ùîñü ðîáèòè, êîãîñü ëþáèòè, íà ùîñü ñïîä³âàòèñÿ (Äæ. Åää³ñîí). 6. Ó÷åí³
ðåòåëüíî âèâ÷àþòü ñóêóïí³ñòü óìîâ, ó ÿêèõ ³ñíóº öåé âèä áîáð³â (Ç ³íòåðíåòó).
117. Помилки в резюме псують репутацію автора (авторки) й знижують шанси бути
запрошеними на співбесіду. Прочитайте фрази із резюме, відредагуйте їх і запишіть правильно.

Çàê³í÷èâ âóç ó 1999 ðîö³. Ó 2012 ðîö³ îòðèìàâ âèùó îñâ³òó. Íà ïðîòÿç³ íàâ÷àííÿ îòðèìóâàâ ñòèïåíä³þ. Ïðèéìàâ ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ áàãàòüîõ ïðîåêò³â.
Îá³éìàâ ïîñàäó çàì³ñíèêà ãîëîâè ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè. Ñï³âïðàöþâàâ ³ç ñàìèìè
â³äîìèìè ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Øóêàþ ðîáîòó ïî ñïåö³àëüíîñò³. Ðîçãëÿíó ëþá³ ïðîïîçèö³¿. Çíàþ ä³þ÷å çàêîíîäàâñòâî.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Óæèâàéòå ïðàâèëüíî: Ïîíàä ñòî (à íå á³ëüøå ñòà), ÷èñëåííèé
(à íå áàãàòî÷èñåëüíèé), ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò (à íå âåäó÷èé), â³äì³íÿòè (â³äì³íþâàòè) ³ìåííèêè, àëå ñêàñîâóâàòè ðåçóëüòàòè, çàíÿòòÿ;
ïåðåïðîøóþ, âèáà÷òå, äàðóéòå (à íå ÿ âèáà÷àþñü, âèáà÷àéòå).
118. Здійсніть рефлексію за самостійно визначеною схемою.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
119. Напишіть електронного листа будь-кому з друзів, рідних чи знайомих. Використайте в тексті якомога більше слів із рубрики «Слово дня».
120. І. Прочитайте речення. Розгляньте уважно світлини. Чи можна сказати, що ці
люди щасливі? Обґрунтуйте свої висновки.
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1. Çàïèòàéòå ó äåñÿòè ëþäåé, ùî òàêå ùàñòÿ, – ³ îòðèìàºòå àáñîëþòíî ð³çí³ â³äïîâ³ä³, àäæå êîæåí áà÷èòü éîãî â ÷îìóñü ñâîºìó (Ç ³íòåðíåòó). 2. Êîæåí ùàñëèâèé ð³âíî íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè â³í óì³º áóòè ùàñëèâèì (Ä. Ä³í).
3. Íàéùàñëèâ³øà òà ëþäèíà, ÿêà äàðóº ùàñòÿ íàéá³ëüø³é ê³ëüêîñò³ ëþäåé
(Ä. Ä³äðî). 4. Ïàì’ÿòàéòå, ùî ùàñòÿ íå çàëåæèòü â³ä òîãî, õòî âè ³ ùî âè ìàºòå;
âîíî çàëåæèòü ò³ëüêè â³ä òîãî, ùî âè äóìàºòå (Ä. Êàðíåã³).
ІІ. Виконайте проект «У чому щастя українців?», підготуйте до нього презентацію.

§ 12. ÔÐÀÇ
ÔÐÀÇÅÎËÎÃ²×ÍÅ
ÇÅÎËÎÃ²×Í
ÍÅ ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ
ÁÀÃÀÒÑÒÂ
ÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯
ÓÊÐÀ¯Í
ÍÑÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ
ÌÎÂ
ÂÈ

Живе слово – мудре слово, вірне ідеям
і принципам народної моралі

121. Бесіда:
1. Пригадайте, що вам відомо про фразеологізми й фразеологію.
2. Відомо, що японські діти до школи мають вивчити кілька сотень фразеологізмів.
Як ви вважаєте, чому?
3. Чи є у вашому активному словникові улюблені фразеологізми? Якщо так, назвіть їх.
4. Яке значення для кожного мовця має володіння перлинами народної мудрості?
5. Як фразеологізми впливають на наше мовлення й змінюють його?
Ôðàçåîëîã³çì – ñò³éêå ïîºäíàííÿ ñë³â, ÿêîìó âëàñòèâà ö³ë³ñí³ñòü, íåïîä³ëüí³ñòü çíà÷åííÿ é ãðàìàòè÷íî¿ áóäîâè.
Ôðàçåîëîã³çìè ìîæóòü óòâîðþâàòè ñèíîí³ì³÷í³ ðÿäè (îáìàíþâàòè – çàìèëþâàòè î÷³, çàãîâîðþâàòè çóáè, íàïóñêàòè òóìàíó, ìîðî÷èòè ãîëîâó, îáâåñòè
êðóã ïàëüöÿ) é àíòîí³ì³÷í³ ïàðè (íà êîðîòê³é íîç³ – íà íîæàõ, çåìë³ íå ÷óº ï³ä
ñîáîþ – ìîâ ó âîäó îïóùåíèé).
122. І. Прочитайте фразеологізми. Поясніть значення. Складіть речення з будьякими двома фразеологізмами.

1. ² ðèáà á ñï³âàëà, êîëè á ãîëîñ ìàëà. 2. Àæ äî ä³áðîâè ÷óòè âàø³ ðîçìîâè. 3. Íå
ïðîáóé ìîðå ïàëèöåþ, à îêð³ï ïàëüöåì. 4. Íå âìèâàâñÿ òè, àáè òàê êàçàòü. 5. Ùî
çãîð³ëî – òîãî íå ï³äïàëèø. 6. Ãîëóáèíå ïåðî, ÿêå á íå áóëî ëåãêå, ñàìî â íåáî íå
çëåòèòü áåç æèâîãî ãîëóáà.
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ІІ. Які фразеологізми містять пораду, які повчають, а які характеризують чи оцінюють?
123. Прочитайте. Які з фразеологізмів можна замінити одним словом?

1. Áëîñ³ ãîëîâó ñîêèðîþ íå ðóáàþòü. 2. Ó ãàðÿ÷ö³ ëåæèòü, à áåç ïàì’ÿò³ õë³á
¿ñòü. 3. Â îá³éñò³ ðîòèê³â, ùî íà ëîç³ êîòèê³â. 4. Õî÷ ìàê ñ³é. 5. Â³êíà òàê çàìåðçëè, ùî ìîæíà íà íèõ ñàíüìè ¿õàòè. 6. Áàãàòî ðîáèòü, ùîá í³÷îãî íå ðîáèòè.
7. Â³í ³ ç êàìåíþ áîðîøíî çìåëå.
124. І. Прочитайте й запишіть фразеологізми. Як вони характеризують людину? Яке
прислів’я влучно характеризує вашого друга/подругу, вас? Кого з літературних героїв можна охарактеризувати цими прислів’ями?

1. ² â ïòàøèí³é ò³í³ ñõîâàºòüñÿ. 2. ² ç ïóõó ìóðè çâåäå. 3. ² çà êîñîþ çìåðçíå.
4. ² êâàøåþ çóáè ïîëàìàº. 5. ² íà õîëîäíó âîäó äìå. 6. ² âêóñèòü, ³ ìåäó äàñòü.
7. Íà îáóñ³ æèòî çìîëîòèòü – ³ çåðíèíêè íå âòðàòèòü. 8. Íàâ³òü ï³ñîê ìîæå ïîñòðèãòè. 9. Íà ëåæà÷ó áåðåçó íà ñàìèé âåðõ âèë³çå. 10. ² â ëîæö³ âîäè âòîïèòüñÿ. 11. Òàêèé, ùî é êóðè çàêëþþòü. 12. ² ðàäåíüêèé êîñèòè, òà íåìà êîìó êîñó
íîñèòè. 13. Äàñòü íèòêó, à çäåðå ö³ëó ñâèòêó. 14. Òàì âåëèêèé, äå ìàëåíüê³ â³êíà. 15. Çà ñëîâîì ó êèøåíþ íå ïîë³çå.
ІІ. Що означають фразеологізми «Ждати, як віл обуха», «На муху з обухом іти», «Неначе обухом по голові», «Під обухом»?
125. На місці крапок напишіть слова-антоніми. Усно доберіть до будь-якого з фразеологізмів контекст.

1. Äå … ñë³â, òàì … ä³ëà. 2. Êðàùå … ¿õàòè, í³æ … éòè. 3. Õî÷åø …, ãîòóéñÿ
äî … 4. Äå … ñòåëÿòü, òàì … ñïàòü. 5. Ç … õìàðè … äîù. 6. Êðàùå ç … çàãóáèòè,
í³æ ç … çíàéòè.
126. Продовжте прислів’я та приказки. Скористайтеся за потреби довідкою. Як ви
розумієте значення їх? У разі потреби зверніться до словника.

1. Âåðáëþä ìð³º ïðî òå, ùîá … . 2. Âèäíî, ùî Ãàïêà ìëèíö³ ïåêëà, áî é … .
3. Âîëîâ³ äàíà âåëèêà ãîëîâà äëÿ òîãî … . 4. Âîðîíà é çà ìîðå ë³òàëà, òà … .
5. Âñ³ì ïî ñ³ì, à … . 6. Â÷èñü ñêóïî ãîâîðèòè: … . 7. Äàñòü Áîã äîù, à … . 8. Äî
áóëàâè … . 9. Äî äîáðî¿ êðèíèö³ … .
Д о в і д к а: щоб увесь світ став пустинею; ворота в тісті; щоб ярмо трималося;
вороною вернулась; а мені таки вісім; зумій море в глек вмістити; а земля жито; треба голови; стежка втоптана.

Îñíîâí³ äæåðåëà ôðàçåîëîã³¿
Ìîâà íàðîäó, óñíà
íàðîäíà òâîð÷³ñòü
Á³áë³ÿ
Àíòè÷íà ì³ôîëîã³ÿ
Êðèëàò³ âèñëîâè
Íàóêîâ³ òåðì³íè
Çàïîçè÷åííÿ ç ³íøèõ ìîâ

Çàâàðèòè êàøó; ñõîïèòè îáëèçíÿ, çóáè
ïðîäàâàòè; ÿçèêàòà Õâåñüêà; ÿê Ïèëèï ç
êîíîïåëü; ï³äíåñòè ãàðáóçà;
Çåìëÿ îá³òîâàíà; íàð³æíèé êàì³íü;
Àâã³ºâ³ ñòàéí³; àõ³ëëåñîâà ï’ÿòà, äàìîêë³â ìå÷;
Æèòòÿ ³äå ³ âñå áåç êîðåêòóð (Ë. Êîñòåíêî);
Ãðàòè ïåðøó ñêðèïêó; óâ³éòè â ðîëü; á³ëèìè
íèòêàìè øèòî;
Äèâèòèñü êð³çü ïàëüö³; äîëÿ ñì³ëèâîãî ëþáèòü.

127. Доберіть з довідки до кожного фразеологізму синонімічний.

1. Àæ íà òðåò³é ÿð ÷óòè âàø áàçàð! 2. Àáè çóáè – à õë³á áóäå. 3. Ö³ïîê ïîòð³áåí
äî òîãî, ÿê óïàâ. 4. Çðîáèâ ç äóáà ñ³ðíèê. 5. Áóéíà òðàâà òà íå äëÿ ìîãî âîëà. 6. Äå
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áàãàöüêî ãîñïîäèíü, òî òó õàòó õî÷ çàêèíü. 7. Áóëà êîëèñü ó ìåíå ñèëà, ÿê ìàìà íà
ðóêàõ íîñèëà. 8. Â³ä êðèâîãî äåðåâà é ò³íü êðèâà. 9. ²ç æîëóäÿ âèðîñòå ò³ëüêè äóá.
Д о в і д к а: Будуй собі хатку по достатку. Аж до діброви чути ваші розмови! Від
злої трави лихе сіно. З їжака не буде бика. Аби пшоно – каша буде. Зробив дірку до бублика. Були в кози роги, та стерлися. Де багато диму,
там тепла мало. Гора народила мишу. Якби знав, де впаду, то соломки підстелив би.
128. Перепишіть. Знайдіть і підкресліть фразеологізми. Визначте, що вони означають і з якою метою їх ужито в реченнях.

1. Òà ¿¿ íåäîñÿæíà âðîäà ö³ïàìè îáìîëî÷óâàëà éîãî äóøó (Ì. Ñòåëüìàõ).
2. Íåâåëèê³ õàòêè êðóãîì äâîðèùà íåíà÷å ãðèáè âèðîñòàëè (Ïàíàñ Ìèðíèé).
3. Ìåí³ ìîâ õòî æàðó çà êîì³ð íàñèïàâ (Þ. Çáàíàöüêèé). 4. Òàêå ëèõî, ùî é íå
âèäíî ñâ³òó (Ò. Øåâ÷åíêî). 5. Áîãóíà ëîâèòè – ùî âîäó ðåøåòîì íîñèòè (². Êà÷óðà). 6. Á³ãëè, ìàáóòü, òàê, ùî íåáó æàðêî ñòàëî! (Î. Äîâæåíêî). 7. À òè çíàºø,
ùî íàâ³òü ³ç ñîíöÿ ðåøåòà íå çðîáèø (Ì. Ñòåëüìàõ).
129. Прочитайте фразеологізми. Визначте їхній комунікативний намір. Про що свідчать такі
перлини народної мудрості? У якій ситуації їх можна використати? Наведіть приклади.

Áóäüìî, ëþäåé íå ãóäüìî, áî é ñàì³ íå êðàù³. Áóäü çäîðîâà ÿê âîäà, áàãàòà ÿê
çåìëÿ, ùàñëèâà ÿê çîðÿ. Áóäüòå çäîðîâ³, â êîãî ÷îðí³ áðîâè. Â³ä êðàþ äî êðàþ
âñ³ì äîáðà áàæàþ. Ãàðíà Ëóêåðêà, ÿê öóêåðêà. Ãàðíà ä³â÷èíà, ÿê ó ëóç³ êàëèíà.
130. Укажіть прислів’я, яке вживають у ситуації, коли треба сказати людині, що вона
завжди може розраховувати на допомогу.

1. Äîáðî òâîðèòüñÿ ïðîñòî – í³ çà òàê. 2. Äîáðå ðîáè – äîáðå é áóäå. 3. Ñâ³ò íå
áåç äîáðèõ ëþäåé. 4. Äîáðîìó âñþäè äîáðå. 5. Äîáðèé – õî÷ äî ðàíè ïðèêëàäàé.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Óæèâàéìî ïðàâèëüíî: Çîëîòå ïðàâèëî – íàéêðàùà â óñ³õ
âèïàäêàõ ôîðìà ïîâåä³íêè. Äàìîêë³â ìå÷ – ïîñò³éíà íåáåçïåêà,
íåïðèºìí³ñòü. Áóòè íà ñüîìîìó íåá³ – ðàä³òè, áóòè çàäîâîëåíèì.
131. Підготуйте аргументи для участі в дискусії на одну з тем: «Корінь науки гіркий,
а плід смачний», «Життя не має ціни, а воля дорожча за життя», «Жменя болота не забруднить моря», «З гумором дружити – будеш довго жити».
132. Проаналізуйте результати вашої роботи на уроці. Чи вважаєте ви себе відповідальною людиною?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
133. Випишіть фразеологізми з повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» (уривок розмови Лавріна з Карпом на початку твору) у порядку зростання емоційного
навантаження. Прокоментуйте визначену послідовність фразеологізмів.
134. Згадайте й запишіть (або випишіть зі словника) якомога більше фразеологізмів з назвами рослин або міст. У разі потреби скористайтеся матеріалами за покликанням http://aphorism.org.ua.
135. Прочитайте, поясніть значення фразеологізмів. Намалюйте до кількох із них
(на вибір) ілюстрації.

1. ² ò³íü ñòàëà äîâøîþ, ÿê çàïàí³â. 2. Ãðå÷àíà êàøà ñàìà ñåáå õâàëèòü. 3. Äíî
òåðï³ííÿ ÷èñòå, ÿê çîëîòî. 4. Äîáðî íå ëèõî, õîäèòü ïî ñâ³ò³ òèõî. 5. Äîñèòü
îäíîãî ñîíöÿ íà íåá³. 6. Æîâòåíü õîäèòü ïî êðàþ òà âèãàíÿº ïòèöü ³ç ãàþ. 7. ²ç
æîëóäÿ âèðîñòå ò³ëüêè äóá. 8. Çèìà á³ëà, òà íå ¿ñòü ñí³ãó, à âñå – ñ³íî. 9. Êàëèíà
õâàëèëàñÿ, ùî ç ìåäîì ñîëîäêà.
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§ 13. ÓÆ
ÓÆÈÂÀÍÍß
Æ ÈÂÀÍÍß Ô
ÔÐÀÇÅÎËÎÃ²ÇÌ²Â
ÐÀÇÇÅÎËÎÃ²²ÇÌ²Â Ó ÌÎ
ÌÎÂËÅÍÍ²
ÎÂ ËÅÍÍ²

Живи так, щоб люди, зустрівшись
з тобою, усміхались, а спілкуючись з тобою,
ставали трішки щасливіші

136. І. Перегляньте світлини, які емоції й почуття на них зображені? Прочитайте
текст. У якому реченні сформульовано тезу? Чи поділяєте ви цю думку?

Áàãàòî ð³çíèõ ðå÷åé, ùî ìàº ëþäèíà, ñïðèéìàþ ÿê äàð. Àëå ÷àñîì äóìàþ, ùî íàéá³ëüøèì äëÿ ëþäèíè º äàð áóòè äðóãîì, ìàòè äðóç³â, ó÷èòèñÿ
ëþáèòè é áåðåãòè ¿õ.
Âèìîâëÿþ ñëîâî «äðóç³» – ³ áà÷ó ñò³ëüêè äîáðèõ ³ ñâ³òëèõ îáëè÷, ùî ðàä³ñíî é
ùàñëèâî ïîñì³õàþòüñÿ. Áà÷ó òèõ, êîãî õîò³ëà(-â) áè ì³öíî îá³éíÿòè, çà êèì ñóìóþ
é â³ä êîãî ðîçëèâàºòüñÿ ñò³ëüêè ñâ³òëà é íåçàòüìàðåíî¿ ðàäîñò³. Çãàäóþ òèõ, ç êèì
ìîæíà â³ëüíî é ëåãêî áóòè ñàìèì ñîáîþ… Ç äðóçÿìè ìîæíà ãîâîðèòè â³ëüíî é ëåãêî. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ùî â äðóç³â ìîæíà ïîâ÷èòèñÿ áàãàòî õîðîøîãî. À ùå ìåí³
ïîäîáàºòüñÿ ÷åêàòè äðóç³â, çóñòð³÷àòè, êîëè âîíè ïðè¿çäÿòü ó ãîñò³. Ïîäîáàºòüñÿ
â³ä÷óòòÿ ðàäîñò³, ç ÿêîþ ïðîêèäàºøñÿ âðàíö³, àáè âñòèãíóòè íà âîêçàë.
Ãàðíî, ùî â íàø³é ìîâ³ íåìàº ñòðàõó é ñêíàðîñò³. Ñàìå òàê ïðèÿçíü ìîæíà çáåðåãòè íàçàâæäè. À ùå ÿ äóìàþ, ùî äðóç³â íàì äàíî é äëÿ òîãî, ùîá
ìè ìîãëè ï³çíàòè ñåáå – ÿê³ ìè º, ÷îãî ïîòðåáóºìî (Çà Á. Ìàò³ÿø).
ІІ. Які з фразеологізмів за змістом уписуються в контекст?

1. Äðóæáà – íàéá³ëüøèé ñêàðá. 2. Äðóç³ ï³çíàþòüñÿ â á³ä³. 3. Íå òîé äðóã,
õòî ìåäîì ìàæå, à òîé, õòî ïðàâäó êàæå. 3. Ñèëà ïòàõà â êðèëàõ, à ëþäèíè
– â äðóæá³. 4. Âèêëþ÷èòè ç æèòòÿ äðóæáó – óñå îäíî, ùî ïîçáàâèòè ñâ³ò
ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà (Öèöåðîí). 5. Äðóæáà ³ áðàòñòâî – íàéá³ëüøå áàãàòñòâî.
6. Ãîðó ðóéíóº â³òåð, ëþäñüêó äðóæáó – ñëîâî.
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137. Дискусія. Ви стали свідком розмови, у якій один співрозмовник стверджує,
що фразеологізми обмежують творчі можливості мови, а інший переконує, що
вони дають змогу замінити однією місткою фразою багатослівне речення. Одна
річ сказати: «Почуватися на сьомому небі». І зовсім інша – довго пояснювати, що
нині день склався вдало, пощастило, результати роботи блискучі тощо. До думки
якого зі співрозмовників ви пристанете? Продовжте діалог.
138. Доберіть фразеологічні синоніми до слова радіти. З одним із них складіть і запишіть речення.
Ôóíêö³¿ ôðàçåîëîã³çì³â ó ìîâëåíí³:
1. Óâèðàçíåííÿ äóìêè.
2. Îö³íþâàííÿ, ñòàâëåííÿ.
3. Åìîö³éíî-åêñïðåñèâíà.
4. Ñòâîðåííÿ ãóìîðó, ñàòèðè.
5. Â³äòâîðåííÿ âíóòð³øíüîãî
ñòàíó.
6. Ïîðòðåòíî¿ õàðàêòåðèñòèêè.

Ñàìîòí³é áäæîë³ òðóäíî é ìåä íîñèòè.
Õî÷ ê³ë íà ãîëîâ³ òåøè; íåâåëèêå öàáå.
Âòåðòè ìàêó; ïåðåäàòè êóò³ ìåäó.
Ðîçêàçóâàòè Õèìèí³ êóðè; ÿê ñîáàö³ äîáðèäåíü.
Ìîðîç ïî ñïèí³; â³äëÿãëî â³ä ñåðöÿ; âñå
ïîõîëîíóëî.
ßê ìàê³âêà; ÿê ãîðëèöÿ; î÷èö³ ÿê òåðíîâ³ ÿã³äêè.

139. І. Прочитайте вголос текст, визначте стиль мовлення. Доберіть найоптимальніший тон і темп читання. Які слова треба виділити логічним наголосом?

À áàáóñÿ âèð³øèëà â³äâåñòè ñâîãî áåçêëåïêîãî âíóêà äî öåðêâè. Òàì ÿ ìàâ
ïîêàÿòèñü ³ íàáðàòèñÿ ðîçóìó, ÿêîãî âñå ÷îìóñü íå âèñòà÷àëî ìåí³. Òà ÿ íå
äóæå öèì æóðèâñÿ, áî íå ðàç ÷óâ, ùî òàêîãî äîáðà áðàêóâàëî íå ò³ëüêè ìåí³,
àëå é äîðîñëèì. ² â íèõ òåæ ÷îãîñü âèñêàêóâàëè êëåïêè, ðîçñèõàëèñü îáðó÷³,
ãóáèëèñü êëþ÷³ â³ä ðîçóìó, íå âàðèâ áàíÿê, ó ãîëîâ³ ë³òàëè äæìåë³, çàì³ñòü
ì³çê³â ðîñëà êàïóñòà, íå ðîäèëî â ÷åðåïêó, íå áóëî ëîþ ï³ä ÷óïðèíîþ, ðîçóì
ÿêîñü àæ ó ï’ÿòêè é íà â’ÿçàõ ñòèð÷àëà ìàê³òðà (Ì. Ñòåëüìàõ).
ІІ. Випишіть фразеологізми. Визначте лексичне значення, роль і поясніть вплив їх
на колорит тексту.
140. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами, запишіть їх парами.

Íóëü óâàãè,
íå äî ñì³õó,
÷åðåç ïåíü êîëîäó,
í³ â òèí í³ â âîðîòà,
ñòð³ëÿíèé ãîðîáåöü
çíîâó çà ðèáó ãðîø³

Àáè ç ðóê,
áèòà ãîëîâà,
çíîâó çà ñâîº,
êåïñüêà ñïðàâà,
ïðîïóñêàòè ïîâç âóõà,
í³ ïðèøèòè, í³ ïðèëàòàòè

141. Згрупуйте фразеологізми за функціями, які вони виконують.

1. Àæ ó ñåðö³ ïîõîëîëî. 2. Àæ ãàé ãóäå. 3. Àæ äóõ ïåðåõîïèëî. 4. Â³äøóêàòè ãîëêó â êîïèö³ ñ³íà. 5. Áèê ó ïîñóäí³é êðàìíèö³. 6. Áóòè ó ñâî¿é ñòèõ³¿.
7. Âåëèêà ïòèöÿ. 8. Âèñîêî íåñòè ñåáå. 9. Âîâê â îâå÷³é øêóð³. 10. Âñèïàòè äîáðîãî ïðî÷óõàíà. 11. Ãîëîâà íà â’ÿçàõ. 12. Ãðîøîâèé ì³øîê. 13. Äàëåêî êóöîìó äî çàéöÿ. 14. Äàòè ìàõó. 15. Äåðòè êèðïó. 16. Äîáðà øòó÷êà. 17. Äîïåêòè
äî æèâîãî. 18. Äîù çà øèþ íå êàïàº. 19. Äóøà íàâñò³æ. 20. Äóøà éäå â ï’ÿòè.
21. Äóøà íå ëåæèòü. 22. Ç ãîëîâîþ ï³ðíóòè. 23. Çàáëóäëà â³âöÿ. 24. Çàéòèñÿ
ðåãîòîì. 25. Ç³áðàòèñÿ â êóëàê. 26. Êîâòàòè êíèæêè. 27. Êîð³ííÿ ïóñêàòè.
28. Ìàòè îë³þ â ãîëîâ³. 29. Ìàº ùå òîé ÿçè÷îê. 30. Ì³öíèé ãîð³øîê.
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142. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Чого ви навчилися? Що пригадали? Які
вміння сприяли засвоєнню нових знань? Чи достатньо активними були на уроці?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
143. Поясніть значення фразеологізмів. Що в них спільного? Підготуйте презентацію цих одиниць мови. Усно поставте імена в кличному відмінку; від чоловічих
утворіть імена по батькові.

1. Êàðïî Õàðèòîíîâ³ ð³äíèé Ôåä³ð. 2. Äóðíîìó Ãàâðèëö³ óñå ÷îðíîáðèâö³.
3. Êîæíà ïòèöÿ çíàéäå ñâîãî Ãðèöÿ. 4. Êóì ²âàí êóìó Ìèêèò³ äàâ íàïèòèñü
âîäè â ñèò³. 5. Ëþáèø æàðòè íàä Õîìîþ – ëþáè é íàä ñîáîþ. 6. Íà âîâêà íåñëàâà, à ¿ñòü îâåöü Ñàâà. 7. Íàøà Ïàðàñÿ íà âñå çäàëàñÿ. 8. Íå êîæíà Ãàííà ãàðíà.
9. Ïàðî÷êà – Ìàðòèí òà Îäàðî÷êà. 10. Ðàäà Ìàðèíà, ùî ç ßêîâîì ãîâîðèëà.
144. Знайдіть у мережі інтернет статті, роздуми, поради й «рецепти», що стосуються щастя людини. У разі потреби зверніться на сайт за покликанням http://
narodua.com/schastja.html. На основі матеріалу підготуйте й напишіть есе
«Складники мого щастя». Уживайте у разі потреби фразеологізми.
145. Підготуйте проект «Тиждень щастя». Зробіть презентацію «Зі мною світ стане
щасливішим і добрішим».
146. Прочитайте слова. Що вони означають? Запишіть прислів’я, у яких є ці слова. Поясніть значення.

Áàðêè, ùåðáàòà, êàòþç³, æäàíèêè, òðÿñöÿ, íåáîæå, æèæêè, áàéäèêè,
îáëèçåíü, ðÿáîº, ïàìîðîêè, ïîøèòèñÿ.

§ 14. ÓÒÂÅ
ÓÒÂÅÐÄÆÅÍÍß
ÅÐÄÆÅÍÍß ËÅÊÑÈ×ÍÎ¯
ËÅÊ
ÊÑÈ×ÍÎ¯¯ ÍÎÐÌÈ Â ÑËÎÂÍÈÊÀÕ
Ñ ËÎÂÍÈ
ÈÊ ÀÕ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜ
ÜÊÎ¯ ÌÎÂÈ
È (ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß
(Ï
ÏÎÂÒÎÐÅÅÍÍß É ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß)
ÓÇÀ
ÀÃÀËÜÍÅÍÍ
Í ß)
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯

Всі успіхи починаються з самодисципліни

147. І. Прочитайте текст. Визначте його тему, стиль мовлення. Перекажіть текст. Додайте
інформацію про важливість дотримання лексичних норм успішною особистістю. Підготуйте усне повідомлення про вашу життєву позицію.

Âèõîäÿ÷è ç äîìó, âèùå (çàêèíüòå, çàäåð³òü) ãîëîâó, ãëèáîêî âäèõí³òü ³
(âùåðòü, âùåíò) íàïîâí³òü ëåãåí³ êèñíåì. Êóïàéòåñÿ â ñîíÿ÷íîìó ñâ³òë³,
â³òàéòå ñâî¿õ äðóç³â (óñì³øêîþ, ïîñì³øêîþ) ³ âêëàäàéòå äóøó â êîæåí
ïîòèñê ðóêè. Íå á³éòåñÿ áóòè íåçðîçóì³ëèìè ³ (íå ãàéòå, íå ìàðíóéòå)
í³ õâèëèíè, äóìàþ÷è ïðî ñâî¿õ (âîðîã³â, íåäðóã³â). Íàìàãàéòåñÿ ì³öíî
çàô³êñóâàòè â ïàì’ÿò³ òå, ùî á âè õîò³ëè çðîáèòè. À ïîò³ì, íå çâåðòàþ÷è ç
îáðàíîãî (íàïðÿìêó, íàïðÿìó), ðóõàéòåñü ïðÿìî äî ö³ë³. Çîñåðåäæóéòåñÿ
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íà âåëèêèõ ³ ïðèºìíèõ ñïðàâàõ, ÿê³ âàì ïîäîáàþòüñÿ. Íàìàëþéòå â ñâî¿é
óÿâ³ îáðàç ò³º¿ îáäàðîâàíî¿ é (êîðèñíî¿, êîðèñëèâî¿) ëþäèíè ÿêîþ âè á
õîò³ëè ñòàòè. ² êîëè âè áóäåòå çáåð³ãàòè éîãî â äóìêàõ, â³í áóäå ùîãîäèíè,
ùîõâèëèíè ïåðåòâîðþâàòè âàñ íà òàêó îñîáèñò³ñòü.
Äóìêà – ïîíàä óñå. Âèáåð³òü ïðàâèëüíó ìåíòàëüíó* ïîçèö³þ – ïîçèö³þ ìóæíîñò³, ùèðîñò³ é æèòòºðàä³ñíîñò³. Ïðàâèëüíî ìèñëèòè – îçíà÷àº ñòâîðþâàòè. Ìè
ñòàºìî ñõîæèìè íà òå, äî ÷îãî ïðèõèëèëîñÿ íàøå ñåðöå (Ä. Êàðíåã³).
ІІ. Виберіть з дужок слова, що відповідають змістові. Як називаються ці слова? Звірте
свої відповіді за словником паронімів. Складіть з кожним із них словосполучення.
148. Розгляньте світлини. Опишіть емоційний стан людини, яка підкорила вершину, досягла поставленої мети. Чи знайоме вам це відчуття? Прочитайте текст, який
написав десятикласник. Визначте тему, адресата, комунікативну мету. Наскільки
корисною є інформація особисто для вас?

Ùîá çðîçóì³òè, ùî òàêå ñàìîðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ òà ç ÷îãî éîãî ïî÷àòè,
ïîòð³áíî ïðîàíàë³çóâàòè ñâ³é ñïîñ³á æèòòÿ é ìèñëåííÿ òà çðîçóì³òè, ÷èì
âè çàéìàºòåñÿ ðåãóëÿðíî.
ßêùî âè âå÷îðàìè êîæíîãî äíÿ äèâèòåñÿ òåëåáà÷åííÿ ÷è ïåðåãëÿäàºòå
âñ³ íîâèíè â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ â ³íòåðíåò³, òî âè íå ñòàíåòå ìóäð³øèìè
é ðîçóìí³øèìè, à ëèøå íàïîâíèòå ñåáå íåïîòð³áíîþ ³íôîðìàö³ºþ. ßêùî æ
âè ÷èòàºòå êíèæêè ïî äåê³ëüêà ãîäèí íà äåíü, òî íàáåðåòåñÿ âïåâíåíîñò³,
ï³äí³ìåòå ñàìîîö³íêó é ñòàíåòå ùàñëèâ³øèìè.
Öå âàø âèá³ð, àëå áåç öüîãî ñàìîðîçâèòîê íåìîæëèâèé.
149. Наскільки важливо усвідомлювати значення саморозвитку впродовж життя?
Об’єднайтеся в 4 групи по 4-6 осіб. Протягом 3-5 хвилин, користуючись зазначеними
в тексті ідеями, сформулюйте визначення поняття «саморозвиток» і створіть модель
саморозвитку. Підготуйте кілька порад, як реалізувати вашу програму.
150. І. Прочитайте й запишіть висловлення послідовного захисника української
культури Олеся Гончара. Визначте мету створення тексту, тип і стиль мовлення.

1. Ìè íå º ³ íå ïîâèíí³ ñòàòè íàðîäîì ñóðæèêîâî¿ ìîâè ÷è ìîâè ìåðòâîäåêîðàòèâíî¿. Ìàºìî âèòâîðåíó ïðîòÿãîì â³ê³â ìîâó äèâîâèæíî áàãàòó,
îäíó ç íàéáàãàòøèõ ó ñâ³ò³, áàðâèñòó, çàïàøíó, ðîçìà¿òó, çäàòíó àêòèâíî
æèòè ³ ðîçâèâàòèñü, ïðèäàòíó äëÿ íàéñêëàäí³øî¿ õóäîæíüî¿ ³ íàóêîâî¿
òâîð÷îñò³. Çëî÷èíîì áóëî á çàíåäáàòè òàêå íåîö³íåííå äóõîâíå äîáðî.
2. Ôàêòè íåõòóâàííÿ ð³äíî¿ ìîâè íå ìèíàþòü áåçñë³äíî. Çàâäàþòü øêîäè
ë³òåðàòóð³ é ñàìîìó ñóñï³ëüñòâó. Ïåðåõ³ä íà ñóðæèê îçíà÷àº çäð³áí³ííÿ
äóø³, ¿¿ çóáîæ³ííÿ ³ çðåøòîþ ìîæå ïðèçâåñòè äî ñïóñòîøåííÿ ìîëîä³.
Ïåðåêîòèïîëå – òî âæå íåïîâíà ëþäèíà! (Îëåñü Ãîí÷àð).
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ІІ. Чи завжди ви контролюєте своє мовлення? Поясніть значення слів: нормативність,
правильність, точність, логічність, чистота, образність, доречність, естетичність
мовлення. Як ви вважаєте, що треба зробити, щоб мовлення було саме таким?
151. Закінчіть речення й запишіть.

1. Ì³é óëþáëåíèé ô³ëüì …, çàñíîâàíèé íà ðåàëüíèõ ïîä³ÿõ ïðî óñï³õ, ïðî
ëþäåé, ÿê³ ÷îãîñü äîñÿãëè â æèòò³. 2. Ùîá çíÿòè ñòðåñ, ïåðåãëÿíüòå ñì³øíèé
ô³ëüì, âèéä³òü íà ï³øó ïðîãóëÿíêó, ïîñï³ëêóéòåñÿ ç äðóçÿìè, … . 3. Óñì³õàéòåñÿ ïåðåõîæèì, íå îïóñêàéòå ãîëîâè, òðèìàéòå ñïèíó ð³âíî – ³ òîä³ âè äîïîìîæåòå ñîá³ ³ âñ³ì íàâêîëèøí³ì ñòàòè … . 4. ß ³ç çàäîâîëåííÿì ïåðå÷èòóþ êíèæêó… .
152. І. Прочитайте уривок з книги Олекси Різниківа «Українська мова – спадщина тисячоліть. Чим українська мова багатша за інші?». Дослідження дає підстави
для серйозних роздумів, а водночас сприяє утвердженню національної гідності.
Розкрийте значення виділеної поетичної фрази.

ßê ïîðóøíèêè ñòàëè â ìîä³!
¯õ íå êïèòü í³õòî ³ íå ëîâèòü.
Ïîðó÷ ìåíå æèâóòü ³ õîäÿòü
Åì³ãðàíòè ìîº¿ ìîâè.
Ïåðåêîíàíèé, ÿêáè â íàñ áóëà «åêîëîã³÷íà ñëóæáà ìîâè», âîíà á äîêëàëà
ìàêñèìóìó çóñèëü, àáè çáåðåãòè îöå ïðå÷óäîâå, ïðåêðàñíå áàãàòñòâî íàøî¿
ìîâè, óçÿëà á êîæíó ôîðìî÷êó, êîæåí â³äò³íîê çíà÷åíü ï³ä ñâ³é «ñàìîêîíòðîëü», ïëåêàëà á, ÿê ñàäîê, êâ³òíèê ïëåêàþòü!
«Åêîëîã³÷íà ñëóæáà ìîâè» ïåðåøêîäèëà á ç’ÿâëÿòèñÿ íà íàøèõ òåëååêðàíàõ ïîêðó÷àì «äàâàéòå ïîâåðíåìîñü» ÷è «øêîäí³ê», íå êàæó÷è âæå
ïðî «çóä», «ÿçâó», «ñòîâáíÿê» òîùî. ßê íå ïðèêðî, òàêèìè «ðîäçèíêàìè»
ãð³øàòü ÷àñòî æóðíàë³ñòè é çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, íåãàòèâíî âïëèâàþ÷è íà ïîâñÿêäåííó ìîâó ñëóõà÷³â.
ІІ. Чи поділяєте ви погляди автора тексту щодо необхідності зберігати й розвивати українську мову як унікальне багатство, боротись за її чистоту? Напишіть 4-5
речень на цю тему. Виправте зазначені автором лексичні покручі. Допомогою
яких словників ви скористаєтеся?
153. Пригадайте, що вам відомо про лексичні норми української мови. Об’єднайтеся
у дві групи. Доберіть і запишіть якомога більше запитань для учасників іншої групи,
щоб виявити, наскільки добре кожен із вас володіє матеріалом розділу.
154. Проаналізуйте результати вашої навчальної діяльності й оцініть її.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
155. Запишіть слова в дві колонки: власне українські та їх іншомовні відповідники.

Ä³àñïîðà, ì³òèíã, ìåíåäæåð, äèñêóñ³ÿ, ðåêåò, áðèô³íã, àòåñòàö³ÿ, ³ñïèò,
ïîêàç, ³íòåðâ’þ, á³áë³îòåêà, âèñòóï, êíèãîñõîâèùå, îá’ºäíàííÿ, óñíèé âèêëàä,
á³îãðàô³ÿ, êåð³âíèê, â³äîìîñò³, ñóïåðå÷êà, ñåáåëþáåöü, çáîðè, îðàòîð, ôàõ³âåöü,
þâ³ëåé, ôðàãìåíò, ðåã³îí, þðèñò, ïðîöåíò, çáîðè, ðîçá³é, ðîçìîâà, àâòîãðàô,
äåáþò, ïîðÿäîê, ï³äïèñ, ïî÷àòîê, äèñöèïë³íà, åãî¿ñò, ïðîìîâåöü, ìàéñòåð,
ð³÷íèöÿ, òåðèòîð³ÿ, ïðàâîçíàâåöü, â³äñîòîê, óðèâîê.
156. Напишіть твір-роздум про негативну звичку, яку вам вдалося подолати, скориставшись за потреби афоризмами: Звичка – друга натура (Цицерон), Посієш
думку – пожнеш вчинок, посієш вчинок – пожнеш звичку, посієш звичку – пожнеш характер, посієш характер – пожнеш долю (Нар. творчість).
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Практична риторика
§ 15. ÐÈÒÎÐÈÊÀ ßÊ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ,
ÌÈÑ
ÑÒ ÅÖÒÂÎ,, ÍÀÓÊÀ É ÍÀÂ×ÀËÜÍÀ
ÍÀÂ×ÀË
ËÜÍ
ÍÀ
ÄÈÑÖÈÏË²ÍÀ
ÄÈÑÖ
ÖÈÏË²ÍÀ
À

Перше з мистецтв – слово

157. Прочитайте епіграфи. Дайте відповіді на запитання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чому в античні часи великого значення надавали ораторському мистецтву?
Як ви розумієте вислови Аристотеля й Цицерона?
Із чим асоціюється у вас риторика? Що вам відомо про неї?
Чого ви очікуєте від уроків риторики?
Чим, на вашу думку, відрізняються поняття «мовець» і «оратор»?
Розкрийте зміст східної мудрості в контексті теми уроку.

157. Прочитайте вислови відомих людей. Яку думку вони утверджують? Зробіть висновки про те, якого значення й чому в усі часи надавали риториці.

1. ß ñòâåðäæóþ, ùî ÿêáè â áóäü-ÿêå ì³ñòî ïðèáóëè îðàòîð ³ ë³êàð òà ÿêáè
ï³ä ÷àñ Íàðîäíîãî ç³áðàííÿ çàéøëà ñóïåðå÷êà, êîãî ç äâîõ îáðàòè ë³êàðåì,
òî íà ë³êàðÿ í³õòî é äèâèòèñÿ íå ñõîò³â áè, à îáðàëè á òîãî, õòî âîëîä³º
ñëîâîì, âàðòî á éîìó ëèøå çàáàæàòè (Ïëàòîí). 2. Êðàñíîìîâñòâó âëàñòèâî
çàõîïëþâàòè ñåðöÿ é õâèëþâàòè ¿õ óñÿêèìè ñïîñîáàìè. Âîíî òî âðèâàºòüñÿ
â äóìêè, òî çàêðàäàºòüñÿ â íèõ, ñ³º íîâå ïåðåêîíàííÿ, âèçâîëÿº âêîð³íåíå (Öèöåðîí). 3. Êðàñíîìîâñòâî – öå ìèñòåöòâî ãîâîðèòè òàê, ùîá ò³, äî
êîãî ìè çâåðòàºìîñÿ, ñëóõàëè íå ëèøå áåç òðóäíîù³â, àëå ³ ç çàäîâîëåííÿì
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(Á. Ïàñêàëü). 4. Çàâäÿêè êðàñíîìîâñòâó íàñ ìîæå ïîëîíèòè ëþäèíà, íà ÿêó
ìè çàçâè÷àé íå çâåðòàºìî óâàãè (Æ.-Æ. Ðóññî). 5. Êðàñíîìîâñòâî – öå ãàëóçü
çíàíü, ÿêà íàâ÷àº ÿñêðàâî é ïåðåêîíëèâî ãîâîðèòè àáî ïèñàòè ïðî ïðåäìåò
ìîâëåííÿ (Ì. Êîøàíñüêèé). 6. Ñïðàâæíº êðàñíîìîâñòâî íå ïîòðåáóº í³ äçâîí³â, ÿê³ á ñêëèêàëè íàðîä, í³ ïîë³ö³¿, ùîá ï³äòðèìóâàòè ïîðÿäîê (Åìåðñîí).

Âèâ÷åííÿ ðèòîðèêè ìàº ïî÷èíàòèñÿ ç óñâ³äîìëåííÿ ñóò³ öüîãî ïîíÿòòÿ,
ïîøóê³â â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ: ùî òàêå «ðèòîðèêà»?
Íàñàìïåðåä âàðòî ïàì’ÿòàòè: ðèòîðèêà çäàâíà ñëóæèëà ³äåàëàì äîáðà.
²ñòîð³ÿ ñâ³ä÷èòü, ùî çâóæåííÿ ÷è âèêðèâëåííÿ çì³ñòó ðèòîðèêè ïðèçâîäèëî
äî ïóáë³÷íîãî çâèíóâà÷åííÿ ¿¿, âèñì³þâàííÿ, ãëóìó ³, çðåøòîþ, çðå÷åííÿ,
îñóäæåííÿ é âèò³ñíåííÿ ¿¿ ç³ ñôåðè îñâ³òè é íàóêè.
158. Розгляньте таблицю. Зробіть висновки про статус риторики. Віддавна це питання є дискусійним. Одні дослідники схильні вважати риторику мистецтвом,
інші – наукою. Хтось виявляє і ті й інші характерні ознаки. До якої думки схильні ви?
Риторика
як мистецтво

як наука

як шкільний предмет і
навчальна дисципліна

• засобами живого слова
впливає на розум, почуття й
волю інших;
• нагадує нам про гармонію;
• має багато спільного з акторською майстерністю;
• возвеличує людський дух.

• має свої терміни, закони
й правила, яких повинен дотримуватися кожен, хто хотів би освоїти її ази;
• спирається на категорійну
систему відповідних наук,
що допомагає їй аргументувати, аналізувати, доказувати й узагальнювати.

• навчає «шляху праведного й
життя корисного добрими словами»;
• формує навички ефективного
спілкування в різних життєвих
ситуаціях;
• виховує громадянина; формує зразкову суспільну й особисту високоморальну поведінку.

Íà ð³çíèõ åòàïàõ ðîçâèòêó îðàòîðñüêîãî ìèñòåöòâà ðèòîðèêó õàðàêòåðèçóâàëè ÿê «çíàðÿääÿ ñòèëþ», «ìèñòåöòâî ìèñëèòè – ìèñòåöòâî ãîâîðèòè – ìèñòåöòâî
ïèñàòè», «ìèñòåöòâî ïåðåêîíàííÿ», «÷åñíó é âåëèêó â³ëüíó ìóäð³ñòü», «êíÿãèíþ äóø», «öàðèöþ ìèñòåöòâ», «ìèñòåöòâî ïåðåêîíàííÿ», «òåîð³þ é ìàéñòåðí³ñòü
åôåêòèâíîãî ìîâëåííÿ» òà ³í.
Â àíòè÷í³ ÷àñè ðîëü ïóáë³÷íîãî ñëîâà áóëà íàñò³ëüêè ñèëüíîþ é âèð³øàëüíîþ, ùî íàâ÷àííÿ îðàòîð³â ïðèð³âíþâàëîñÿ äî ìèñòåöòâà. Òîìó îðàòîðñüêå ìèñòåöòâî ðîçãëÿäàëè ÿê ìèñòåöòâî âïëèâó íà ñëóõà÷³â.
Øê³ëüíà ðèòîðèêà – öå ïðåäìåò, ùî ôîðìóº â ó÷í³â íàâè÷êè åôåêòèâíîãî
ñï³ëêóâàííÿ â ð³çíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ.
Ùîá óñâ³äîìèòè ñóòü ðèòîðèêè, âàðòî çðîçóì³òè ¿¿ çàêîíè. Ñòàíîâëåííÿ îðàòîðà â³äáóâàºòüñÿ çà çàêîíàìè ðèòîðèêè.
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159. Розгляньте таблицю, що розкриває дієвість риторики. З’ясуйте, формування
яких життєво важливих умінь передбачає кожен закон.

Çàêîíè ðèòîðèêè
¹
ï/ï

1

Íàçâà
çàêîíó

Ñóòü çàêîíó

Êîíöåïòóàëüíèé

Ñòâîðåííÿ ÿê³ñíîãî ðèòîðè÷íîãî ïðîäóêòó – òåêñòó ïðîìîâè – ìàº ïî÷èíàòèñÿ ³ç çàäóìó, ³äå¿. Öå ïåðøèé, âàæëèâèé êðîê, ùî ïåðåäáà÷àº âèá³ð òåìè âèñòóïó (ïîâ³äîìëåííÿ, ïðîìîâè, ðîçìîâè); ôîðìóâàííÿ ñâîãî áà÷åííÿ îáðàíî¿
òåìè; îð³ºíòóâàííÿ íà ö³íí³ñíèé ëþäñüêèé äîñâ³ä.

2

Çì³ñò, õàðàêòåð, ìîâíå îôîðìëåííÿ òåêñòó çàëåæèòü â³ä òîãî,
êîìó â³í áóäå àäðåñîâàíèé. Ãîòóþ÷èñü äî âèñòóïó (ðîçìîâè, áåÌîäåëþâàíñ³äè), âèâ÷³òü äåòàëüíî ñâîþ àóäèòîð³þ (ñëóõà÷³â, ñï³âðîçìîâíÿ
íèêà, -³â), çîêðåìà òàê³ ¿¿ îçíàêè: â³ê, îñâ³òà, ñòàòü, ³íòåðåñè é
àóäèòîð³¿
óïîäîáàííÿ, íàñòð³é; ìåòó, ç ÿêîþ âîíè ïðèéøëè âàñ ïîñëóõàòè.
Ñòâîð³òü ö³ë³ñíèé ïñèõîëîã³÷íèé ïîðòðåò àóäèòîð³¿.

3

Ñòðàòåã³÷íèé

Ñòðàòåã³ÿ – öå ïðîãðàìà ä³é. À êîæíà ïëàíîâàíà ä³ÿ, ùîá
áóòè ðåçóëüòàòèâíîþ, ïåðåäáà÷àº ïîñòàâëåííÿ ö³ë³. Ö³ëü
ìîæå áóòè ð³çíà: ïî³íôîðìóâàòè, ïåðåêîíàòè, ïîä³ëèòèñÿ
äîñâ³äîì, âðàæåííÿìè, ðåçóëüòàòàìè; ñõèëèòè íà ñâ³é á³ê;
ïîÿñíèòè, ðîçâàæèòè òîùî.
Íàñòóïíèé êðîê – âèçíà÷åííÿ ïèòàíü, ö³êàâèõ ³ âàæëèâèõ
äëÿ ö³º¿ àóäèòîð³¿ (ñëóõà÷à). Òðåòÿ ñõîäèíêà – íàïèñàííÿ
òåç (êîðîòêîãî âèêëàäó ñóò³ êîæíîãî ïèòàííÿ).

4

Öå ñèñòåìà ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äãîòîâêó é åôåêòèâíó ðåàë³çàö³þ ñòðàòåã³¿. Êîæíà òåçà ìàº áóòè àðãóìåíòîâàíà, äîáðå
³ëþñòðîâàíà. Òîìó, ùîá çàö³êàâèòè ñëóõà÷³â, ïîòð³áíî ä³áðàòè
ÿñêðàâ³, ïåðåêîíëèâ³ ïðèêëàäè, äîêàçè, ùî àïåëþþòü äî ðîçóÒàêòè÷íèé
ìó é ñåðöÿ àóäèòîð³¿. Ä³áðàíèé ìàòåð³àë ìàº áóòè íîâèì, ö³êàâèì ³ òàêèì, ùî íå âèêëèêàº ñóìí³âó. Öå äîïîìîæå çàö³êàâèòè àóäèòîð³þ, ñïîíóêàòè äî ðîçäóì³â ³ âèêëèêàòè áàæàííÿ
îáãîâîðþâàòè ïîðóøåíó âàìè ïðîáëåìó.

5

Çàêîí ïåðåäáà÷àº êëîï³òêó ðîáîòó ç ìîâíîãî îôîðìëåííÿ
òåêñòó, íàäàííÿ éîìó îáðàçíîñò³, äîâåðøåíîñò³, ïðèâàáëèâîñò³, òî÷íîñò³, ïðàâèëüíîñò³. Âàðòî ïîäáàòè ïðî áàãàòñòâî
ìîâíèõ çàñîá³â ³ äîö³ëüí³ñòü ¿õ ó öüîìó òåêñò³. Çàñîáàìè
âèðàçíîñò³ º õóäîæíÿ îáðàçí³ñòü, ³íòîíàö³ÿ, òåìï ³ òåìáð
ìîâëåííÿ, ïðèñë³â’ÿ ³ ïðèêàçêè, àôîðèçìè, öèòàòè òîùî.

6

7

Ìîâëåííºâèé

Çàêîí ðåãóëþº ïðîöåñ áåçïîñåðåäíüîãî ñï³ëêóâàííÿ ³ ïåðåäÅôåêòèâíî¿ áà÷àº êîðèãóâàííÿ òåêñòó âèñòóïó; âèâ÷åííÿ éîãî, â³ëüíå âîêîìóí³êàö³¿ ëîä³ííÿ íèì; òðåíóâàííÿ âèñòóïó; çíàííÿ ³ âì³ííÿ âîëîä³òè
ñîáîþ, ñâî¿ìè åìîö³ÿìè ³ òðèìàòè êîíòàêò ç³ ñëóõà÷àìè.
Àíàë³òè÷íèé

Çàêîí ïåðåäáà÷àº ñèñòåìíó ðåôëåêñ³þ: äåòàëüíèé àíàë³ç
êîæíîãî ñï³ëêóâàííÿ ç àóäèòîð³ºþ, âèä³ëåííÿ âëàñíèõ äîñÿãíåíü, ïîìèëîê ³ íåäîë³ê³â; ïðîäóìóâàííÿ ïëàíó âäîñêîíàëåííÿ ìàéñòåðíîñò³ ïóáë³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ.
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160. Прочитайте висловлення. Яких законів риторики вони стосуються?

1. Îðàòîðñüêå ìèñòåöòâî íåìèñëèìå, ÿêùî îðàòîð íå îâîëîä³â äîñêîíàëî
ïðåäìåòîì, ïðî ÿêèé õî÷å ãîâîðèòè (Öèöåðîí). 2. Íå îðàòîð º ì³ðîþ ñëóõà÷à,
à ñëóõà÷ – ì³ðîþ îðàòîðà (Àíòèñôåí). 3. Ïóáë³êà – ³íñòðóìåíò, íà ÿêîìó ãðàº
îðàòîð, àëå ³íñòðóìåíò æèâèé ³ çäàòíèé ðåàãóâàòè. Ì³æ òèì, õòî ãîâîðèòü, ³ òèì,
õòî ñëóõàº, íàëàãîäæóºòüñÿ ïîñò³éíèé îáì³í ïî÷óòòÿìè é åìîö³ÿìè (Å. Ëàáóëå).
4. Íå ñêóï³òüñÿ íà ìåòàôîðè: ùî á³ëüøå ¿õ áóäå, òî êðàùå (Ï. Ïîðîõîâùèêîâ).
5. Âè òàê óñêëàäíèëè äîïîâ³äü äóìêàìè é ôàêòàìè, ùî ÿ â³ä÷óâ ñåáå ïëÿøêîþ
ç âóçüêîþ ãîðëîâèíîþ, ó ÿêó íàëèâàþòü ç â³äðà (Â. Àëåêñàíäðîâ).
161. Античні мудреці вміли мислити образно. Риторику вони уявляли у вигляді риторичного дерева, де кожна деталь щось означала:
Корінь дерева
де
(прихований від людських очей) – це причина, що
спонукала
оратора вийти на трибуну (прагнення прославитися;
спонук
намагання
бути корисним; фінансові інтереси).
нам
Стовбур – це тема виступу, основна проблема.
С
Основні гілки – це головні питання плану (класична
О
риторика їх виділяла три).
р
Дрібні гілочки – підпитання, на які поділяють кожне
Д
питання плану.
п
Крона
дерева – представлена листям, тобто словами, у
Кр
які о
оратор «одягає» свій виступ. Досвідчений оратор має в
запасі
запа кілька тисяч слів-листочків.
Квіти – ц
це прикраси тексту, що увиразнюють і роблять його цікавим.
Áóäü-ÿêà âàæëèâà ñïðàâà ìàº ïî÷èíàòèñÿ ç âèçíà÷åííÿ ö³ëåé. Óñ³ íàñòóïí³ êðîêè
ñïðÿìîâóºìî íà ðåàë³çàö³þ ¿õ. Òàê ñàìî ³ ï³äãîòîâêó äî ñï³ëêóâàííÿ (îñîáëèâî íàäòî âàæëèâîãî äëÿ âàñ) âàðòî ïî÷èíàòè ç ö³ëüîâî¿ îðãàí³çàö³¿. Ïàì’ÿòàéòå, ùî ö³ëåé ñï³ëêóâàííÿ
º áàãàòî. Ö³ëåâèçíà÷åííÿ ðîçãëÿäàþòü ÿê åëåìåíòàðíó ÷àñòèíêó, ìàëåíüêèé ãâèíòèê, â³ä
ÿêîãî çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü çàïóñê ïðîöåñó âíóòð³øíüî¿ îðãàí³çàö³¿ ñï³ëêóâàííÿ.
Âèä³ëÿþòü òàê³ åëåìåíòàðí³ ö³ë³: ïî³íôîðìóâàòè ñëóõà÷³â; ïîä³ëèòèñÿ çíàííÿìè (âðàæåííÿìè, â³ä÷óòòÿìè, ïåðåæèâàííÿìè); ïåðåêîíàòè, ñõèëèòè íà ñâ³é
á³ê; ðîçâàæèòè, ðîçñì³øèòè; íàâ÷èòè, çáàãàòèòè, çìóñèòè ñóìí³âàòèñÿ, âèêëèêàòè áàæàííÿ ä³ÿòè, øóêàòè ³ñòèíó òà ³í.
Ó ñòðóêòóð³ ðèòîðèêè ÿê íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà âèä³ëÿþòü òàê³ ÷àñòèíè: ³ñòîð³þ, òåîð³þ, ïðàêòèêó é òåõí³êó.
Çíàííÿ îñíîâ ïðàêòèêè ðèòîðèêè äàº çìîãó ãðàìîòíî âèáóäîâóâàòè áóäü-ÿêèé
ðèòîðè÷íèé òâ³ð. Ãðàìîòíèì íàçèâàþòü òîé ïóáë³÷íèé âèñòóï, ùî ï³äãîòîâëåíèé
ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé àóäèòîð³¿, òåìè, â³äïîâ³äíîñò³ àðãóìåíòàö³¿; âèñòóï, ó
ÿêîìó ãàðìîí³éíî ïîºäíóþòüñÿ çì³ñò ³ ôîðìà ïðîìîâè, ÿê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè, äîñâ³ä
îðàòîðà é ò³ñíèé êîíòàêò ç³ ñëóõà÷åì.
162. Прочитайте цитати. Які з них не викликають у вас сумніву, а які дискусійні? Відповідь обґрунтуйте.

1. Ðèòîðèêà – öå òå, ùî ïåðåòâîðþº ñâ³ò (Ñîêðàò). 2. Äàð ïåðåêîíëèâîãî ìîâëåííÿ º òàêèé ñàìèé, ùî é äàð ë³êóâàííÿ, àäæå ë³êóâàííÿ äîïîìàãàº ò³ëîâ³, à ïåðåêîíëèâå ìîâëåííÿ ë³êóº äóø³ (Ô. Ïðîêîïîâè÷). 3. Ìîæëèâî, ³ ìè êîëè-íåáóäü
äî÷åêàºìîñÿ, ùî íàø³ þðèñòè, ïðîôåñîðè é óçàãàë³ ïîñàäîâ³ îñîáè, çîáîâ’ÿçàí³
ïî ñëóæá³ ãîâîðèòè íå ò³ëüêè â÷åíî, àëå é çðîçóì³ëî ³ ãàðíî, íå áóäóòü âèïðàâäîâóâàòèñÿ òèì, ùî âîíè «íå âì³þòü» ãîâîðèòè. Àäæå â ïðèíöèï³ äëÿ ³íòåë³ãåíòíî¿
ëþäèíè ïîãàíî ãîâîðèòè ïîâèííî á ââàæàòèñÿ òàêîþ æ íåïðèñòîéí³ñòþ, ÿê íå
âì³òè ÷èòàòè é ïèñàòè (À. ×åõîâ). 4. Ó òîí³ ãîëîñó, â î÷àõ, ó âèðàç³ îáëè÷÷ÿ ìîâöÿ
º íå ìåíøå êðàñíîìîâñòâà, í³æ ó ñàìèõ ñëîâàõ (Æàí Ëàáðþéåëü).
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163. Поміркуйте й скажіть, яким було досі та яким є зараз ваше ставлення до риторики. Розгляньте додаток 11. Яким чином світлини й малюнки, що утворили колаж,
розкривають суть риторики? Яких малюнків чи світлин тут бракує? Розкажіть про те,
які деталі формують у вашій уяві образ риторики.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
164. За визначенням Л. Мацько, риторика є «наукою успіху». Доберіть приклади,
що підтверджують цю думку, і розкажіть про це.
165. Прочитайте. Візьміть один із висловів за тезу, доберіть 3-4 аргументи на підтвердження її.

1. Õòî íå âì³º ãîâîðèòè – êàð’ºðè íå çðîáèòü (Á. Íàïîëåîí). 2. Óì³ííÿ ãîâîðèòè – öå îçíà÷àº ñêàçàòè òàê, ùîá ó âàøîìó ñëîâ³ â³ä÷óëè âàøó âîëþ, êóëüòóðó, îñîáèñò³ñòü. Öüîãî ïîòð³áíî â÷èòèñÿ (À. Ìàêàðåíêî). 3. Ôàêòè – íàéêðàùà
ð³÷ ó ìîâëåíí³ (À. Êîí³). 4. Ïîíÿòòÿ «ðèòîðèêà» çíà÷íî øèðøå çà ïîíÿòòÿ «îðàòîðñüêå ìèñòåöòâî», îñê³ëüêè îõîïëþº øèðîêèé ñïåêòð çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê
â³ä âèíèêíåííÿ ³äå¿ äî ñàìîãî ïðîöåñó ìîâëåííÿ (Ç. Ñàâêîâà).
166. Дізнайтеся, яку риторику називають чорною. Розкажіть про суть її й висловіть
свою думку щодо неї. Доберіть ілюстрації, що унаочнюють чорну риторику.

§ 16. ÌÎÂ
ÌÎÂËÅÍÍªÂÀ
Â ËÅÍ
ÍÍªÂÀ Ñ
ÑÈÒÓÀÖ²ß
ÈÒÓÀÖ²ß

Привабливість і цінність життя

167. Як ви розумієте епіграфи уроку? Наскільки для мовця важлива «височінь ціннісного сходження»? Що це означає для вас? Які цінності для вас є визначальними?
168. Розгляньте таблицю, знайдіть відповідні частини тлумачення. Пригадайте ключові
поняття теми уроку. Поміркуйте й скажіть, від чого залежить результат спілкування.
1.Ɍɨɣɯɬɨɝɨɜɨɪɢɬɶ
2. Ⱦɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹ
3. Ɍɟɩɪɨɳɨɝɨɜɨɪɹɬɶɦɨɜɰɿ
Ɍ (ɬɨɣɬɚ)ɤɨɦɭɚɞɪɟɫɨɜɚɧɟɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ.

5. Ʉɨɥɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ə ɫɟɛɟɩɨɱɭɜɚɸɬɶɭɱɚɫɧɢɤɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.


1. Ɇɿɫɰɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
2. Ⱥɞɪɟɫɚɧɬɢɫɥɭɯɚɱɿ(ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ).
3. ɋɬɚɧɦɨɜɰɹɫɥɭɯɚɱɿɜ
4. Ɇɨɜɟɰɶ ɚɞɪɟɫɚɬ 
5. ɉɪɟɞɦɟɬɦɨɜɥɟɧɧɹ
6. ɑɚɫɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ

Ìîâëåííºâà ñèòóàö³ÿ — ñóêóïí³ñòü îáñòàâèí ³ óìîâ, íåîáõ³äíèõ
äëÿ çä³éñíåííÿ ìîâëåííºâî¿ ä³¿.
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169. І. Прочитайте текст. Що вас здивувало в ньому? Як ви розумієте суть слова
«значущість»? Наскільки важливо для людини усвідомлювати свою значущість? Чи
може здатність комунікувати зробити людину значущою?

ßêáè íàøèì ïðåäêàì íå áóëî ïðèòàìàííå â³ä÷óòòÿ çíà÷óùîñò³, öèâ³ë³çàö³ÿ
áóëà á íåìîæëèâîþ…
Ñàìå ïðàãíåííÿ â³ä÷óòè ñâîþ çíà÷óù³ñòü ïðèìóñèëî íåïèñüìåííîãî, ïðèãí³÷åíîãî á³äí³ñòþ áàêàë³éíèêà* âèâ÷àòè êíèæêè ç ïðàâà, ÿê³ â³í çíàéøîâ íà
äí³ áî÷êè ç äîìàøí³ì ñêàðáîì. Âè, ìàáóòü, ÷óëè ïðî öüîãî áàêàë³éíèêà. Éîãî
çâàëè Ë³íêîëüí.
Ñàìå áàæàííÿ ñâîº¿ çíà÷óùîñò³ äàëî Ä³êêåíñó íàòõíåííÿ íàïèñàòè ñâî¿
áåçñìåðòí³ òâîðè. Âîíî íàäèõíóëî ñåðà Êð³ñòîôåðà Ðåíà ñòâîðèòè ñèìôîí³þ â
êàìåí³. Öå áàæàííÿ ï³äøòîâõóâàëî Ðîêôåëëåðà íàêîïè÷óâàòè ì³ëüéîíè, ÿêèõ
éîìó í³êîëè íå âèòðàòèòè.
Öå áàæàííÿ ïðèìóøóº íàñ íîñèòè ìîäíèé îäÿã, êóïóâàòè íàéñó÷àñí³ø³ ìîäåë³ àâòîìîá³ë³â ³ ðîçïîâ³äàòè, ÿêèõ ÷óäîâèõ ä³òåé ìè ìàºìî. ² öå æ áàæàííÿ
çâàáëþº áàãàòüîõ ï³äë³òê³â äîëó÷àòèñÿ äî êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ…
ßêùî âè ñêàæåòå ìåí³, çàâäÿêè ÷îìó âè çàäîâîëüíèëè ñâîº ïî÷óòòÿ çíà÷óùîñò³, ÿ ñêàæó âàì, õòî âè. Öå âèçíà÷àº âàøó âäà÷ó. Öå íàé³ñòîòí³øà âàøà
ðèñà. Íàïðèêëàä, Äæîí Ðîêôåëëåð çàäîâîëüíèâ ïîòðåáó çíà÷óùîñò³, óêëàâøè
ãðîø³ â ïîáóäîâó ñó÷àñíî¿ ë³êàðí³ â Ïåê³í³, ïîï³êëóâàâøèñü ïðî ì³ëüéîíè ëþäåé, ÿêèõ â³í í³êîëè íå áà÷èâ ³ íå ïîáà÷èòü. Äæîí Äèëë³íäæåð, íàâïàêè, â³ä÷óâ çíà÷óù³ñòü, ñòàâøè áàíäèòîì, ãðàá³æíèêîì ³ âáèâöåþ.
Ñóòòºâà â³äì³íí³ñòü ì³æ íèìè – öå ñïîñ³á, ÿêèì âîíè çàäîâîëüíÿëè
ñâîº ïî÷óòòÿ çíà÷óùîñò³ (Çà Ä. Êàðíåã³).
Ñüîãîäí³ íåìàº æîäíî¿ ñôåðè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, äå ìîæíà áóëî á
îá³éòèñÿ
áåç ñï³ëêóâàííÿ. Â³ä òîãî, ÿêèì âîíî º:
îá
î
á³
áàæàíèì/íåáàæàíèì,
ãàðìîí³éíèì/êîíôë³êòíèì,
ï³äãîòîâëåíèì/íåï³äãîòîâëåíèì,
âäàëèì/íåâäàëèì –
çàëåæèòü äóæå áàãàòî: íàñòð³é ëþäèíè, áàæàííÿ æèòè é ïðàöþâàòè,
çàë
ðîç
ðîçâ’ÿçàííÿ áàãàòüîõ îñîáèñòèõ ³ ñóñï³ëüíèõ ïðîáëåì, ðåçóëüòàòè ðîáîòè,
ñòîñóíêè â ðîäèí³, ì³æ äðóçÿìè é êîëåãàìè é íàâ³òü ì³æ äåðæàâàìè.
ñòî
Êîæåí ó÷àñíèê ñï³ëêóâàííÿ çäàòíèé ñàì ðåãóëþâàòè öåé ïðîöåñ ³ âïëèâàò íà
òè
í ðåçóëüòàòè. Ðåçóëüòàòèâí³ñòü ñï³ëêóâàííÿ çàëåæèòü â³ä òàêèõ óì³íü:
• îáèðàòè òåìó é çì³ñò ñï³ëêóâàííÿ;
• ðîçïî÷èíàòè é çàâåðøóâàòè ðîçìîâó;
• íàëàãîäæóâàòè êîíòàêò ç³ ñï³âðîçìîâíèêàìè;
• ñòàâèòè çàïèòàííÿ;
• çàáåçïå÷óâàòè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê;
• ôîðìóâàòè ó ñï³âðîçìîâíèêà ïîçèòèâíó äóìêó, ïðèõèëüí³ñòü äî ñåáå;
• îð³ºíòóâàòèñÿ â óìîâàõ ñï³ëêóâàííÿ;
• äîáèðàòè çàñîáè, àäåêâàòí³ äëÿ âèðàæåííÿ äóìîê ³ íàì³ð³â;
• â³ä÷óâàòè ñâîãî ñï³âðîçìîâíèêà (ïî÷óòòÿ åìïàò³¿), éîãî ñòàí ³ íàì³ðè;
• ñëóõàòè é ÷óòè ³íøèõ;
• ïîñòóïàòèñÿ ñâî¿ìè àìá³ö³ÿìè, âèçíàâàòè ïðàâî íà ³íøó äóìêó òà ³í.
Ñï³ëêóâàííÿ íå ìîæå áóòè óñï³øíèì ³ ïðèºìíèì çà óìîâè, ÿêùî:
• ó÷àñíèêè ñï³ëêóâàííÿ íå ìàþòü äîñòàòíüî ÷àñó, ïîñï³øàþòü;
• ó÷àñíèêè ìîâëåííºâî¿ ñèòóàö³¿ íå ãîòîâ³ äî ñï³ëêóâàííÿ;
• ìîâö³ çíåðâîâàí³, ðîçäðàòîâàí³;
• õî÷ îäèí ç ó÷àñíèê³â îð³ºíòîâàíèé íà êîíôðîíòàö³þ;
• íåìàº ñïðèÿòëèâîãî äëÿ ðîçìîâè ì³ñöÿ.
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Åëåìåíòè, ùî ôîðìóþòü õàðàêòåð ìîâëåííºâî¿ ñèòóàö³¿
• ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â;
• õàðàêòåð ñòîñóíê³â ì³æ ìîâöÿìè
• ñîö³àëüíà ðîëü, ñòàòóñ ó÷àñíèê³â (äðóç³, çíàéîì³, ïðèÿòåë³, íåäðóãè, îä(ïàðòíåðè, äðóç³, ñóñ³äè, êåð³âíèê ³ ï³äëå- íîäóìö³, îïîíåíòè);
ãëèé, ó÷èòåëü ³ ó÷åíü, ï³äë³òîê ³ ëþäèíà
• âèä çâ’ÿçêó ì³æ ìîâöÿìè (áåçïîë³òíüîãî â³êó, ã³ñòü ³ ãîñïîäàð);
ñåðåäí³é – äèñòàíö³éíèé êîíòàêò);
• ìåòà ñï³ëêóâàííÿ (îáì³í äóìêàìè,
• ôîðìà ñï³ëêóâàííÿ (óñíà – ïè³íôîðìàö³ºþ; ïåðåêîíóâàííÿ, çä³éñíåííÿ ñåìíà, ìîíîëîã – ä³àëîã – ïîë³ëîã).
âïëèâó, îáñòîþâàííÿ âëàñíî¿ äóìêè).
Ðîçóì³ííÿ ìîâëåííºâî¿ ñèòóàö³¿ – çàïîðóêà âèáîðó ïðàâèëüíî¿ ìîâëåííºâî¿ ïîâåä³íêè. Ìîâëåííºâó ïîâåä³íêó âèçíà÷àþòü òàê³ ñêëàäíèêè ¿¿:
îñîáëèâîñò³ äîáîðó ìîâíîãî ìàòåð³àëó (ñë³â, ñëîâîñïîëó÷åíü, ðå÷åíü ³ òåêñò³â); îñîáëèâ³ñòü çâó÷àííÿ (³íòîíàö³ÿ, ñèëà, òîí, òåìï, òåìáð, òðèâàë³ñòü ïàóç); ì³ì³êà, æåñòè, ïîãëÿä, ïîçà ìîâö³â; ïðîñòîðîâå ðîçòàøóâàííÿ ó÷àñíèê³â ñï³ëêóâàííÿ.
170. І. Прочитайте текст. Охарактеризуйте ситуацію спілкування. Визначте, де це
можливо, елементи, що формують характер її. Оцініть мовленнєву поведінку й охарактеризуйте кожного з учасників спілкування.

ßêîãîñü âåðåñíåâîãî íàäâå÷³ð’ÿ ì³é ñóñ³äà Ñàøêî, ïàñòóõ ³ ãîðëîïàí,
çàâ³òàâ äî ìåíå âèïèòè ÷àþ. Ìè çàâàðèëè ÷àé, ïîñ³äàëè íà ´àíêó, ïî÷àëè
îáãîâîðþâàòè íîâèíè, à çãîäîì ìîâà íåïîì³òíî çóïèíèëàñÿ íà òåì³ êâ³ò³â.
– Îöå â òåáå áàãàòî öâ³ò³â, – ñêàçàâ Ñàøêî. – Íàùî âîíè òîá³? Ëó÷÷å
á êàðòîøêè íàñàäèâ. Îò ùî òîëêó, øî âîíè òóòå÷êè êðàñí³þòü? ß á ùå
çðîçóì³â, ÿêáè òè áóâ æ³íêîþ, íó òè æ çäîðîâèé ìóæèê. Ùî çàñòàâèëî òåáå
ðîçâîäèòü ñò³êè êâ³ò³â?
– Òè ïðî ñàìóðà¿â ÷óâ? – çàïèòàâ ÿ ó â³äïîâ³äü.
– ×óâ, êàíºøíî. Êðóò³ ÷óâàêè áóëè, ÿê íàø³ êîçàêè, à ìî’ é õóæå. ß ê³íî
äèâèâñÿ, äàê âîíè òàì òàê³ êîíèêè âèêèäàëè, øî òîá³ é íå ñíèëîñÿ! À îäèí,
÷óºø, çðîáèâ õàðàê³ð³þ é ïîïàâ çà öå â ðàé. Ñàì – ó ðàé. ×åðåç òî âîíè òàê
³ íàçèâàþòüñÿ.
– À òè çíàºø, ùî, êð³ì öüîãî, â³ä ñïðàâæíüîãî ñàìóðàÿ âèìàãàëè ùå é
óì³ííÿ ñêëàäàòè áóêåòè?
– Áó-êå-òè? Òà òè øî, çáîæåâîë³â?
– ß òîá³ ñåðéîçíî êàæó. Öå ìèñòåöòâî íàçèâàºòüñÿ ³êåáàíà.
– Îââà! À øî öå ¿ì äàâàëî?
– Ñàøêó, – ñêàçàâ ÿ, – ñê³ëüêè ðàç³â ó æèòò³ òè ðîçãëÿäàâ óâàæíî êâ³òêó,
õî÷ îäíó?
– Òà ùî ÿ – äóðåíü? Í³ñê³ëüêè, – ÷åñíî ïðèçíàâñÿ Ñàøêî.
– Òè íå îäèí, – çàñïîêî¿â ÿ éîãî. – Ì³ëüéîíè ëþäåé íàðîäæóþòüñÿ, æèâóòü ³
ïîìèðàþòü, æîäíîãî ðàçó çà âñå æèòòÿ íå ðîçäèâèâøèñü, ÿê ïîáóäîâàíà êâ³òêà.
Íàïðèêëàä, îí îòà á³ëà àéñòðà. Ëþäèíà ïðîæèëà ñ³ìäåñÿò ðîê³â, òèíÿëàñÿ òóäèñþäè, ¿ëà, ïèëà, êðàëà îáì³øêó ç ôåðìè, ñï³âàëà, áèëàñÿ. À òîä³ ïðèéøîâ ¿¿ ÷àñ
ïîìèðàòè, âîíà ëÿãëà ñîá³, ñêëàëà ðóêè – ³ ðàïòîì çãàäàëà, ùî æîäíîãî ðàçó çà
ñ³ì äåñÿòèë³òü íå áà÷èëà, ÿê ñàìå ïîáóäîâàíà àéñòðà. Ñê³ëüêè â íå¿ ïåëþñòîê?
À öå æ òàê ïðîñòî áóëî: ï³ä³éòè äî êâ³òêè, ïðèñ³ñòè íà ï’ÿòü õâèëèí é óâàæíî
ðîçäèâèòèñü! Íå çíàéòè ï’ÿòè õâèëèí çà ñ³ìäåñÿò ðîê³â! Ñ³ìäåñÿò îñåíåé öâ³ëè
á³ë³ àéñòðè, äî íå¿ öâ³ëè, äëÿ íå¿ – à âîíà íàâ³òü íå ãëÿíóëà. Îò íàâ³ùî æèëà òà
ëþäèíà, ïîÿñíè ìåí³, ÿêùî ï’ÿòè õâèëèí æèòòÿ äëÿ êâ³òêè íå çíàéøëà?
Ñàøêî ìîâ÷êè çàãàñèâ öèãàðêó, ï³äâ³âñÿ ï³øîâ äî êâ³òíèêà. ß ñïîñòåð³ãàâ
çà íèì. Â³í íàáëèçèâñÿ äî á³ëî¿ àéñòðè, ÿêîñü íåñì³ëèâî ³ øàíîáëèâî, ïðèñ³â
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á³ëÿ íå¿ íàâïî÷³ïêè. Íå çíàþ òåïåð, ñê³ëüêè â³í òàì ñèä³â, ñ³ì õâèëèí ÷è ñ³ì
ñòîë³òü. Â³í ñèä³â, íå òîðêàþ÷èñü ¿¿ ïàëüöÿìè, ò³ëüêè äèõàâ. À âîíà â³äâàæíî
äèâèëàñÿ éîìó â î÷³. ² áóëè âîíè ò³ëüêè âäâîõ ó öüîìó áåçìåæíîìó, òàêîìó
ñêîðîìèíóùîìó, ñâ³ò³. Ñêëàäàþ÷è ñîáîþ âèùó ºäí³ñòü.
– Òè ìàºø ðàö³þ, – ñêàçàâ Ñàøêî. – ß îö³íèâ. Äÿêóþ çà ÷àé.
×åðåç ï³âðîêó éîãî íå ñòàëî, â³í çãîð³â áëèñêàâè÷íî â³ä òÿæêî¿ õâîðîáè.
Äèâëÿ÷èñü íà çàìåò³ëü ñëèâîâîãî öâ³òó ³ ïðèãóáëþþ÷è çåëåíèé ÷àé ç
æàñìèíîì, ÿ çíàþ, ùî â³í íå ìàðíî ïðîæèâ ñâîº æèòòÿ. À ùå äóìàþ, ùî ç
íüîãî âèéøîâ áè íåïîãàíèé ñàìóðàé (Ê. Ìîñêàëåöü).
ІІ. Запитання й завдання:
1. Чи є в тексті порушення норм літературної мови? Якщо так, то яких саме? Назвіть їх.
2. Охарактеризуйте учасників спілкування за мовленнєвою ознакою. Що може сказати про людину її мовлення?
3. У чому мовці вбачають привабливість і цінність життя?
4. А як вважаєте ви?
5. Чи поділяєте ви думку одного з мовців про те, що дуже важливо для кожної людини знайти час для квітки?
6. Чи знаходите ви час, щоб помилуватися красивим у природі?
7. Що найбільше приваблює вас? Чим ви любите милуватися і як почуваєте себе в такі
хвилини?
171. Кажуть, що трави й квіти можуть зробити ваше життя кращим. А як саме?

Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Íàçèâàéìî ïðàâèëüíî: æîðæèíè (à íå ãåîðã³íè), àéñòðà (à íå
àñòðà), áðàòêè (à íå àíþòèí³ ãëàçêè), êîíâàë³ÿ (à íå ëàíäèø³),
äåðåâîïîä³áíà ï³âîí³ÿ (à íå äåðåâîâèäíèé ï³îí), àñòèëüáà (à íå
àñò³ëüáà), ãë³ä (à íå áîÿðèøíèê), êîíþøèíà (à íå êëºâåð), äçâîíèêè (à íå êîëîêîëü÷èêè), ÿë³âåöü (à íå ìîææåâåëüíèê).
172. Прочитайте текст. Виконайте завдання й дайте відповіді на запитання.

– Âè ïîì³òèëè, ñê³ëüêè êâ³òîê, – ïî÷óâ ïîçàäó õëîï÷àêóâàòèé ãîëîñ, –
ìàþòü õðåñòîïîä³áí³ ïåëþñòèíêè?
Ñòàðèé íå ï³äâîäÿ÷èñü îáåðíóâñÿ é ïîáà÷èâ çâèñë³ ç êëàäêè íîãè â çáèòèõ
êðîñ³âêàõ. Õëîï÷èíà â ÷îðí³é ñîðî÷ö³ é òàêèõ æå øòàíöÿõ ïîìàõóâàâ áàäèëèíîþ.
– ² âàø êàëãàí, ³ ì³é ÷èñòîò³ë, ³ ïàõó÷èé áóçîê, ³ ïîæèâíà êîíþøèíà, ³
ðîçê³øíèé ðîäîäåíäðîí, ³ áàãàòî ³íøèõ.
– Öå ïðàâäà, – ïîòâåðäèâ ñòàðèé íåîõî÷å. – Ðîäîäåíäðîí – áîæåñòâåííà çåëåíü.
– Óñÿ çåëåíü áîæåñòâåííà, – ïðîòÿæíî âèïîâ³â õëîï÷èùå, ÿê ó÷èòåëü íà
óðîö³. ² ñòàðîìó öå íå ñïîäîáàëîñÿ. – Äî ñëîâà ñêàçàòè, ÿ âæå äðóãèé ì³ñÿöü
íèêàþ ãîðàìè, ùîá çíàéòè ðîäîäåíäðîí. Òà ìàðíî. À êàæóòü, ùî çàðàç â³í
ñàìå ó öâ³ò óáèðàºòüñÿ.
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– Íàùî â³í òîá³? – çàïèòàâ ñòàðèé äëÿ ãîäèòüñÿ.
– Í³íàùî. Õî÷ó ïîäèâèòèñÿ. Õ³áà öüîãî ìàëî?
Ñòàðèé êîâçíóâ ó éîãî á³ê ï³äîçð³ëèì ïîãëÿäîì ³ ðàïòîì ñêàçàâ:
– ß çíàþ, äå ðîñòóòü ðîäîäåíäðîíè.
Òîé ìîâ÷àâ, ìð³éëèâî âäèâëÿþ÷èñü ó õèòêó ïðîçîð³ñòü âîäè. À ïîò³ì
ï³äâ³âñÿ ³ ïîâàãîì, í³áè äëÿ ñåáå ñàìîãî, ìîâèâ:
– Ìîæëèâî, ÿ êîëèñü òåæ çíàòèìó öå. – É îáåðíóâñÿ äî ñòàðîãî: À Âè
çàëèøàéòåñÿ â çäîðîâ’¿ é òåðï³íí³, – ³ ï³øîâ ï³ä ãîðó, ñóòóëèé, õóäåíüêèé,
ÿê íåäîë³òíº ãàë÷åíÿ.
Ñòàðîìó íå ñïîäîáàëîñÿ, ÿê òîé ïîïðîùàâñÿ. Òåðï³ííÿ â³í éîìó áàæàº.
Ùî òè, õëîï÷èêó, çíàºø ïðî òåðï³ííÿ, ùîá éîãî êîìóñü çè÷èòè? ² ÷îìó –
òåðï³ííÿ? Êîãî ³ ùî òóò òåðï³òè?
Ñòàðèé ñïðîâàäèâ î÷èìà âóòëèé ÷îðíèé ñèëóåò, ùî ðîçòàíóâ ó ïðîñâ³òàõ
÷àãàð³â. Ãðèáíèê – íå ãðèáíèê, òóðèñò – íå òóðèñò, ÿêèéñü çàáðîäà. ×óäíèé, ³
ñîðî÷èíà â íüîãî ÷óäíà, ëåäâå íå äî êîë³í. ² î÷³ ìàº äèâí³: ãëÿíóâ – ì’ÿêó ïå÷àòü
ïîêëàâ. ² ñì³øîê íå äëÿ êîãîñü, à äëÿ ñåáå. Ó ñîá³. Òà ïîñì³øêà òî÷èëàñÿ äåñü ³ç
ïîâíîòè éîãî âíóòð³øíüîãî ñâ³òó… (Ì. Äî÷èíåöü).
Запитання й завдання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Охарактеризуйте мовленнєву ситуацію (учасники, мета, місце, наміри, стан мовців, статус, характер стосунків, форма спілкування, а також жести, міміка тощо).
Чому дідусь назвав подумки хлопця забродою? Кого в народі так називають?
Чи можна таке спілкування вважати гармонійним і результативним? Чому?
Яких правил етикету тут бракує? Чи наділені мовці почуттям емпатії*?
Поділіть із сусідою по парті ролі й перебудуйте діалог на свій лад.
Як правильно наголосити слова рододендрон, повагом, нінащо?
Продемонструйте, як правильно вимовити слова розтанув, убирається.
173. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Чи є інформація, що може змінити
вашу поведінку, ваше ставлення чи певні твердження, які раніше ви вважали
правильними?

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
174. Випишіть із художнього тексту фрагмент спілкування героїв твору. Опишіть
ситуацію, охарактеризуйте її згідно з інформацією параграфа.
175. Прочитайте текст. Вам цікава ця інформація? Чому? Яке значення для
людини мають приємні миті життя і спогади про них? Напишіть роздум про це.

Ïñèõîëîãè ïðîïîíóþòü ïåðåë³ê ïðèºìíèõ äëÿ ëþäèíè â³ä÷óòò³â, à ñàìå:
âäèõíóòè àðîìàò íîâî¿ êíèæêè, ïîö³ëóâàòè äèòèíó â ãëàäåíüêó í³æíó ù³÷êó,
ëÿãòè ùîêîþ íà ïðîõîëîäíó ïîäóøêó, ñòàòè ï³ä äóø êîìôîðòíî¿ äëÿ âàñ
òåìïåðàòóðè, óïåðøå ïîö³ëóâàòè òîãî, õòî âàì ïðèºìíèé; â³ä÷óòè ïðîìåí³
ï³âäåííîãî ñîíöÿ íà ñâî¿é øê³ð³, ïðîéòèñÿ áîñîí³æ ïî òåïëîìó ï³ñêó âå÷³ðíüîãî
ïëÿæó;îäÿãòè ñâ³æó íàïðàñîâàíó ð³÷,ïðîãóëÿòèñÿ ï³ä ë³òí³ì äîùåì,ïðîá³ãòèñÿ
áîñîí³æ ïî òðàâ³, âäèõàòè çàïàõ îçîíó ï³ñëÿ ãðîçè, çðîáèòè êîâòîê âîäè â ñïåêó,
ïîãð³òè çàìåðçë³ ðóêè á³ëÿ âîãíþ, ñëóõàòè ìóðêîò³ííÿ êîòà; çàêóòàòèñÿ â ïëåä,
êîëè çà â³êíîì äîù, â³ä÷óòè çíàéîìèé çàïàõ äèòèíñòâà…
176. Змоделюйте ситуацію для спілкування на одну з тем «Навіщо знати кожну рослинку?», «Чи торкнуться нас проблеми глобальної екології?», «Що має знати кожен
турист?». Доберіть і запишіть аргументи на підтвердження вашої тези.
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§ 17. ÎÑ
ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÜ
ÑÎÁ
ÁÈÑÒ²ÑÒÜ
Ü ÌÎÂÖß

Відповідальне ставлення до кожного вжитого слова

Êëþ÷îâèì ñëîâîì ðèòîðèêè º îðàòîð. Â³äòî÷óâàííÿ îðàòîðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³ –
öå òðèâàëà â ÷àñ³, ö³ëåñïðÿìîâàíà é íàïîëåãëèâà ðîáîòà.
Ñôîðìóâàòè îðàòîðà çà ê³ëüêà óðîê³â ðèòîðèêè íåìîæëèâî, îäíàê ö³ óðîêè
äàäóòü çìîãó âàì ñòàòè êîìïåòåíòíèìè ìîâöÿìè. Âàæëèâî, ùîá âè öå óñâ³äîìèëè é
ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ òàêó ìåòó. Áî ñàìå ìîâëåííÿ º âàøîþ â³çèò³âêîþ ³ ñòàòóñíîþ
îçíàêîþ. Ñâ³é ñòàòóñ íà ìàéáóòíº âèçíà÷àº êîæåí äëÿ ñåáå ³íäèâ³äóàëüíî. Öå ìàº
áóòè âàø ñâ³äîìèé âèá³ð. Äëÿ êîãîñü äîñòàòíüî é ïðîñòîð³÷÷ÿ, õòîñü ìàéæå çìèðèâñÿ
é ïîëþáèâ ñóðæèê, òà ñåðåä âàñ º áàãàòî òàêèõ, õòî ïðàãíå äîñÿãòè á³ëüøîãî, à òîìó
ìàº ïëåêàòè â ñîá³ ãàðíîãî ìîâöÿ, ö³êàâîãî ñï³âðîçìîâíèêà âæå çàðàç.
177. Прочитайте. Дайте відповіді на запитання.

ª ð³çí³ ëþäè, ³ âîíè ïî-ð³çíîìó ñòàâëÿòüñÿ äî ìîâè. Îäí³ ðîçóì³þòü óñþ
ãëèáèíó çíà÷åííÿ ìîâè â æèòò³ íàðîäó, òîìó ïëåêàþòü ¿¿ ³ ëåë³þòü, äáàþòü ïðî
íå¿, íåâïèííî çáàãà÷óþòü ñâ³é ñëîâíèê, ôðàçåîëîã³þ, îáðàçí³ñòü.
Ïîñëóõàºø òàêó ëþäèíó: ìîâà ëëºòüñÿ, ÿê ìóçèêà, – áàãàòà, áàðâèñòà,
ïåðåñèïàíà íàðîäíèìè âèñëîâàìè, ïðèñë³â’ÿìè. ª ëþäè ìàëîîñâ³÷åí³ àáî
é çîâñ³ì áåç îñâ³òè, àëå ÿê³ â³ä ïðèðîäè ìàþòü òîíêå ÷óòòÿ ìîâè. Ç íèõ
áóâàþòü òàëàíîâèò³ êàçêàð³, îïîâ³äà÷³… Îäíàê º íàâ³òü îñâ³÷åí³ ëþäè,
ÿê³ íå äáàþòü ïðî ìîâëåííÿ. Ãîâîðÿòü íåîõàéíî, ñóðæèêîì, íå ñòåæàòü
çà ÷èñòîòîþ ñëîâà. Òà ùå ã³ðøå áóâàº, êîëè ëþäèíà íåõòóº ìîâîþ ñâîãî
íàðîäó. Ñïðàâæíÿ ëþáîâ äî ñâîº¿ êðà¿íè íåìèñëèìà áåç ëþáîâ³ äî ñâîº¿
ìîâè. Ëþäèíà, áàéäóæà äî ð³äíî¿ ìîâè, – äèêóí (Çà Ì. Øóìèëîì).
1. Як ставитеся до мови ви? У чому це проявляється?
2. Чи можна вважати освіченою людину, у якої бідний активний словник, яка
пише й говорить з помилками?
3. Що означає «дбати про мову»?
4. Чи є у вашому оточенні люди, які дбайливо ставляться до мови?
5. Яку позицію для себе обрали ви?
178. Згрупуйте епітети до слова «мовлення» за такими ознаками: 1) характер звучання;
2) правильність, відповідність нормам; 3) багатство й краса; 4) оригінальність. Додайте
до кожної групи кілька своїх прикладів. Які характеристики є для вас найважливішими?

Áåçäîãàííå, ãàðíå, ðîçâèíåíå, íåïîâòîðíå, ÷³òêå, ñàìîáóòíº, áàðâèñòå, ÷èñòå,
ÿñíå, ãó÷íå, äèâîâèæíå, âèðàçíå, çðàçêîâå, ìåëîä³éíå, ìèëîçâó÷íå, â³äøë³ôîâàíå, çðîçóì³ëå, ïðèíàäëèâå, ì’ÿêå, äçâ³íêå, ïðèâàáëèâå, ïëàâíå, îáðàçíå, ïî-
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â³ëüíå, ïðèºìíå, îðèã³íàëüíå, ð³çêå, ðîçì³ðåíå, ñîëîäêîçâó÷íå, ñï³âó÷å, íåï³òëèâå, áàãàòîãðàííå, ðîçê³øíå, ÿñêðàâå.
Учені характеризують особистість
як єдність тіла, душі й духу. Тому кожна
людина відрізняється від іншої і зовнішністю, і властивостями характеру, темпераменту, волі, інтелекту, душевними
устремліннями, своєрідністю почуттів і
переконань. Дуже важливо, щоб самовідчуття особистості було цілісним, гармонійним.
А це можливо тоді, коли одні вчинки
людини не суперечать іншим. Коли думки
впорядковані і спрямовані на добро.
Особистість людини проявляється
у вчинках, а кожен вчинок пов’язаний із
мовленням. Тому сказати, якою є людина
і її особистість можна, проаналізувавши її
дії й мовлення.
Образ мовця формує його мовлення.
Ціннісні риси мовця залежать від того,
якою людиною він є, яким є його активний словник, наскільки ретельно він добирає слова, як інтонує своє мовлення, чи
дотримується норм літературної мови.
Здавна великого значення надавали
моральним
м
мо
ора
раль
льни
ни характеристикам мовця. Моральна
настанова
– це готовність і бара
аль
льна
на на
н
а
жання
діяти відповідно до певних
ж
жа
анн
нняя мовця
мо
моральних
мо
ора
раль
льн
н норм і принципів, уявлень про
добро
ддо
обр
б о і зло, справедливість і обов’язок.
Отже,
Отж
От
ж особистість мовця багатогранна.

179. І. Прочитайте прислів’я,
ів’я, поясніть, що вони означають. Поміркуйте, які з них характеризують мовця, а які – містять
ь для нього
н
рекомендації.

1. Õî÷ âàðèëà íå âàðèëà, àáè äîáðå ãîâîðèëà. 2. Ó êîðîòêîãî ðîçóìó äîâãèé
ÿçèê. 3. Ãàäèíà â éîãî ñëîâàõ äèõàº. 4. Äîâãî äóìàâ, òàê äîáðå ñêàçàâ. 5. Ìåëå
äåíü äî âå÷îðà, à ïîñëóõàòè í³÷îãî. 6. Ãîñòðèé ÿçèê – äàðóâàííÿ, à äîâãèé –
ïîêàðàííÿ. 7. Êðàñíå ñëîâî – çîëîòèé êëþ÷. 8. Ìóäðà ãîëîâà íå ãîâîðèòü ëèõ³
ñëîâà. 9. Ñï³âàòè äîáðå ðàçîì, à ãîâîðèòè îêðåìî. 10. Òè éîìó ïðî ä³ëî, à â³í
ïðî êîçó á³ëó. 11. Íå â÷è îðëà ë³òàòè, ðèáó ïëàâàòè, à ñîëîâ’ÿ ñï³âàòè. 12. Äàé
ÿçèêîâ³ âîëþ, çàâåäå â íåâîëþ. 13. Êîëè õî÷åø ùî ñêàçàòè, òî ïîäóìàé, ÿê
ïî÷àòè. 14. Íå âñå òðåáà ëþäÿì çíàòè, òðåáà é ñîá³ ùîñü ñõîâàòè. 15. Íà éîãî
ñëîâ³ ìîæíà ìóð ìóðóâàòè. 16. Êðàñíî ãîâîðèòü, à ñëóõàòè í³÷îãî. 17. Ç ïóñòîãî
â ïîðîæíº ïåðåëèâàº.
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ІІ. Чи є тут фразеологізми-синоніми?
180. Відомо, що в образі оратора немає головних і другорядних деталей, тут важливо все: як він зайшов; його мовлення; постава; вираз обличчя; хода; чи вміє він
приховувати хвилювання; здатність керувати своїми емоціями; жестикуляція; одяг;
охайність тощо. Що з переліку вимог до оратора важливе для вас як мовця й співрозмовника?
181. Прочитайте висловлення відомих людей про оратора й мовлення. Поясніть, як
ви їх розумієте. Узагальніть прочитане й скажіть, які з порад чи вимог є актуальними й корисними для вас.

1. Íåäîáðîñîâ³ñí³ îðàòîðè ïðàãíóòü çîáðàçèòè ïîãàíå õîðîøèì (Ïëàòîí). 2. Ãàíåáíî ãîâîðèòè îäíå, à äóìàòè ³íøå (Ñåíåêà). 3. Îðàòîðñüêå ìèñòåöòâî íåìèñëèìå, ÿêùî îðàòîð íå îâîëîä³â äîñêîíàëî ïðåäìåòîì, ïðî ÿêèé
õî÷å ãîâîðèòè (Öèöåðîí). 4. Îðàòîðè, ÿê³ í³ÿê íå ìîæóòü çóïèíèòèñÿ, –
ñïðàâæí³ ìó÷èòåë³ (². Áåõåð). 5. Óì³ííÿ òî÷íî öèòóâàòè – òàëàíò íàáàãàòî
ð³äê³ñí³øèé, í³æ çäàºòüñÿ (Ï. Áåéëü). 6. Íàéêðàùèì îðàòîðîì º òîé, õòî
ñâî¿ì ñëîâîì ³ ïîâ÷àº, ³ äàº íàñîëîäó, ³ ñïðàâëÿº ñèëüíå âðàæåííÿ (Öèöåðîí). 7. Îáåðåæí³ñòü ó ñëîâàõ âèùà çà êðàñíîìîâñòâî (Ô. Áåêîí). 8. Îáîâ’ÿçîê îðàòîðà – ãîâîðèòè ïðàâäó (Ïëàòîí). 9. Îðàòîð, ÿêèé âèñòóïàº ïåðåä
ïåâíîþ àóäèòîð³ºþ, ïîâèíåí óðàõîâóâàòè ð³âåíü ¿¿ çä³áíîñòåé, ³íòåðåñ³â ³
çàáîáîí³â; ³íàêøå â³í äàðåìíî áóäå ðîçðàõîâóâàòè íà âïëèâ ñåðåä ñëóõà÷³â
³ íà ¿õíþ ïðèõèëüí³ñòü (Ä. Þì). 10. Ìàéáóòí³é îðàòîð ïîâèíåí ìàòè â³ä
ïðèðîäè ðîçóìîâ³ çä³áíîñò³, ñèëüíèé ãîëîñ, ì³öíå ò³ëî, çäîðîâ’ÿ, ïðèºìíó
çîâí³øí³ñòü òîùî (Êâ³íòèë³àí).
182. Прочитайте прислів’я і приказки. Поясніть значення. Поміркуйте над тим, яку
роль у мовленні вони виконують. У якому контексті доречно вжити їх?

1. Íå õâàëèñü ï³÷÷þ â íåòîïëåí³é õàò³. 2. Êóðêà, ÿêà íå íåñåòüñÿ, áàãàòî
êâîê÷å. 3. Îá³öÿíêà áëàãîðîäíîãî – çîáîâ’ÿçàííÿ. 4. Ïðî ñâÿòî äåðæàâ, òà
â áóäåíü ñêàçàâ. 5. Ãîâîðèòü òðè äí³, à âñå ïðî çëèäí³. 6. Òà ó íüîãî íà îñèö³
êèñëèö³, à íà âåðá³ ãðóø³ ðîñòóòü. 7. Ïî÷óòå áåðåæè, ÷àñ ïðèéäå – ñòàíå â íàãîä³.
183. Прочитайте висловлення відомих людей. Поставте один одному запитання,
відповіді на які є в цих реченнях. Зробіть висновки, наголосивши в них на важливості мовлення в житті людини.

1. Ïåðåä îðàòîðîì ÿê õóäîæíèêîì ñëîâà ñòî¿òü çàâäàííÿ çíàéòè òàêå
ïîºäíàííÿ ñë³â, ùîá âîíî óòâîðþâàëî õóäîæíþ ö³íí³ñòü (Ç. Êóíü÷). 2. Ñïðàâä³
êðàñíîìîâíèì ìîæå íàçèâàòèñÿ òîé, õòî ïîºäíàâ êðàñíîìîâñòâî ðîçóìó
é ñåðöÿ ç êðàñíîìîâñòâîì äîáðî÷åñíîñò³ (Ì. Êîøàíñüêèé). 3. Îðàòîðñüêå
ìèñòåöòâî íåìèñëèìå, ÿêùî îðàòîð íå îâîëîä³â äîñêîíàëî ïðåäìåòîì, ïðî
ÿêèé õî÷å ãîâîðèòè (Öèöåðîí). 4. Ìóäðèé óñ³ ïðîáëåìè ðîçâ’ÿçóº ñëîâàìè,
à íå çáðîºþ (Òåðåíö³é). 5. Âèñëîâëåííÿ, îá’ºäíàí³ ñóêóïíî, º ìîâëåííºâèì
ïàñïîðòîì ëþäèíè (Â. Êàðàñèê). 6. Ïëóòàðõ, ïîð³âíþþ÷è äâîõ îðàòîð³â,
Äåìîñôåíà é Ôîê³îíà, ãîâîðèâ, ùî ïåðøèé áóâ íàéâåëè÷í³øèé, àëå
äðóãèé – íàéá³ëüø ìàéñòåðíèé. Â³í âïëèâàâ íà ñëóõà÷³â íå ò³ëüêè ñèëîþ
ïðîìîâ, àëå é áåçäîãàíí³ñòþ æèòòÿ, ðîçóì³þ÷è, ùî îäíå-ºäèíå ñëîâî, îäèí
ïîðóõ ëþäèíè, ÿê³é äîâ³ðÿþòü, âàãîì³øèé, í³æ ðîçëîã³ äîêàçè (Ç³ çá³ðíèêà
«Ïðî îðàòîðñüêå ìèñòåöòâî»).
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184. Прочитайте тексти. Які риси гарного співрозмовника виділяють автори? У чому, на
вашу думку, полягає унікальність Петра Яцика й Івана Франка як співрозмовників?

1. Â³í – ð³äê³ñíèé ñï³âðîçìîâíèê. Íàâ³òü êîëè ãîâîðèòü ïðî ðå÷³ ñåðéîçí³, ñêëàäí³ ÷è é íóäí³, ÿê íà ìåíå, äàëåêîãî â³ä á³çíåñó ãóìàí³òàð³ÿ,
ôîíòàíóº** äîòåïàìè, àôîðèçìàìè, ïåðåõîäèòü íà ïðèò÷³. ßöèê ïðîñòî
íå âì³º áóòè îäíîìàí³òíèì ³ ãåòü ðîçâ³þº óÿâëåííÿ ïðî ä³ëîâó ëþäèíó ÿê
ïðî ùîñü ïîä³áíå äî êîìï’þòåðà. Òàê, â³í ìîæå ïðèíàã³äíî ñèïîíóòè öèôðàìè, àëå çà íèìè â³äðàçó æ ïîñòàíóòü ò³ áóäèíêè, ùî â³í ¿õ âèáóäóâàâ,
ëþäè, ÿê³ ïðàöþþòü ó éîãî ô³ðìàõ, à ïîò³ì íåïîì³òíî ï³äâåäå äî äóìêè,
ùî ò³ öèôðè – âèì³ð ³íòåëåêòóàëüíî¿ é ô³çè÷íî¿ åíåðã³¿, ïîïóëÿðíî ðîçøèôðóº ¿õ.
ß çàâæäè áîÿâñÿ öèôð, çàâæäè ïî÷óâàâñÿ â³äñòîðîíåíèì ³ â³ä÷óæåíèì îä ¿õíüîãî çàãàäêîâî õîëîäíîãî ñâ³òó. Âîíè áóëè äëÿ ìåíå òàêîþ æ
àáñòðàêö³ºþ, ÿê, ñêàæ³ìî, àíòèñâ³ò ÷è ïîäèõ íåàíäåðòàëüöÿ â ãëèáèí³
ñòîë³òü. À òóò ðàïòîì öèôðè çàäèõàëè ìàéæå ³íòèìíèì òåïëîì, ïåðåòâîðèëèñÿ íà ìàòåð³àëüíî çðèì³ îáðàçè (Ì. Ñëàáîøïèöüêèé).
2. ²âàí Ôðàíêî – ñïðàâæí³é ðèòîð, ùî âîëîä³º óêðà¿íñüêèì ñëîâîì, áàãàòñòâîì ëåêñèêîíó, âèðàçíèìè ìîâíèìè çàñîáàìè, îá³çíàíèé ç îñíîâàìè
ðèòîðèêè, âì³º ñëîâîì çàö³êàâëþâàòè, ïåðåêîíóâàòè, õâèëþâàòè**, õàðàêòåðèçóâàòè, îö³íþâàòè, ñïîíóêàòè, çàîõî÷óâàòè, à ïåðåäóñ³ì âèêàçóâàòè
ëþáîâ, ïîâàãó òà øàíó. Â³í óì³º áóòè òîëåðàíòíèì, äîáðîçè÷ëèâèì, êîðåêòíèì, óì³º âèáà÷àòè êðèâäíèê³â. Â³í çíàº ³ ëþáèòü óêðà¿íñüêó ìîâó â
óñ³õ ¿¿ ³ïîñòàñÿõ, íåïåðåâåðøåíî îá³çíàíèé ç óêðà¿íñüêîþ êóëüòóðîþ, àëå,
áóäó÷è ñïðàâæí³ì ïîë³ãëîòîì, çíàº ³ ïîâàæàº ³íø³ ìîâè é êóëüòóðè ñâ³òó
(Ò. Êîñìåäà).
185. Древні мудреці казали: «Людину характеризують 4 моменти: що вона робить,
як вона вдягнена, що говорить і як говорить». А ви якої думки?
186. Прочитайте речення. Які риси мовця виявляються в них?

1. «Ìîÿ òàºìíèöÿ, – ìîâèâ â³éñüêîâèé êàïåëàí, – ïðîñòà: äîñòàòíüî
íàïîâíèòè êîæíó ìèòü ÷èñòèì ³ ùèðèì, ÿê ðàí³øíÿ ðîñà, äîáðîì. Óçÿòè
³ç ãëèáèíè ñåðöÿ é ïîêëàñòè â ÷àñ. Íåäîðîãî, àëå íàäçâè÷àéíî êðàñèâî.
Íàéâàæëèâ³øå – äîïîìàãàòè ëþäÿì ïîâ³ðèòè â ¿õíþ äîáðîòó. Çëî í³âå÷èòü
³ âáèâàº ñóìí³âîì. Ïîâ³ðèòè â ñâîþ äîáðîòó – çíà÷èòü â³äøóêàòè â ñîá³
Áîãà» (À. Çåë³íñüêèé). 2. «Ãåí³àëüíîþ áóëà òà óêðà¿íñüêà æ³íêà, ÿêà
ïåðøà îòàê ïîá³ëèëà õàòó, – çàãîâîðèâ äî õëîïö³â Ñòåïóðà. – ßêó öå äóøó
òðåáà ìàòè, ùîá äîãàäàòèñü ³ òàêîþ á³ëîþ çðîáèòè ñâîþ îñåëþ, ÿêèé òðåáà
áóëî ìàòè â³ä ïðèðîäè âèñîêèé ñìàê åñòåòè÷íèé…» (Î. Ãîí÷àð). 3. «Í³-í³,
í³õòî íàñ íå âèãàíÿâ, ìè îä Ëþäêè éäåìî, â íå¿ áóëüáó ñàäèëè, – ïîÿñíèëà
çàïèíàþ÷èñü. À â³äòàê ïåðåñòóïèëà ïîð³ã îøàòíî¿ ãîñïîäè é äîäàëà: – Áàáî
Äàðèíî, îïøåòî ÿ òîãî… ñïèòàòè õîò³ëà, òî ºñòü ñêàçàòè… Íåìà ìåí³ ç êèì
ïîãîâîðèòè…» (Çà Æ. Êóÿâîþ).
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Ãîâîð³ìî ïðàâèëüíî: ÷èòàòè, ðèáàëèòè, òîðãóâàòè, äîñë³äæóâàòè (à íå çàéìàòèñÿ ÷èòàííÿì ðèáàëüñòâîì, òîðã³âëåþ, äîñë³äæåííÿì); äàâàòè êîìóñü ñïîê³é (çàì³ñòü çàëèøàòè êîãîñü
ó ñïîêî¿), çàâäàòè óäàðó (à íå íàíåñòè óäàð), çí³÷åâ’ÿ (à íå â³ä
í³÷îãî ðîáèòè).
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187. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Наголосіть на тому, що нового ви
дізналися й чи вплинув матеріал уроку на ваші плани на майбутнє.
188. Чи знаєте ви, кого в народі називають мотузяна душа? Поясніть.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
189. І. Прочитайте уривок твору. Яке ваше загальне враження від ситуації мовлення?

Ïåðøèì éîãî îáíîâó ïîì³òèâ Â³òüêî Ëîáîäà. Â³í âèòð³ùèâñÿ íà Äåíèñîâ³
íîãè òàê, í³áè ïîáà÷èâ òàì æèâîãî ñêîðï³îíà.
– Í³ ô³ãà ñîá³! – êðèêíóâ Ëîáîäà! – Íàðîä! Ãëÿíüòå, ÿê³ â Ïîòàïà êðîñè!
Âñ³, õòî áóâ ó ðîçäÿãàëüí³, ïî÷àëè çãëÿäàòèñÿ íà Äåíèñà.
– Êëüîâ³! – òî ï³ä³éøîâ Ðîìêî Çàãóðñüêèé. Ïðèñ³â, ïîìàöàâ çàäíèê
êðîñ³âîê ³ ïðèöìîêíóâ â³ä çàõâàòó. Ïîò³ì â³äâåðíóâñÿ, ñ³â íà ëàâêó ³ òèõî
äîäàâ: Ò³ëüêè ÿê ñâèíþ íå âäÿãàé, à âîíà ñâèíåþ ³ çàëèøèòüñÿ!
Äåíèñ íå ïî÷óâ, àëå ò³ ñëîâà äîëåò³ëè äî âóõ ê³ëüêîõ õëîïö³â, ³ âîíè
ïî÷àëè ñì³ÿòèñÿ, õèòðî êîñóþ÷è íà Ïîòàïà.
– ×îãî ³ðæåòå, íà÷å êîí³? – â ðîçäÿãàëüíþ çàéøîâ Ìàòâ³é. – Â³âñà íàæåðëèñÿ, ÷è ùî? Â³í òåæ ïîì³òèâ íîâå âçóòòÿ, çâ³â î÷³ íà Ïîòàïà é ïðîìîâèâ:
– Êëàñí³ êðîñ³âêè! Çäîðîâèé çíîñè, òà ùå â êðàù³ âáåðèñÿ (Çà Ñ. Ãðèä³íèì).
ІІ. Проаналізуйте ситуацію за схемою:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Яка подія в центрі мовленнєвої ситуації? Хто з мовців імпонує вам?
Чи потрібно робити комплімент один одному? Чому?
Хто з учасників спілкування щиро зробив комплімент?
Хто з мовців нещирий? Чому?
У явіть себе на місці Потапа. Чи було б вам затишно, комфортно?
Що позитивного в цій ситуації?
Доберіть слова, словосполучення і речення, якими можна висловити захоплення.
Перебудуйте текст таким чином, щоб вам у ролі Потапа було приємно й комфортно.

190. Знайдіть в інтернеті інтерв’ю з українським письменником, художником чи
іншою відомою людиною. Випишіть у зошит ті фрагменти, що характеризують цю
людину як мовця. Прокоментуйте й дайте характеристику мовцеві.
191. І. Прочитайте уривок з твору. Охарактеризуйте себе трьома словами як
людину, (як мовця, як доньку, як сестру…). Попросіть зробити це маму, сестру,
подругу. Зіставте відповіді й зробіть узагальнення. На основі них підготуйте есе
«Мій світ і я в ньому».

Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ùî í³õòî íàâêîëî íå çíàº, ÿêà ÿ íàñïðàâä³ ëþäèíà.
ßêáè ïîïðîñèòè ìî¿õ ïîäðóã, îäíîêëàñíèê³â, çíàéîìèõ, ó÷èòåë³â ³ íàâ³òü
ðîäè÷³â íàïèñàòè òðè ñëîâà, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ìåíå íàéêðàùå, ö³
ñëîâà áóëè á òàê³: óñì³øêà, êàðå, îêóëÿðè, àáî: ñâ³òøîò, ïåïñ³, ï³öà, ÷è:
ëåãê³ñòü, ñì³õ, æàðòè, àáî íàâ³òü: óâàæí³ñòü, ÷åìí³ñòü, ñóìë³íí³ñòü.
Íàñïðàâä³ æ ÿ âçàãàë³ íå òàêà. Í³ùî ç öüîãî ìåíå íå õàðàêòåðèçóº. ßêáè
ñëîâà îáèðàëà ÿ ñàìà, öå áóëè á ëèñòîïàä, òóìàí, îñ³íü. ² îñ³íí³é çàïàõ, ³
äîù, ³ ìîêð³ ãîð³õè â òðàâ³ (Ã. Òêà÷óê).
ІІ. Про що, на вашу думку, свідчить фраза «ніхто навколо не знає, яка я насправді
людина»? Це добре чи погано?
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§ 18. ÀÓÄÈÒÎÐ²ß

Принципи як «центри» людського життя

192. Поясніть, як ви розумієте епіграфи уроку. Назвіть основні принципи вашого життя.
Наскільки це важливо – мати принципи й керуватися ними в житті?
Êîæíîìó ç âàñ õî÷ ðàç ó æèòò³ äîâîäèëîñÿ ãîâîðèòè ïåðåä àóäèòîð³ºþ. ² êîæåí ïåðåæèâàâ ó öþ ìèòü ð³çí³ â³ä÷óòòÿ: çàäîâîëåííÿ, ðàäîñò³, òð³óìôó, ñòðàõó, íåâïåâíåíîñò³, ðîçãóáëåíîñò³, ñîðîìó òîùî. Çàïåâíÿºìî âàñ: êð³çü ìóðè áàð’ºð³â ñï³ëêóâàííÿ
äîâîäèëîñÿ ïðîéòè äóæå áàãàòüîì óñï³øíèì íèí³ ëþäÿì.
Êîìóñü óì³ííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ïóáë³÷íî äàðîâàíî ïðèðîäîþ, à õòîñü íå â³ðèòü ó ñâî¿
ñèëè, áî¿òüñÿ öüîãî ïàí³÷íî. Ïàì’ÿòàéòå: ïóáë³÷í³ñòü ñüîãîäí³ – æèòòºâà íåîáõ³äí³ñòü.
Óì³ííÿ, ïðî ÿê³ éòèìå ìîâà íà óðîö³, äîïîìîæóòü âàì ïîäîëàòè íåâïåâíåí³ñòü, ñòðàõ
òà ³íø³ ïåðåøêîäè, ñòàòè ö³êàâèìè äëÿ ñåáå é ³íøèõ, íàëàãîäæóâàòè ì³æîñîáèñò³ñí³
êîíòàêòè, à â ìàéáóòíüîìó – çðîáèòè óñï³øíó êàð’ºðó. Êîæåí ìîâåöü õî÷å áóòè ïî÷óòèì, òîáòî ìàòè ïîðó÷ ñëóõà÷³â, ÿê³ âèÿâëÿþòü ³íòåðåñ äî äî íüîãî ÿê ñï³âðîçìîâíèêà.
ßê ñòàòè áàæàíèì äëÿ ñëóõà÷³â? Ïðî öå é ï³äå ìîâà íà óðîö³!
193. Прочитайте матеріали таблиці. Поясніть, навіщо потрібно вміти моделювати аудиторію.
Змоделювати аудиторію – означає
зібрати якомога більше про неї інформації: про вік, стать, освіту, соціальний
статус, професію, інтереси, уподобання,
життєві принципи, мету, з якою слухачі
зібралися, настрій аудиторії.
Аудиторія слухачів – це те, заради
чого виникла й розвивалася риторика.
Виділяють такі типи аудиторії:
• прихильна,
• байдужа,
• ворожа (і навіть агресивна),
• комбінована.
Завдання оратора – не втратити
прихильних, зацікавити байдужих, заспокоїти агресивних.

Головні показники взаєморозуміння між мовцем і слухачами – позитивна реакція на слова, зовнішнє вираження уваги у слухачів. Кращим засобом проти страху
є постійна практика публічних виступів. Навіть перший виступ – це вже крок у накопиченні досвіду про
себе, про причини свого хвилювання, про свої недоліки.
Контакт зі слухачами забезпечують такі принципи:
• щирості ɧɟ ɥɭɤɚɜɬɟ ɛɭɞɶɬɟ ɜɿɞɜɟɪɬɢɦɢ ;
• якості ɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɹɤɿɫɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɫɬɚɪɚɧɧɨ
ɝɨɬɭɣɬɟɫɹ ;
• людської гідності ɫɬɚɜɬɟɫɹ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ ɞɨ ɫɟɛɟ ɣ ɞɨ
ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ;
• прагнення добра й гармонії ɫɩɪɹɦɨɜɭɣɬɟ ɫɜɨʀ ɞɿʀ ɧɚ
ɞɨɛɪɨ ɩɪɚɝɧɿɬɶ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ;
• емпатії (відчувайте і враховуйте стан співрозмовників).

194. Доберіть варіанти звертання й привітання для ситуації, коли перед вами така
аудиторія: а) однокласники, однолітки, друзі; б) учителі й батьки; в) незнайомі вам
люди поважного віку; г) першокласники й дошкільнята; д) ветерани праці.

Âèéä³òü ïåðåä óÿâíîþ àóäèòîð³ºþ, ïîãëÿíüòå ¿é ó â³÷³, ïîñì³õí³òüñÿ,
çâåðí³òüñÿ äî íå¿, ïðèâ³òàéòåñÿ é â³äðåêîìåíäóéòåñÿ.
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195. Прочитайте уривок тексту. Чи поділяєте ви думку
письменниці щодо місії інтелектуала? Який зміст укладаєте
ви в поняття «публічність»?

Îêñàíà Çàáóæêî êîëèñü
ñêàçàëà, ùî ì³ñ³ÿ ³íòåëåêòóàëà – ïóáë³÷íî ïðîãîâîðþâàòè ïåâí³ âàæëèâ³ ðå÷³.
Ïóáë³÷í³ñòü íå îáîâ’ÿçêîâî
îçíà÷àº ³íòåðâ’þ â ãàçåò³.
Ïóáë³÷í³ñòü – öå, ïðèì³ðîì,
êîëè òè ñèäèø íà «Äçèç³»,
à êîëî òåáå øåñòåðî ëþäåé,
ÿê³ õî÷óòü òåáå ñëóõàòè. ² â
öåé ìîìåíò ìîæíà ñêàçàòè
äóæå áàãàòî ðå÷åé, ÿê³ ïåâíèì ÷èíîì áóäóòü ðîçâèíåí³
â ðîçìîâ³ òà ñòàíóòü íàáóòêîì óñ³õ (Ì. Ê³ÿíîâñüêà).
196. Уявіть себе перед аудиторією. Які почуття викликає у вас така ситуація? Яке бажання виникає першим? Яка аудиторія для вас найбільш комфортна? Чому? Що в слухачах
вас відлякує, що насторожує, що змушує бентежитися? Розгляньте малюнки. Побудуйте
за ними розповідь про бажаного слухача (слухачів). Свій вибір обґрунтуйте.

Алгоритм поведінки оратора перед аудиторією

n
o
p
q

Заздалегідь огляньте місце, з якого доведеться виступати. Не метушіться, поводьтеся спокійно і впевнено. Не починайте говорити, не дійшовши до місця виступу.
Витримайте паузу, дайте можливість аудиторії подивитися на вас. Охопіть зором усіх слухачів («намалюйте» очима вісімку) – і починайте!
Ніколи не починайте свого виступу з вибачень, що вам не було достатньо часу, щоб
добре підготуватися, що ви не вмієте так вишукано говорити, як попередній оратор тощо.
Кожен свій виступ сприймайте як крок до майстерності. З цією метою аналізуйте його, усвідомлюйте свої помилки й причину їх. Помилки – не привід картати
себе. Розуміння помилок – це поштовх до вдосконалення.

Порада: ніколи не уникайте нагоди виступити публічно!
197. Прочитайте тексти. Доберіть заголовки до них. Змоделюйте для кожного тексту аудиторію. Перекажіть (виголосіть) один із текстів перед уявною аудиторією.

². Ïðèíöèïè – ÿê ìàÿêè. Öå ïðèðîäí³ çàêîíè, ÿêèõ íå ìîæíà ïîðóøóâàòè. Ñ. Äå Ì³ëëü, àâòîð ìîíóìåíòàëüíîãî ô³ëüìó «Äåñÿòü çàïîâ³äåé», çàçíà÷àâ: «Ïåðåñòóïèòè çàêîí íåìîæëèâî. Ìè ìîæåìî çëàìàòè ñîá³ æèòòÿ,
ïåðåñòóïàþ÷è çàêîí, àëå ñàì çàêîí çàëèøèòüñÿ íåïîðóøíèì».
Ïðèíöèïè º ìàÿêàìè, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü çðîñòàííÿ é ùàñòÿ ëþäèíè,
ïðèðîäíèõ çàêîí³â, ùî º ï³ä´ðóíòÿì êîæíî¿ ðîäèíè. Ö³ ïðèíöèïè ³ñíóâàëè â óñ³õ âåëèêèõ ðåë³ã³ÿõ, ô³ëîñîôñüêèõ ñèñòåìàõ. Âîíè ñòàíîâëÿòü íåâ³ää³ëüíó ÷àñòèíó ëþäñüêî¿ ïðèðîäè, ñâ³äîìîñò³, ñîâ³ñò³.
Â³çüì³ìî, íàïðèêëàä, ïðèíöèï ÷åñíîñò³, ç ÿêîãî ïîñòàº íàøå ïîíÿòòÿ
ð³âíîñò³ é ñïðàâåäëèâîñò³.
²íøèìè ïðèêëàäàìè ìîæíà ââàæàòè ö³ë³ñí³ñòü ³ ùèð³ñòü. Âîíè ñòâîðþþòü îñíîâó äîâ³ðè, òàêó íåîáõ³äíó äëÿ ñï³âïðàö³ é îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ.
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Ùå îäèí ïðèíöèï – ëþäñüêà ã³äí³ñòü, çã³äíî ç ÿêèì óñ³õ ëþäåé ñòâîðåíî
ð³âíèìè. À êîæíà ëþäèíà íàä³ëåíà íå â³äá³ðíèì ïðàâîì íà æèòòÿ, ñâîáîäó
é ïðàãíåííÿ ùàñòÿ (Çà Ñ. Êîâ³).
²². Ó ìåíå íàéêðàùà ó ñâ³ò³ ðîáîòà. ß ñòóä³þþ, ùî ñàìå ðîáèòü ëþäåé ùàñëèâèìè. ²íñòèòóò äîñë³äæåííÿ ùàñòÿ – íåçàëåæíèé ìîçêîâèé öåíòð, çîñåðåäæåíèé íà
äîáðîáóò³, ùàñò³ òà ÿêîñò³ æèòòÿ. Ìè âèâ÷àºìî ïðè÷èíè é ðåçóëüòàòè ëþäñüêîãî
ùàñòÿ, ïðàöþºìî íàä ïîêðàùåííÿì ÿêîñò³ æèòòÿ ëþäåé ïî âñüîìó ñâ³ò³.
²íñòèòóò ðîçòàøîâàíî â Äàí³¿. Çàñíóâàëè é ðîçì³ñòèëè éîãî òóò òîìó, ùî
äàíö³ íåçì³ííî íàÿâí³ â ïåðåë³êó íàéùàñëèâ³øèõ íàö³é ñâ³òó. Öÿ êðà¿íà â æîäíîìó ðàç³ íå º äîñêîíàëîþ óòîï³ºþ, âîíà òàê ñàìî ìàº ñâî¿ âèêëèêè é òðóäíîù³,
àëå Äàí³ÿ ìîæå áóòè íàòõíåííèì ïðèêëàäîì òîãî, ÿê ï³äâèùóâàòè ÿê³ñòü æèòòÿ ãðîìàäÿí. Äëÿ áàãàòüîõ öå çàãàäêîâå ÿâèùå, àäæå êð³ì æàõëèâî¿ ïîãîäè,
äàíöÿì ùå âèïàëî ïëàòèòè ÷è íå íàéâèù³ ó ñâ³ò³ ïîäàòêè.
Çã³äíî ç ªâðîïåéñüêèì ñîö³àëüíèì àíêåòóâàííÿì, äàíö³ – íàéùàñëèâ³ø³
ëþäè ªâðîïè. Ñàìå âîíè íàé÷àñò³øå çóñòð³÷àþòüñÿ ç³ ñâîºþ ðîäèíîþ, äðóçÿìè,
à òàêîæ ïî÷óâàþòüñÿ íàéá³ëüø ìèðîëþáíî é ñïîê³éíî (Ì. Â³ê³íã).
198. Зробіть підсумок уроку й озвучте свої висновки щодо власних досягнень.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
199. Підготуйте текст розповіді для молодшого брата чи сестри на тему «Хобі
робить наше життя цікавим і різноманітним».
200. Напишіть чи доберіть авторський текст, що має бути цікавий вашим однокласникам. Обґрунтуйте, чому. Перекажіть текст.
201. Підготуйте презентацію на тему «Як зробити аудиторію прихильною».

§ 19
19.
9. ÒÅÊÑÒ ßÊ ÎÄÈÍÈÖß
ÎÄÈ
ÈÍÈÖß Ñ
ÑÏ²ËÊÓÂÀÍÍß
Ï²ËÊÓÂÀÍÍ
Íß

Краса довкілля в слові

202. І. Пригадайте, що вам відомо про текст, продовживши речення:

1.
2.
3.
4.
5.

Òåêñò – öå…
ª òàê³ îçíàêè òåêñòó:…
²íôîðìàö³éí³ñòü òåêñòó – öå…
Ëîã³÷í³ñòü òåêñòó – öå
Êëþ÷îâ³ ñëîâà â òåêñò³ – öå…
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ІІ. Поміркуйте над тим, які тексти цікаві й привабливі вам. Пригадайте текст, що
вплинув на ваше рішення, ваш вибір чи ваші почуття.
ßêùî ³íø³ íàóêè äîñë³äæóþòü ãîòîâ³ òåêñòè, òî ðèòîðèêà ïðîïîíóº ïðàâèëà, íàñòàíîâè é àëãîðèòìè ñòâîðåííÿ äîñêîíàëîãî òåêñòó – â³ä çàäóìó äî îïðèëþäíåííÿ.
Îêðåìèé ðîçä³ë («Åëîêóö³ÿ») êëàñè÷íà ðèòîðèêà â³äâîäèòü ìîâíîìó îôîðìëåííþ,
íàäàííþ äóìêàì ïðèâàáëèâîñò³ é åñòåòèêè.
Ðèòîðè÷íèé òåêñò º ðåàë³çàö³ºþ çàäóìó, íàì³ðó àâòîðà âïëèíóòè íà ñëóõà÷à
³ âîäíî÷àñ çäèâóâàòè é çà÷àðóâàòè éîãî êðàñîþ ñëîâà.

Ðèòîðè÷íèé òåêñò ïîâèíåí ìàòè âïëèâ íà ïî÷óòòºâó ñôåðó ñëóõà÷à, âèêëèêàþ÷è ñï³â÷óòòÿ, ñìóòîê, óò³õó, íåíàâèñòü, ãí³â, îáóðåííÿ, ïðåçèðñòâî òîùî. Ó ïðàöÿõ
â³äîìèõ ðèòîð³â çàñîáàì «îòðèìàííÿ ðîçïà÷ó», «ñòðèìàííÿ çàçäðîñò³», «çáóäæåííÿ
ïî÷óòòÿ ñîðîìó» òà ³í. ïðèñâÿ÷åíî îêðåì³ ðîçä³ëè.
Îòæå, ðèòîðè÷íèé òåêñò – öå ïðîäóêò ìîâîòâîð÷îñò³ àâòîðà, ñïðÿìîâàíèé
âîäíî÷àñ íà ðîçóìîâó (³íòåëåêòóàëüíó) é ïî÷óòòºâó ñôåðó ëþäèíè.
Ö³íí³ñòü ðèòîðè÷íîãî òåêñòó ïîëÿãàº â òîìó, ùî â ïðîöåñ³ ðîáîòè íàä íèì
ìîâåöü çáàãà÷óº ñåáå ³íòåëåêòóàëüíî, åìîö³éíî é äóõîâíî, à ñâ³é òåêñò ñïðÿìîâóº
íà äîáðî é ïðàãíå ñôîðìóâàòè ó ñëóõà÷³â ìîâíå ÷óòòÿ, ñìàê ³ âèêëèêàòè
â³ä÷óòòÿ åñòåòè÷íî¿ íàñîëîäè.
Äðåâí³ ðèòîðè îð³ºíòóâàëè ïî÷àòê³âö³â íà ïåðøîìó åòàï³ ÷èòàòè áàãàòî
ïðåêðàñíèõ çðàçê³â, àíàë³çóâàòè, âèâ÷àòè ¿õ ³ âèãîëîøóâàòè. Ëèøå ï³ñëÿ öüîãî
ðîáèòè ñïðîáè òâîðåííÿ âëàñíèõ òåêñò³â.

Ó ðåçóëüòàò³ ÷èòàííÿ-äîáîðó ìàº áóòè óêëàäåíî ñïèñîê ë³òåðàòóðè; ó ï³äñóìêó
÷èòàííÿ-îçíàéîìëåííÿ – âèçíà÷åíî äæåðåëà, ÿê³ íàëåæèòü îïðàöþâàòè, ó íèõ
çðîáëåíî çàêëàäêè; ÷èòàííÿ-âèâ÷åííÿ ïåðåäáà÷àº ÿê ðåçóëüòàò âèïèñàíó ³íôîðìàö³þ
â³äïîâ³äíî äî ñêëàäåíîãî ïîïåðåäíüî ïëàíó.
203. Прочитайте речення, сформулюйте комунікативний намір автора. До яких почуттів людини звернені ці елементи тексту?

1. Â³í, ìàìî, ãîðäèé. Â³í êîçàê. Â³í ëèöàð. ² ùî äëÿ íüîãî ãðîø³, ìàìî?
Äèì. 2. Íàø áàòüêî – ç òèõ, ùî óìèðàëè ïåðø³. 3. ßê â³í óì³º êðàñíî ãîâîðèòü!
ßê³ â íüîãî çàéìèùà ³ ëóêè! Âñÿ Óêðà¿íà ïîëóì’ÿì ãîðèòü, â³í ³ íà öüîìó òåæ
íàãð³º ðóêè. Äå òðåáà, â÷àñíî ïðèòàìóº ãí³â. Äå òðåáà, ñêàæå ïðàâäè ïîëîâèíó
4. Òâ³é áàòüêî, Ãàëþ, ìóäðèé ÷îëîâ³ê. 5. Òè æ, Áîãäàíå, ³ç òîãî äåðåâà, ç ÿêîãî
ð³æóòüñÿ êîðîë³! 6. À ä³â÷èíà æ ÿêà! ² î÷³ â íå¿ êàð³. 7. Òî ùî æ âè, õëîïö³,
ùî æ âè, õëîïö³?! Öå æ äî òàêîãî ñòèäó äîæèëè. Á’ºòå ñâî¿õ (Ë. Êîñòåíêî).
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8. Ñèíü òàêà, ùî âòîíóòè íåâàæêî ó ðîçõëþïàí³é ÷àø³ íåáåñ (À. Öàðóê). 9. ß
ùå í³êîëè íå áà÷èâ òàêèõ ã³ãàíòñüêèõ ëîïóõ³â! Âåðõ³âêàìè âîíè çä³éìàëèñÿ
àæ íàä äåðåçîþ, à ç âåëè÷åçíèìè ëèñòêàìè âñòåëèëè âåñü äâ³ð. Íàâ³òü í³êóäè
íîç³ ñòóïèòè (Ì. Ñëàáîøïèöüêèé). 10. Îäíèì ñëîâîì, ôóòáîë – öå æèòòÿ! Öå
÷óäîâå õîá³, ÿêå ïðèíîñèòü êîðèñòü ³ çàðÿäæàº ïîçèòèâîì (². Íîâîñàä).
204. Прочитайте поетичний і прозовий тексти. Визначте наміри авторів. Що спільного в
них? Розкажіть про настрій і почуття, що виникли у вас після прочитання. Назвіть образи, що формують загальну картину. Які мовні засоби сприяють цьому?

². Îñ³íí³é äîù, ìîâ äîòîðêè äî êëàâ³ø…
Îá òåìí³ øèáêè äçåíüêàº êðèøòàëü,
Ëèñòêè áåð³ç, ìîâ çîð³ çîëîòàâ³,
Âïëåëèñü â ëåãêó ïîñð³áëåíó âóàëü.
Ñëüîçÿòüñÿ â³êíà. Ñÿºâî ëèìîííå
Â ê³ìíàòíó òèøó ñ³þòü ë³õòàð³,
Ñð³áëÿñòèõ êðàïåëü ñîëî ìîíîòîííå
Ïåð³ùèòü ëèñòÿ ÿáëóíü ó äâîð³.
Ïî ÷åðåïèö³ á³ñåðîì ñòàêàòî* –
Îõ, ö³ íåâò³øí³ îñåí³ ïëà÷³!..
Æóðëèâà ëèïà òóëèòüñÿ äî õàòè,
Êð³çü â³êíà ëîâèòü â³äëèñêè ñâ³÷³.
Ðèäàº íåáî âïåðòî, ìîâ íà çáèòêè,
Ïî ñêë³ ñò³êàþòü ñòðóìåí³ âîäè,
² ï³ä äîùåì, ïðîìîêíóâøè äî íèòêè,
Ñàìîòíÿ í³÷ íà ãîéäàëö³ ñèäèòü.
Íàòàëÿ Äàíèëþê
²². Âíî÷³ äîù ëèâ áåç óïèíó. Çäàâàëîñÿ, ùî äåñü íà ãîðèçîíò³ ïðîñÿêëà â
çåìëþ õìàðà ³ íå ìîæå âèòÿãíóòè â íå¿ ãóñò³ ìî÷àëèñò³ ïàñìà.
Ö³º¿ îñåí³ äîù³ áóëè õîëîäí³ é çàòÿæí³.
Êîëè ïî÷èíàëàñÿ ïåðåäîñ³ííÿ ïîðà, ÿ çàâæäè çãàäóâàëà ñâîãî äîáðîãî
ä³äà, ÿêèé íå ëþáèâ ðàíí³õ îñ³íí³õ äîù³â, áî âîíè ïðèíîñèëè éîìó íåñïîê³é
³ ã³ðêèé ñìóòîê. Äîâãî é ñóìíî äèâèâñÿ â³í ó â³êíî, ïîïèõêóþ÷è òðèâîæíî
ëþëüêîþ, áóðêîò³â. Éîãî íåçàäîâîëåíå íàð³êàííÿ íà ïîãîäó ÿ ñëóõàëà ìîâ÷êè (Ë. Íåñòåðåíêî).
205. Порівняйте речення в правій і лівій колонках. Чим вони відрізняються? Назвіть мовні засоби, що увиразнюють думку, роблять її образною, яскравою.

1. ¯õ í³ùî íå ðàäóâàëî.

¯õ íå ðàäóâàëè í³ âèøèò³ â õðåùèê ÿëèíè,
í³ çîäÿãíåí³ â ñâÿòêîâ³ ñâèòêè õàòè, í³ áóëàí³
äèìè, í³ ñàìå ñîíöå.
2. Öå áóâ íåâãàìîâíèé
Öüîãî áîëþ íå ïðèêîëèøóòü í³ òîïîë³ á³ëÿ
á³ëü.
õàòè, í³ ãí³çäî ëåëåêè íà õàò³, í³ ñàìà õàòà.
3. Ìèíàâ äåíü, à íàòîÄåíü ñêëàâ ñâî¿ á³ë³ êðèëà, à âå÷³ð ï³äíÿâ
ì³ñòü âå÷îð³ëî.
÷îðí³ é ïîñëàâ íà çåìëþ ñîí.
4. Õàòêè áóëè îøàòí³.
Õàòêè áóëè òàê³ îøàòí³, íà÷å çáèðàëèñÿ êóäèñü ó ãîñò³.
5. Ìèíàëè îñòàíí³ äí³
Âåðåñåíü ãîðòàâ ñâî¿ îñòàíí³ ñòîð³íêè
âåðåñíÿ.
(Ì. Ñòåëüìàõ).
206. І. Прочитайте тексти й зіставте їх. Що спільного й відмінного в них? Який із текстів
справив на вас сильніше враження? Який текст, на вашу думку, переконливіший? Чому?
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². Êîëè çâó÷èòü ñëîâî «ôëîðèñò», â óÿâ³ ïîñòàþòü âèøóêàí³ áóêåòè
íàðå÷åíî¿, ãðàö³éí³ ³êåáàíè, êîëîíè áàíêåòíî¿ çàëè, ïîâèò³ êâ³òêîâèìè
ã³ðëÿíäàìè… Óñþ öþ êðàñó ñòâîðþþòü ôëîðèñòè, ìàéñòðè, ÿêèì ï³ä ñèëó
ñòâîðèòè íå ëèøå îêðåìèé áóêåò, àëå é îçäîáèòè êâ³òàìè òà çåëåííþ áóäüÿêèé ïðåäìåò – â³ä êðèõêîãî êåëèõà äî âåëè÷åçíî¿ çàëè.
Ìèñòåöòâî ôëîðèñòèêè ñÿãàº êîð³ííÿì ñèâî¿ äàâíèíè. Ùå 5000 ðîê³â
òîìó â Ñòàðîäàâíüîìó ªãèïò³ áóäèíêè áàãàò³¿â ïðèêðàøàëè êâ³òêîâ³
ã³ðëÿíäè é áóêåòè. Ó Ñòàðîäàâí³é Ãðåö³¿ çàðîäèëîñÿ ìèñòåöòâî ïëåò³ííÿ
â³íê³â, ÿêèìè ïðèêðàøàëè ãîëîâè ïåðåìîæö³â ³ öàð³â.
Â³äòîä³ ïðîôåñ³ÿ ôëîðèñòà íå âòðàòèëà ñâîº¿ àêòóàëüíîñò³. Íåùîäàâíî â
Áðèòàí³¿ áóëî ïðîâåäåíî äîñë³äæåííÿ, ó ðåçóëüòàò³ ÿêîãî ç’ÿñîâàíî: íàéùàñëèâ³øèìè ñåáå ââàæàþòü ïðåäñòàâíèêè òâîð÷èõ ïðîôåñ³é, ùî äàðóþòü ñâ³òîâ³
Êðàñó. Òàêèìè íàçâàíî êîñìåòîëîã³â-â³çàæèñò³â, ïåðóêàð³â ³ ôëîðèñò³â.
Ïðîôåñ³ÿ ôëîðèñòà ìîæå ñòàòè ñïðàâæí³ì ïîêëèêàííÿì äëÿ ëþäèíè
òâîð÷î¿, ÿêà âîëîä³º âèøóêàíèì õóäîæí³ì ñìàêîì, ëþáèòü êâ³òè é ³íø³
ðîñëèíè, à òàêîæ óì³º çíàõîäèòè ñï³ëüíó ìîâó ç ëþäüìè, óçãîäæóþ÷è ¿õí³
ïîáàæàííÿ é ïðîïîíóþ÷è âëàñí³ ³äå¿.
Ëþäèí³ ïðèðîäíî âëàñòèâèé ïîòÿã äî ïðåêðàñíîãî, òîìó ôëîðèñòè
íåçì³ííî ïîïóëÿðí³ â íàø ÷àñ (Ç ³íòåðíåòó).
²². Ôëîðèñò – öå òîé, õòî îçåëåíþº ïðèì³ùåííÿ ³ äåêîðóº ³íòåð’ºðè çà äîïîìîãîþ êâ³òêîâèõ êîìïîçèö³é. Ñõîæà ïðîôåñ³ÿ – ëàíäøàôòíèé äèçàéíåð. Ð³çíèöÿ
ïîëÿãàº â òîìó, ùî ôëîðèñò ïðàöþº ç³ çð³çàíèìè êâ³òàìè é äåêîðóº ³íòåð’ºðè, à
ëàíäøàôòíèé äèçàéíåð ïðèêðàøàº ä³ëÿíêè ï³ä â³äêðèòèì íåáîì.
Íà ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ ïðîôåñ³¿ ñüîãîäí³ º ïîïèò íà ðèíêó ïðàö³. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî âèø³ âèïóñêàþòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü ôàõ³âö³â ó ö³é ãàëóç³, áàãàòüîì
êîìïàí³ÿì ³ ï³äïðèºìñòâàì ïîòð³áí³ êâàë³ô³êîâàí³ ôëîðèñòè.
Ôëîðèñò ìîæå äîïîìîãòè ñòâîðèòè íàñòð³é ò³ëüêè çà äîïîìîãîþ êâ³ò³â
³ òðàâ. Ïîäàðóâàòè êâ³òè – îçíà÷àº âèñëîâèòè ëþäèí³ ñâî¿ ïî÷óòòÿ: ëþáîâ,
ïîâàãó, âèçíàííÿ. Öå îäíà ç øàíîâàíèõ ôîðì ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ëþäüìè é
âîäíî÷àñ ìèñòåöòâî, ÿêå ïîòð³áíî ï³çíàâàòè. Ïîòð³áíî çàâæäè ïàì’ÿòàòè
ïðî òå, ùî êâ³òè, ÿê³ ìè äàðóºìî, õàðàêòåðèçóþòü íàø ñìàê ³ äîïîìàãàþòü
âèñëîâèòè íàøå ñòàâëåííÿ äî òîãî, êîìó ö³ êâ³òè ïðèçíà÷åí³.
Ïðîôåñ³ÿ ôëîðèñòà ñüîãîäí³ íå º ð³äê³ñíîþ, àäæå â íàø³é êðà¿í³ âîíà
äîñèòü ïîøèðåíà. Óæå ê³ëüêà ðîê³â íà ðèíêó ïðàö³ º ïîïèò íà ïðåäñòàâíèê³â
ö³º¿ ïðîôåñ³¿ (Ç ³íòåðíåòó).
ІІ. Зіставте елементи композиції: вступ, основну частину, висновки. Запропонуйте
власний варіант вступу й висновків.
207. Прочитайте тексти. Які ознаки дають підстави вважати їх риторичними? Поділіться своїми почуттями й враженнями від прочитаного. Обговоріть композиційні
елементи першого тексту, визначивши вступ, основну частину й висновки.

². Öþ ³ñòîð³þ õî÷åòüñÿ êàçàòè íàéäîðîæ÷èìè ñëîâàìè, ùî äàþòüñÿ
ëþäèí³ â ð³äê³ñí³, íåïîâòîðí³ ãîäèíè.
Õî÷åòüñÿ êîæíå ñëîâî ïîìèòè â óêðà¿íñüê³é êðèíèö³, äå ä³â÷èíà âîäó áðàëà,
³ ïîñòàâèòè ñëîâà ÷èñòèìè ðÿäàìè, ùîá íåçàáóòíº âèãðàâàëî â íèõ, ÿê ñîíöå íà
Âåëèêäåíü ³ ðàäóâàëî ëþäñüê³ ñåðöÿ ó âåëèê³ é âàæê³ ÷àñè.
Õîò³ëîñü áè âèøèòè ñëîâà, ìîâ ÷åðâîí³ êâ³òè íà õîëîäíèõ ðóøíèêàõ,
³ ðîçâ³øàòè ðóøíèêè â êîæí³é õàòèí³, àáè õòî íà íèõ íå ãëÿíóâ, ç ÿêîãî
áîêó íå çàéøîâ, ùîá âîíè çàâæäè áóëè íåïîðî÷íèìè, ÿê ãîâîðèëà êîëèñü
ïðî ñåáå ìîÿ ñêîðáíà ìàòè.
Äå âîíè! Îé âèéäó ÿ íà âèñîêó ãîðó ³ ãëÿíó íà çàõ³ä, íà Óêðà¿íó. Ïîäèâëþñü
íà ïåðåòÿòå ïðîæåêòîðàìè íåáî, ïåðåë³÷ó çíàéîì³ çîð³. Ïðèãàäàþ ë³òà ìîëîä³¿,
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êîëè íå òîïòàâ ÿ çåìë³ ùå, à ïëàâàâ íåíà÷å íàä íåþ, êîëè äóìàâ îùàñëèâèòè
ñâ³ò ñâî¿ìè êðàñèâèìè â÷èíêàìè, ÿê ³ âñÿêèé þíàê, ³ ìàðèâ ïðî ñâîþ óëþáëåíó,
ñêëàäàþ÷è ñëîâà, à çàéíÿòè íå ñì³â.
Áàãàòî â³òð³â ïðîøóì³ëî íàä ãîëîâîþ. Óæå ³ ãîëîâà ñèâà. ² íå ë³òàþ âæå,
³ áëèçüêî íåíà÷å çåìëÿ, ³ áà÷èòè ñòàâ ùîñü äàëåêî.
Äå òè, ìîÿ þí³ñòü êðèëàòà? Ïðèë³òàé äî ìåíå õî÷ íà ãîäèíó. Ïðèïëèâè
äî ìåíå â ãîñò³ âåñíÿíîþ âîäîþ ïî Äåñí³, ïðèíåñè îò³ ñëîâà (Î. Äîâæåíêî).
²². Ó ñõ³äí³é êóëüòóð³ ³ñíóº ïðàâèëî: «×èñòîòà – äðóãà ñïðàâà ï³ñëÿ áëàãî÷åñòÿ». ×èñòèé – îçíà÷àº ïðåêðàñíèé. Îòæå äîòðèìàííÿ ñóâîðèõ ïðàâèë îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè – ïåðøà óìîâà êðàñè. Òà íå ëèøå ò³ëåñíó êðàñó ìàþòü íà óâàç³, à
é íå ìåíø âàæëèâó – äóõîâíó, ï³äòðèìóâàòè ÿêó çíà÷íî âàæ÷å.
Ó ñõ³äí³é ô³ëîñîô³¿ ïîñòóëàòè äóøåâíî¿ ã³ã³ºíè ñôîðìóëüîâàí³ íàïðî÷óä
òîíêî é îáðàçíî. Íà Ñõîä³ ³ñíóº ñ³ì îñíîâíèõ ïðàâèë ÷èñòîòè:
«×èñòîòà ðóê» îçíà÷àº íå áðàòè çàéâîãî. Íåìîæëèâî íàæèâàòèñÿ çà
ðàõóíîê ³íøî¿ ëþäèíè. ßêùî ãðîø³ ïðèçíà÷àëèñÿ íå âàì, à âè çäîáóëè ¿õ
ï³äñòóïíî, âîíè ñòàíóòü ïðè÷èíîþ ïðîáëåì ó âàøîìó ò³ë³ é ó æèòò³.
«×èñòîòà âóõ» ïðèâ÷àº íå ñëóõàòè ëþäåé íàëÿêàíèõ, îçëîáëåíèõ ³
çàçäð³ñíèõ, çàõèùàòè ñâ³é ñëóõ â³ä ïë³òîê ³ í³ê÷åìíèõ ðîçìîâ.
«×èñòîòà î÷åé» çàêëèêàº íå çàáðóäíþâàòè ñâ³é ç³ð çàçäð³ñòþ é ïîæàäëèâ³ñòþ äî òîãî, ùî ìàº áëèæí³é, íå áðóäíèòè ñâî¿õ î÷åé ñïîñòåðåæåííÿì ñöåí
íàñèëüñòâà é æîðñòîêîñò³. Òðèìàéòå ñâ³é ïîãëÿä ó ÷èñòîò³, ñïîñòåð³ãàþ÷è çà
äîñêîíàë³ñòþ ñâ³òó é óðî÷èñò³ñòþ éîãî êîëüîð³â.
«×èñòîòà ðîòà» ïîâ÷àº íå çàáðóäíþâàòè ñâ³é ðîò çàéâîþ áàãàòîñë³âí³ñòþ
³ ëèõîñë³â’ÿì. Çë³ íîòêè âàøî¿ ìîâè ñèëüíî çàáðóäíþþòü âàøå ò³ëî é æèòòÿ.
«×èñòîòà ò³ëà é îäÿãó» çàêëèêàº óòðèìóâàòè ò³ëî é îäÿã ó ÷èñòîò³,
áóòè óâàæíèìè äî ñâîãî çîâí³øíüîãî âèãëÿäó, äîãëÿäàòè çà ñîáîþ òàê, ùîá
ñàìèì áóëî ïðèºìíî íà ñåáå ïîãëÿíóòè.
«×èñòîòà äóìîê» îçíà÷àº, ùî âñ³ íåãàòèâí³ é íåïðèºìí³ íàñòàíîâè,
äóìêè ïðî ñåáå – öå íåïîòð³áí³ «â³äõîäè» âàøèõ äóìîê. Ïîçáóäüòåñÿ ¿õ,
çâ³ëüí³òü ì³ñöå äëÿ ïîçèòèâíèõ ³ òâîð÷èõ ³äåé.
«×èñòîòà äóø³ é ñåðöÿ». Âàøà äóøà – öå òå íàéá³ëüø ÷èñòå ³ ñâ³òëå, ùî º
ó âàñ. Íå äîçâîëÿéòå ñîá³ ³ãíîðóâàòè ¿¿ ïîêëèêè. Ùîéíî âè çàáîðîíèòå ñîá³ ñëóõàòè ñâîþ äóøó é ïî÷íåòå êåðóâàòèñÿ ³íøèìè ïðèíöèïàìè, âè ïðèðå÷åòå ñåáå
íà íåìèíó÷³ñòü ïîìèëîê, â³ä ÿêèõ ³íîä³ âàæêî â³äìèòèñÿ (http://vsviti.com.ua/
interesting/society/29865).
208. Проаналізуйте свою роботу на уроці за обраною схемою.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: ²ìåííèê «ñêëàäîâà» – öå êàëüêà ðîñ³éñüêèõ ñë³â ñîñòàâëÿþùàÿ, ñîñòàâíàÿ. À â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ íàÿâíå ÷óäîâå ñëîâî ñêëàäíèê. Âîíî ë³ïøå â³äïîâ³äàº òîíàëüíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ìàº
âëàñíå ³ìåííèêîâå ãðàìàòè÷íå îôîðìëåííÿ (ñóô³êñ, çàê³í÷åííÿ).
Îòîæ øàíóéìî é âèêîðèñòîâóéìî íàøå ñëîâî ñêëàäíèê! (². Âèõîâàíåöü).
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
209. Доберіть зразок риторичного тексту. Підготуйте докладний переказ. Обґрунтуйте свій вибір.
210. Знайдіть в інтернеті промови ораторів Давньої Греції або Давнього Риму. Прочитайте одну з них. Складіть план. Чим відрізняються такі тексти від сучасних?
211. Знайдіть в інтернеті книжку А. Хорошевського «Промови, що змінили світ». Ознайомтеся зі змістом її. Прочитайте кілька промов. Оберіть ту, що справила на вас сильне
враження. Обґрунтуйте вибір. Висловіть міркування, чому автор так назвав книжку.
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§ 20. ÅÔÅÊ
ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ
ÊÒ ÈÂ
ÂÍ²ÑÒÜ Ì
ÌÎÂËÅÍÍß
ÎÂËÅÍÍß
ß

Активна участь у житті суспільства
ǳȒțȌȑȄȍ ȇȒȆȒȔȌȖȌ ȖȒȈȩ ȎȒȏȌ ȣȕȑȒ
ȓȔȒȈȗȐȄȑȌȍ ȓȔȉȈȐȉȖ ȖȆȒȇȒ ȆȌȕȖȗȓȗ
ȄȅȒ ȎȒȏȌ ȕȎȄȋȄȖȌ ȓȔȒ ȝȒȕȠ ȑȉȒȅșȩȈȑȒ
ǯȌȜȉ Ȇ ȚȌș ȈȆȒș ȆȌȓȄȈȎȄș ȇȒȆȒȔȩȑȑȣ
ȎȔȄȝȉ ȋȄ ȐȒȆțȄȑȎȗ Ȇ ȩȑȜȌș ȕȌȖȗȄȚȩȣș
ȎȔȄȝȉ ȓȔȒȐȒȆțȄȖȌ
ǛȕȒȎȔȄȖ
ǹȖȒ ȑȉ ȋȑȄȧ ȎȗȈȌ ȓȔȣȐȗȆȄȆ
ȈȗȊȉ ȈȌȆȗȧȖȠȕȣ ȝȒ ȑȉ ȖȗȈȌ ȓȒȖȔȄȓȌȆ
ǰȄȔȎ ǶȆȉȑ

212. Прочитайте епіграфи. Поясніть, як ви розумієте їх. Наскільки пов’язані між собою ефективне мовлення й соціальна активність людини?
213. Поміркуйте, чи є у вас (у вашому оточенні) проблеми, пов’язані з темою уроку.
Намалюйте «дерево проблем», позначивши їх.

Ìè íåð³äêî íåäîîö³íþºìî ìîæëèâîñò³ ìîâëåííÿ. ² öèì ñòâîðþºìî ñîá³ äîäàòêîâ³ áàð’ºðè – ì³æîñîáèñò³ñí³, êàð’ºðí³. Äîñêîíàëå ìîâëåííÿ – ñóòòºâà çàïîðóêà
åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿, ïîòóæíèé çàñ³á ñàìîñòâåðäæåííÿ, ñàìîïðåçåíòàö³¿.
Ðåçóëüòàòèâí³ñòü, óñï³øí³ñòü ïðîöåñó ìîâëåííºâîãî ñï³ëêóâàííÿ âèçíà÷àþòü òàê³ ïîêàçíèêè:
– äîñÿãíåííÿ ìåòè (ñêàçàíå âïëèíóëî íà ñëóõà÷à, ïåðåêîíàëî, çìóñèëî çàäóìàòèñÿ, âèêëèêàëî ñóì ÷è ðàä³ñòü, ñïîíóêàëî äî ðîçäóì³â òîùî);
– ó ðåçóëüòàò³ ìîâëåííºâî¿ êîìóí³êàö³¿ ñòîñóíêè ì³æ ñï³âðîçìîâíèêàìè ïîêðàùèëèñÿ (àáî æ ïðèíàéìí³ íå ïîã³ðøèëèñÿ);
– íà åòàï³ ðåôëåêñ³¿ ïåðåâàæàþòü ïîçèòèâí³ åìîö³¿.
214. Прочитайте текст. Про що у ньому йдеться? Яке значення для людини мають цілі й
наміри? Який висновок ви зробили з прочитаного? Чи може людина себе асоціювати з
насіниною? Запишіть свої цілі. Налаштуйте себе на успіх і почніть словами «Я хочу рости!».

Âîñåíè â ðîäþ÷îìó ´ðóíò³ îäíà ïîá³÷ îäíî¿ ëåæàëè äâ³ íàñ³íèíè. Ïåðøà
íàñ³íèíà ñêàçàëà: «ß õî÷ó ðîñòè! Õî÷ó ñÿãíóòè ãëèáîêî â çåìëþ êîð³ííÿì,
õî÷ó âèïóñòèòè íà ïîâåðõíþ ìîëîäåíüê³ ïàã³íö³. Õî÷ó ðîçâèâàòè í³æí³
áðóíüêè, ùî â³ùóþòü ïðèõ³ä âåñíè… Õî÷ó â³ä÷óòè ñîíÿ÷íå òåïëî é
áëàãîäàòü ðàíêîâî¿ ðîñè íà ñâî¿õ ïåëþñòêàõ!».
² òàê âîíà é ðîçâèâàëàñÿ.
Äðóãà íàñ³íèíà ñêàçàëà: «Ùî çà äîëÿ ìåíå ñï³òêàëà! ß áîþñÿ. Êîëè ìîº êîð³ííÿ ïðîíèêíå â çåìëþ – ùî çíàéäó â ï³äçåìíîìó ìîðîö³? Êîëè ïðîáèâàòèìóñü êð³çü òâåðäèé øàð äîãîðè – ïîðàíþ ñâî¿ í³æí³ ïàã³íö³. Â³äêðèþ áðóíüêè –
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à ÿêèéñü ñëèìà÷èñüêî ï³äáåðåòüñÿ ³ ç’¿ñòü. Ðîçêðèþ ïóï’ÿíêè – à ÿêàñü äèòèíà
âèðâå ìåíå ç çåìë³. Í³, ë³ïøå çà÷åêàòè, êîëè áóäå áåçïå÷í³øå».
² ÷åêàëà. À çãîäîì êóðêà, ïîðïàþ÷èñü ó çåìë³, çíàéøëà íàñ³íèíó ³ ç’¿ëà
(Á. Ôåððåðî).
Îòæå, åôåêòèâíèì º ìîâëåííÿ, çàñîáàìè ÿêîãî ìîâåöü äîñÿãàº ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Åôåêòèâí³ñòü æå ìîâëåííºâîãî âïëèâó âèçíà÷àþòü íàñàìïåðåä äâà
ïîêàçíèêè: äîñÿãíåííÿ ìåòè é çáåðåæåííÿ êîìóí³êàòèâíî¿ ð³âíîâàãè (äîáðèõ
ñòîñóíê³â) ç³ ñï³âðîçìîâíèêàìè.

1
2
3
4
5
6
7

Óìîâè åôåêòèâíî¿
ìîâëåííºâî¿ âçàºìîä³¿
Ïîòðåáà ó ñï³ëêóâàíí³.
1
Çàö³êàâëåííÿ ñï³ëêóâàííÿì.
2
Íàëàøòóâàííÿ íà ñâ³ò ñï³âðîçìîâ3
íèêà.

Ãîòîâí³ñòü äî ñï³ëêóâàííÿ.
Çîâí³øí³ñòü ìîâöÿ.

Áëèçüê³ñòü ñâ³òîãëÿä³â.

Ïðàâèëüíå, çðîçóì³ëå,
ÿñêðàâå ìîâëåííÿ.

4

Óì³ííÿ ïåðåéíÿòèñÿ çàäóìîì ñï³â5
ðîçìîâíèêà.
Çíàííÿ é äîòðèìàííÿ íîðì åòèêè.
6
Ô³çè÷íèé ñòàí ñï³âðîçìîâíèê³â.

Ñêëàäíèêè óñï³õó

Êîíòàêò ç³ ñï³âðîçìîâíèêîì.
áàãàòå

³

Äåìîêðàòè÷íèé ñòèëü ñï³ëêóâàííÿ.
Äîáðîçè÷ëèâà, ùèðà ³íòîíàö³ÿ ñï³ëêóâàííÿ.

Ö³êàâèì ³ ïðèâàáëèâèì ìîâëåííÿ ðîáëÿòü òàê çâàí³ «ïðèêðàñè»: àôîðèçìè,
ìîâí³ çàñîáè (ìåòàôîðè, ïîð³âíÿííÿ, åï³òåòè é ³í.), ïðèêëàäè òîùî.
215. Прочитайте текст. Уявіть себе свідком такої ситуації. Як людина соціально активна, ви не можете пройти повз чуже горе, сльози. Дитина потребує допомоги. Визначте комунікативний намір, напишіть текст, що міг би зарадити ситуації.

Ïëà÷ó÷è ðèäìà, õëîï÷èê ïðèá³ã äîäîìó. Ä³äóñü îá³éíÿâ éîãî í³æíî,
òóëèòü ³ òóëèòü äî ñâî¿õ ãðóäåé. Òà õëîï÷èê íå ïåðåñòàº ðèäàòè. Ä³äóñü
ãîëóáèòü éîãî, íàìàãàþ÷èñü çàñïîêî¿òè.
– Òåáå õòîñü óäàðèâ? – ïèòàº.
– Í³, – â³äïîâ³äàº õëîï’ÿ, çàõîäÿ÷èñü ïëà÷åì.
– Òî ùî æ òîä³ ñòàëîñÿ? – ñòóðáîâàíî ïèòàº ä³äóñü.
Îíóê øìîðãàº íîñîì ³ ïî÷èíàº ðîçïîâ³äàòè:
– Áàâèëèñü ìè ó ñõîâàíêè, ÿ ñõîâàâñÿ çà øàôîþ. Ñòîÿâ ³ ÷åêàâ, àëå í³õòî
íå ïðèõîäèâ. Óðåøò³-ðåøò ÿ âèéøîâ ç³ ñõîâàíêè é ïîáà÷èâ, ùî çàáàâó âæå
ñê³í÷åíî é óñ³ ï³øëè äîäîìó. Í³õòî íå ïðèéøîâ ìåíå øóêàòè!!!
Ðèäàííÿ àæ ñòðóøóâàëè éîãî ò³ëüöå (Á. Ôåððåðî).
216. І. Прочитайте тексти. Про що в них ідеться? Який комунікативний намір автора – військового капелана? Змоделюйте для текстів ситуації, у яких він буде
ефективним.

². Ñàìå â òîé ÷àñ, êîëè õòîñü «çàâèñàº» â êëóáàõ, à õòîñü âèòðà÷àº ñîòí³
äîëàð³â íà çàìîðñüêó â³äïóñòêó, ùîá òð³øêè çàáóòèñü ³ â³äïî÷èòè â³ä
ïîãàíèõ íîâèí, – êîìóñü ó òîìó æ ñóñï³ëüñòâ³ äîâîäèòüñÿ ì³ñÿöÿìè æèòè
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äàëåêî â³ä íàéð³äí³øèõ, â óìîâàõ ðåñóðñíîãî é ìîðàëüíîãî ì³í³ìàë³çìó, ï³ä
êóëÿìè, çàõèùàþ÷è òèõ, êîìó òàê ïîòð³áíî çàðàç «â³ä³ðâàòèñÿ» â í³÷íîìó
êëóá³ àáî â³äïî÷èòè íà ñîíÿ÷íîìó áåðåç³…
Áàéäóæ³ñòü æîðñòîêà. À áóâàº âîíà ùå é ä³ÿëüíîþ. Ñâ³ò, íàñïðàâä³,
çì³íþºòüñÿ íå ñò³ëüêè ÷åðåç òå, ùî ìè ðîáèìî, ñê³ëüêè ÷åðåç òå, êèì ìè ñòàºìî.
Ñï³â÷óòëèâå ñåðöå çàâæäè â³äëóíþâàòèìå äîáðîì ó ñòîñóíêàõ ì³æ ëþäüìè,
ôîðìóâàòèìå â³äïîâ³äàëüíó ñóñï³ëüíó ñâ³äîì³ñòü. Æîäí³ ïîòóæí³ ïðîåêòè íå
çìîæóòü çàäîâîëüíèòè íåçðåôîðìîâàíîãî ëþäñüêîãî ñåðöÿ. Ðåôîðìó æ ñåðöÿ
òðåáà ïî÷èíàòè ç ïëåêàííÿ â³äâàæíîãî ïî÷óòòÿ íåáàéäóæîñò³. Ñïðàâæíüîþ
ââàæàþ òó ñîë³äàðí³ñòü, ÿêà ïðîðîñòàº íå ç ³äåîëîã³÷íèõ ïåðåêîíàíü à ³ç
ñï³âïåðåæèâàííÿ ÷èéîãîñü ãîðÿ (Çà À. Çåë³íñüêèì).
²². Íå ìîæíà ï³ääàâàòèñÿìîíîòîíí³éáóäåíí³é îäíîìàí³òíîñò³, çîêðåìà,êîëè
òà ïîçíà÷åíà æîðñòîêîþ íåâèçíà÷åí³ñòþ. Âàðòî çàâæäè ìàòè ïðî çàïàñ ÿêåñü
äîòåïíå çàïèòàííÿ, ÿêèéñü íîâèé ïîãëÿä, ñâ³æèé ³ â³ëüíèé, ÿê ïîäèõ â³òðó.
Íå ãîæå ëÿêàòèñÿ ñ³ðî¿ äîùîâî¿ äíèíè: çàìóðçàí³ õìàðàìè ðàíêè ñïðèÿþòü
ì³ñòè÷íîìó òðàâëåííþ. Äîâîë³ ï³ðíóòè â òèøó, òðèìàþ÷èñü ñâ³äîì³ñòþ çà ïóëüñ
ä³éñíîñò³, àáî çàãëÿíóòè â òàºìíè÷ó êàçêó äèòèíñòâà. Ïîâ³ðòå: íàäçâè÷àéíèé
äîñâ³ä! Ìîæíà çíîâó ñïðîáóâàòè ïðîéòèñü äîáðå çíàéîìèìè âóëèöÿìè, ëèøå
öüîãî ðàçó ç ÷èñòèì ³ áåçòóðáîòíèì ñåðöåì. Çðåøòîþ, ìîæíà çóïèíèòèñü ³
íàìàãàòèñü çáàãíóòè, ÿêèì áàãàòèì íà êèñåíü º ïîâ³òðÿ, à íåáî – íà çîð³.
Íàñïðàâä³, ãàäàþ, íå âòðàòèòè ÷àñó íå òàê óæå é âàæêî. Ìîÿ òàºìíèöÿ
ïðîñòà: äîñòàòíüî íàïîâíèòè êîæíó ìèòü ÷èñòèì ³ ùèðèì, ÿê ðàí³øíÿ
ðîñà, äîáðîì (À. Çåë³íñüêèé).
ІІ. Запитання й завдання:
1. Чому автор уживає слова «зависає» й «відірватися»?
2. Як ви розумієте смисл речення «Світ, насправді, змінюється не стільки через те, що
ми робимо, скільки через те, ким ми стаємо»?
3. Що означає «сформувати відповідальну суспільну свідомість»?
4. Чи поділяєте ви думку про те, що «байдужість жорстока»? Обґрунтуйте відповідь.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Íàïîëåãëèâî (à íå íàñò³éëèâî) ïðàöþâàòè; óêë³ííî (à íå
íàñò³éëèâî) ïðîñèòè; íàïîëÿãàòè (à íå íàñòîþâàòè) íà ñâîºìó;
íàëàøòóâàòèñÿ (à íå íàñòðî¿òèñÿ) íà ðîáîòó.
217. Проаналізуйте ваші досягнення в контексті дня. Що можна вважати найважливішим? Які моменти уроку (уроків) уплинули на ваше ставлення, плани, поведінку? Якби
вам довелося готувати презентацію цього уроку, що б саме ви розмістили на слайдах?
Поверніться до «дерева проблем». Які з них ви навчилися розв’язувати, а які – ні?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
218. Випишіть з улюбленого художнього твору 2 уривки текстів, що є, на ваш
погляд, зразками ефективного мовлення. Обґрунтуйте свій вибір.
219. Уявіть ситуацію: у вашого друга (подруги, брата, сестри, сусіда, сусідки) занижена самооцінка. Він (вона) перебуває в пригніченому стані й продукує такі тексти: «Я
невдаха. Не витрачайте на мене свого часу. Нічого доброго в мені немає. Я примітивна(-ий) й нецікава(ий). У мене нестерпний характер, я з усіма конфліктую. Ніхто не
бажає зі мною приятелювати. Я заздрю своїм друзям…І що мені робити?». Напишіть
текст для діалогу, визначивши для себе ціль – переконати, заспокоїти, умовити тощо.
220. Підготуйте презентацію на тему «Ефективність мовлення». Доберіть слайди,
що слугували б кращою ілюстрацією ваших думок і репрезентували б ваші уявлення про предмет розповіді.

68

§ 21.
21. Ñ
ÑÒÐÀÒÅÃ²ß
ÑÒÐÀÒ
Ò ÐÀÒ ÅÅÃ²ß
Ã² ß É ÒÀÊÒÈÊÀ
ÒÀÊ
ÊÒÈÊ
Ê À ÌÎÂË
ÌÎÂËÅÍÍªÂÎ¯
ËÅÍÍªÂÎ
Î¯ ÏÎÂÅÄ²ÍÊÈ
ÏÎÂÅÄ²²ÍÊ
ÊÈ

Хороші й погані звички

221. Прочитайте афоризми. Поясніть, як ви розумієте зміст їх. На що орієнтують
вони вас? Чи аналізуєте ви свої звички? Зверніть увагу на слова з рубрики «Слово
дня». До яких звичок вони мають стосунок? Складіть із ними речення.
Ìîâëåííºâà ïîâåä³íêà – ñóêóïí³ñòü ìîâëåííºâèõ â÷èíê³â, ùî âèçíà÷àþòü
õàðàêòåð, ñïîñ³á æèòòÿ, ð³âåíü ìîâëåííºâî¿ é çàãàëüíî¿ êóëüòóðè ëþäèíè.
Ñòðàòåã³ÿ ìîâëåííºâî¿ ïîâåä³íêè – öå ïëàíóâàííÿ íèçêè ìîâëåííºâèõ
ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ êîìóí³êàòèâíî¿ ìåòè. Ñóòü ñòðàòåã³é
âèçíà÷àþòü ìîòèâè, ïîòðåáè é íàñòàíîâè.
Ìîâëåííºâà òàêòèêà – öå äèíàì³÷í³ ìîâëåííºâ³ îäèíèö³ îïåðàòèâíîãî
ðåàãóâàííÿ íà ñèòóàö³þ.
Îòæå, ñòðàòåã³ÿ – öå òå, ÷îãî âè õî÷åòå äîñÿãòè, à òàêòèêà – ó ÿêèé
ñïîñ³á âè öå ðîáèòå.
222. Прочитайте висловлення Конфуція. Чи можна вважати цей перелік помилок
вичерпним? Що б ви додали до нього? Відповідь обґрунтуйте.

ª òðè ïîìèëêè ó ñï³ëêóâàíí³ ëþäåé: 1) áàæàííÿ ãîâîðèòè ðàí³øå, í³æ
ïîòð³áíî; 2) ñîðîì’ÿçëèâ³ñòü (íå ãîâîðèòè, êîëè ïîòð³áíî); 3) ãîâîðèòè, íå
ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ñëóõà÷åì (Êîíôóö³é).
223. Прочитайте знамениті слова Матері Терези. Яким чином вони пов’язані
з темою уроку? Чому потрібно остерігатись, уникати крику, обману? Що важливо для душевного комфорту людини? Чи потрібно про свій імідж дбати вже
сьогодні?
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Çàïàì’ÿòàé:
Êðèê íàðîäæóº ãðóá³ñòü!
Îáìàí íàðîäæóº íåäîâ³ðó.
Íåïðîùåííÿ íàðîäæóº îçëîáëåí³ñòü.
Ïîñì³øêà ðîçòîïëþº ë³ä.
Ïîêàÿííÿ ïîì’ÿêøóº ïîêàðàííÿ.
Ïðîùåííÿ ïðèíîñèòü ïîëåãøåííÿ.
Â³äêðèò³ñòü âèêëèêàº äîâ³ðó.
Òóðáîòà íàïîâíþº æèòòÿ çì³ñòîì.
Ïîñ³ºø áàæàííÿ – ïîæíåø â÷èíîê.
Ïîñ³ºø â÷èíîê – ïîæíåø çâè÷êó.
Ïîñ³ºø çâè÷êó – ïîæíåø õàðàêòåð.
Ïîñ³ºø õàðàêòåð – ïîæíåø äîëþ.
224. Випишіть фразеологізми про звички людей. Поясніть, як ви розумієте зміст їх.

1. Àáè äåíü äî âå÷îðà. 2. Âêðàäåø ãîëêó, à ïîò³ì – êîðîâó. 3. Áåç êàâè
ïàí íå ëàñêàâèé. 4. Áóëî á ãîâîðèòè, ÿê ïèòàëè. 5. Ó÷îðàøí³ì ñîíöåì ñ³íà
íå âèñóøèø. 6. Íå âìèâàâñÿ òè, àáè òàê êàçàòü. 7. Íå çíàºø æàðòó, íå
éäè ïîì³æ ëþäè. 8. ²ç ïîãàíîãî ðîòà íå ÷åêàé äîáðèõ ñë³â. 9. Éîãî ãîíÿòü
³ç ñåëà, à â³í ó ñòàðîñòè ïðîñèòüñÿ. 10. Çë³ñòü í³êîëè äîáðà íå ñêàæå.
11. Ëàé ñåáå, à íå ñîíöå, ùî ñàä òâ³é íå çàöâ³â. 12. Çà øê³äëèâ³ çâè÷êè íå
òðèìàéñÿ (Íàð. òâîð÷³ñòü).

²íôîðìàö³ÿ

Çíàííÿ

Äîñâ³ä

Ñòðàòåã³ÿ

225. Об’єднайтеся в групи. Розгляньте рисунки, на яких зображено уявлення
автора про інформацію (1), знання (2), досвід (3) і стратегію (4). Поясніть логіку
автора.
Êîíôðîíòóâàííÿ ó ïðîöåñ³ êîìóí³êàö³¿ âèíèêàº â ñèòóàö³ÿõ, êîëè â ó÷àñíèê³â ñï³ëêóâàííÿ íåìàº ïîçèòèâíèõ ìîðàëüíèõ íàñòàíîâ ó ñòàâëåíí³ îäèí äî
îäíîãî é äî ñâ³òó, ùî ¿õ îòî÷óº.
Ìîðàëüíà íàñòàíîâà – öå ãîòîâí³ñòü ìîâö³â ä³ÿòè çã³äíî ç ìîðàëüíèìè
íîðìàìè, ïðèíöèïàìè, óÿâëåííÿìè ïðî äîáðî ³ çëî, ïðî ñîö³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñïðàâåäëèâ³ñòü, îáîâ’ÿçîê òîùî.
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226. Розгляньте таблицю. Визначте різницю між стратегією кооперування й конфронтування. На що вони спрямовані? Яка відповідність між стратегіями й тактиками? Доберіть на підтвердження приклади із життя.
Мовленнєві ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
Стратегії кооперування:
Стратегії конфронтування:
ɜɜɿɱɥɢɜɨɫɬɿ ɳɢɪɨɫɬɿ ɞɨɜɿɪɢ
ɧɚɩɚɞɭ ɨɛɪɚɡɢ ɚɝɪɟɫɿʀ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɭ ɜɿɞɦɨɜɢ
ɩɪɢɦɭɫɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ
ɜɿɞ ɜɢɛɨɪɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ 
ɫɭɩɟɪɧɢɰɬɜɚ ɩɟɪɟɯɨɩɥɟɧɧɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ
ɫɬɪɢɦɚɧɨɫɬɿ ɧɟɧɚɜ¶ɹɡɥɢɜɨɫɬɿ
ɜɢɤɪɢɬɬɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ
Мовленнєві ɬɚɤɬɢɤɢ
Тактики кооперування:
Тактики конфронтування:
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɭɦɨɜɥɹɧɧɹ ɡɝɨɞɢ ɩɨɪɚɞɢ
ɧɚɤɚɡɭ ɩɨɝɪɨɡɢ ɡɧɭɳɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɢ
ɩɨɯɜɚɥɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ
ɡɚɥɹɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɚɞɭ ɡɜɢɧɭɜɚɱɭɜɚɧɧɹ
ɞɨɪɿɤɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɸɞɠɭɜɚɧɧɹ
ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɿɦɟɧɬɭ
ɩɿɞɦɨɜɥɹɧɧɹ
Тактики двозначні:
ɨɛɦɚɧɭ ɿɪɨɧɿʀ ɥɟɫɬɨɳɿɜ ɨɛɿɰɹɧɤɢ ɦɨɜɱɚɧɧɹ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ
227. Прочитайте речення. Які з них спрямовані на конфронтування? Умотивуйте відповідь.

1. «Äîáðîãî ðàíêó! Ïðîêèäàéñÿ, ñèíî÷êó!» – ìàìèí ãîëîñ ëåäü ïðîáèâàâñÿ
êð³çü ïåëåíó íàéñîëîäøîãî âðàí³øíüîãî ñíó (Ñ. Ãðèä³í). 2. Ìåí³ äóæå ñïîäîáàâñÿ òâ³é òâ³ð, Ê³ðî, – ñêàçàâ êîíñóë. – Â³í ÷óäîâèé! ß ïèøàþñÿ, ùî çìîæó
íàäàòè òîá³ ñòèïåíä³þ» (Á. Øåôåð). 3. «Ãåé, íîâåíüêèé! Òè, êàæóòü, ïåòðàºø ó
êîìïàõ? Ïðèíåñè ïóòÿùèé àíòèâ³ðóñ!» – ÿêîñü ïåðåä óðîêîì çâåðíóâñÿ äî ìåíå
Àðñåí³é Ïðîêîï÷óê (Â. Áåðäò). 4. «ßê òîá³ íå ñîðîìíî!» – æàðòîìà ïîñâàðèëà
ïîäðóãó ²ííà (Í. Ãåðá³ø). 5. «Äèâíå ÿêåñü ó òåáå ³ì’ÿ – Ïîòàï!» – âèãóêíóâ íîâèé çíàéîìèé (Ñ. Ãðèä³í). 6. Òîä³ ÿ ñêàçàâ Ïåòðîâ³: «Çãîäà, êîëè ùîñü âèéäå ç
âàøî¿ çàò³¿, ÿ áóäó âàì äîáðèì ïîìàãà÷åì» (Ì. Äî÷èíåöü). 7. «À òè íå çàêîõóéñÿ
â òèõ ä³â÷àò, çà ÿêèìè õëîïö³ âñüîãî êëàñó òàáóíîì á³ãàþòü. Ìàáóòü, òè ëåãêî
ï³ääàºøñÿ âïëèâó ³íøèõ», – ìîâèëà Îêñàíà (Â. Áåðäò).
228. Прочитайте текст. Яку важливу життєву пораду щодо мовленнєвої тактики він
містить? Сформулюйте її своїми словами.

– À ÿê áóòè, ÿêùî ³íøà ëþäèíà çìóøóº ìåíå äî ñâàðêè? – çàïèòàëà
Ê³ðà. – Íåâæå ïðèâ³òíî óñì³õàòèñÿ?
– Ùîäî öüîãî ðîçïîâ³ì îäíó ³ñòîð³þ, – ìîâèâ ì³ñòåð Íàéñ. – Ó í³é ³äåòüñÿ
ïðî ñòàðîãî ìàéñòðà, ÿêîãî îáðàçèâ ³ ñïðîâîêóâàâ íà ñâàðêó îäèí ìîëîäèé çàïàëüíèé âî¿í. Ìàéñòåð ìîâ÷êè ñòåðï³â óñ³ áðèäê³ ëàéêè. Çðåøòîþ, ðîçäðàòîâàíèé âî¿í ïîäàâñÿ ãåòü. Îäíàê ó÷í³, íå çðîçóì³âøè ïîâåä³íêè â÷èòåëÿ, äîïèòóâàëèñÿ, ÷îìó â³í ã³äíî íå â³äïîâ³â íà îáðàçè. Ìàéñòåð çàïèòàâ:
– ßêùî âàì õòîñü õî÷å ùîñü äàòè, àëå âè íå ïðèéìàºòå äàðóíêà, êîìó
òîä³ íàëåæèòü öÿ ð³÷?
– Çâ³ñíî, óñå ùå òîìó, õòî õîò³â äàðóâàòè, – â³äïîâ³ëè ó÷í³.
– Öå æ ñòîñóºòüñÿ ëþò³ é íåíàâèñò³, – ìîâèâ ó÷èòåëü. – ßêùî ìè ¿õ íå
ïðèéìàºìî, âîíè çàëèøàþòüñÿ â òîãî, õòî íàìàãàâñÿ ¿õ â³ääàòè…
– Òî îñü ùî Âè ìàëè íà óâàç³ ï³ä ñëîâàìè «íå âñòðÿþ ó ñâàðêó», – îçâàëàñÿ
Ñåíä³. Íå òðåáà ðåàãóâàòè íà çë³ñòü, òîä³ âîíà íå íàëåæàòèìå âàì (Á. Øåôåð).
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229. Прочитайте текст. Визначте стратегії й тактики учасників спілкування. На що
вони спрямовані?

Âîíà ñòîÿëà íà ïîðîç³ áóäèíêó – çàïëàêàíà.
– ² â êîãî öå ñ³ëü íà ùîêàõ ñîõíå? – êðèòè÷íî îêèíóëà ¿¿ îêîì ë³òíÿ ïàí³
é, îá³éíÿâøè, çàïðîñèëà: – Õîä³ìî ïèòè ÷àé.
Ñîô³ÿ ëþáèëà áàáóñþ. Îáîæíþâàëà ¿õíþ ñï³ëüíó ðîçìîâó. Ö³íóâàëà ¿¿
ìóäð³ñòü. Ìèëóâàëàñÿ âèøóêàíèìè ïîðöåëÿíîâèìè ÷àøêàìè, êðàñèâîþ
öóêîðíèöåþ é ñð³áíèìè ëîæå÷êàìè.
– Ê³ëüêà êîâòî÷ê³â, – îãîëîñèëà áàáöÿ, ðîçëèâàþ÷è ÷àé, – ìåë³ñà ³ ì’ÿòà
âãàìóþòü ïðèñòðàñò³, à íîòêà ñóíèö³ íàãàäàº, ùî æèòòÿ ïðåêðàñíå!.
Ñîô³ÿ ç³òõíóëà:
– ×îìó êîõàòè áîëÿ÷å?
– Êîõàòè – ÿê æèòè, äîíþ. Ìóñèòü áóòè âñüîãî ïîòðîõó: ñë³ç, ñì³õó,
ðàäîñò³ é ðîç÷àðóâàííÿ. Áî ñàìå ïëþñ ³ ì³íóñ äàþòü ³ñêðó! Ô³çèêó âèâ÷àëà? –
ãðàéëèâî ï³äìîðãíóëà æ³íêà.
Ñîô³ÿ óñì³õíóëàñÿ:
– Ëþáëþ òåáå ³ òâ³é ö³ëþùèé ÷àé, áàáóñþ! (Ñëàâà Ñâ³òîâà).
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Ãîâîð³ìî ïðàâèëüíî: ïèõà, çàðîçóì³ë³ñòü (à íå áàõâàëüñòâî),
äîáðîáóò (à íå áëàãîïîëó÷÷ÿ), ç’ÿñóâàííÿ (à íå âèÿñíåííÿ) ïèòàíü, âðàæåííÿ â³ä çóñòð³÷³ (à íå ïðî çóñòð³÷), ùèðî çàïðîøóþ
(à íå ìèëîñò³ ïðîøó), ïåðåõîæèé (à íå ï³øîõ³ä), ÷èñëåíí³ (à íå
áàãàòî÷èñëåíí³) ïîìèëêè.
230. Прочитайте уривок з твору. Як мовлення характеризує героїню? Як ви розумієте суть побажання «Дай Вам, Боже, аби Ви завжди давали, а не Вам»? Назвіть
стратегії й тактики мовленнєвої поведінки. Уявіть себе на місці пані Калитової. Чи
комфортно ви почувалися б, почувши такі роздуми? Яких рис героїні твору бракує,
щоб мати гармонійні стосунки з людьми?

Çàõîäüòå, ïàí³ Êàëèòîâà! ßêà ÿ ðàäà Âàñ áà÷èòè. Äÿêóþ, ùî íå çàáóâàºòå. Î, öå âñå ìåí³! Äàé Âàì Áîæå, àáè Âè çàâæäè äàâàëè, à íå Âàì. Äÿêóþ,
ùî çàéøëè. Ëþäåé äîñèòü æèâå, à í³êîãî íåìà. À ïåðåêèíåøñÿ ç êèìîñü
ñëîâîì, òî é ëåãøå ñòàº.
Ï³øëà. ² ÷îãî áóëî ïðèëàçèòè? Òðåáà ìåí³ öèõ íåäî¿äê³â? Õî÷å ïîæàë³òè
ìåíå, í³ê÷åìà. ß òâîº¿ æàëîñò³ íå ïîòðåáóþ. Ðàä³ºø, ÿê ìåí³ çàðàç âàæêî áåç
÷îëîâ³êà. Ðàä³é, ðàä³é – äîðàä³ºøñÿ! ß òåáå áà÷ó íàñêð³çü (Þ. Ñàíãàë).
231. Проаналізуйте роботу на уроці, пов’язані з нею результати й плани на майбутнє. Що
було цінним для вас сьогодні. Що стало поштовхом для майбутніх планів і досягнень?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання.
232. Випишіть фрагмент із літературного твору, перебудуйте так, як би вам хотілося, щоб поводилися літературні герої.
233. Хто у своєму житті не помилявся? Напевне, лиш той, хто нічого не робить. Але ж ми
з вами вже вчимося бачити помилки, аналізувати їх, щоб уникати в майбутньому. Пропонуємо обмінятися досвідом зроблених стратегічних і тактичних помилок, оскільки
з негативних фактів завжди можна зробити корисний для себе висновок. Підготуйте
розповідь про найбільшу помилку у вашому житті. Для розповіді – 2-3 хвилини.
234. Підготуйте проект «Привабливість лексичних засобів тактик кооперування».
235. Намалюйте образ своїх звичок у вигляді дерева й плодів на ньому (чи інший
варіант образу). Позначте гарні й погані звички різними кольорами. Які звички відчутно шкодять вам? Які вже занесено до списку небажаних у майбутньому? Скористайтеся інформацією, уміщеною в додатку 5.
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§ 22.
22. Ì
ÌÎÂËÅÍÍªÂÈÉ
ÌÎÂ
ÎÂ Ë
ËÅÍÍªÂÈ
ÅÍ
ÈÉ Â×
Â×ÈÍÎÊ.
×ÈÍÎÊ. ÌÎÂËÅÍÍªÂÀ
ÌÎÂËÅÍÍ
ÍªÂÀ ÏÎÄ²ß
ÏÎÄ
Ä²ß
ß

Жити в злагоді з природою й людьми

Îñîáèñò³ñòü ëþäèíè ôîðìóºòüñÿ ó â÷èíêàõ ³ âèÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç íèõ.
Â÷èíîê – ñâ³äîìà ä³ÿ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ëþäèíà âèçíà÷àº ñåáå ìîðàëüíî, ö³íí³ñíî ³ ñòâåðäæóº ñåáå ñòàâëåííÿì äî ³íøî¿ ëþäèíè, äî ñåáå, äî ãðóïè ëþäåé. Â÷èíîê – öå îäèíèöÿ
ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè. Âèÿâëÿºòüñÿ â³í ó ñâ³äîì³é ä³¿, áåçä³ÿëüíîñò³, æåñò³, âèñëîâëåíí³.
ßêùî â÷èíîê âèðàæàºòüñÿ ó âèñëîâëåíèõ ñëîâàõ – öå ìîâëåííºâèé â÷èíîê.
Â÷èíêè áóâàþòü êðàñèâ³ é ïîãàí³, äîáð³ é çë³, æîðñòîê³, ïðîäóìàí³ é íåïðîäóìàí³.
Ìîâëåííºâà ïîä³ÿ – öå êîíêðåòíèé ôàêò ìîâëåííºâî¿ àêòèâíîñò³.
236. Об’єднайтеся в пари. Проаналізуйте вміст таблиці. Зробіть висновки й запишіть їх.
¹
ï/ï
1
2
3

4
5
6

Ñèòóàö³ÿ

Âèÿâëåííÿ
â÷èíêó

Ó÷èòåëüêà âèÿâèëà äâ³ îäíàêîâ³ ðîáîòè, îäíà ç ÿêèõ ñïèñàíà.
Ìîâ÷àííÿ
Çàïèòàííÿ «Õòî â êîãî ñïèñàâ?»
îáîõ
12-ð³÷íèé Àíäð³é Æîâòîíîã 7 ãîäèí ïðîòðèìàâ áðàòà íà ïëå- Ñâ³äîìà ä³ÿ
÷àõ, ïåðåáóâàþ÷è â êîëîäÿç³ ç êðèæàíîþ âîäîþ.
Äåïóòàòêà-êîìóí³ñòêà îäí³º¿ ì³ñüêðàäè çàÿâèëà: «Çàâòðà, ïîêè Âèñëîâëåííÿ
äåÿê³ õâîð³ íà ãîëîâó ãîëîäîìîðö³ áóäóòü «ñâ³÷êè ó â³êí³ ïàëèòè» é «ãîëîäóâàòè íà çíàê ïîøàíè äî ïîìåðëèõ», ìè çáèðàºìîñÿ
íàøîþ ñòàðîþ, äðóæíîþ êîìïàí³ºþ ³ âëàøòîâóºìî áåíêåò –
øàøëèê ç³ ñâèíèíè… Áóäåìî ñìà÷íî ¿ñòè, æàðòóâàòè é íàâ³òü
òàíöþâàòè».
Ò³ì Ñåíäåðñ îäíîãî ðàçó ñêàçàâ ñâîºìó ñï³âðîá³òíèêîâ³: «ß ðà- Âèñëîâëåííÿ
äèé, ùî òè ç’ÿâèâñÿ â ìîºìó æèòò³. ß ö³íóþ òåáå ÿê ïðàö³âíèêà», ³ öèì óðÿòóâàâ ÷îëîâ³êà â³ä ñàìîãóáñòâà.
Ó ñèòóàö³¿, êîëè âñ³ äîâêîëà ãëóçóâàëè ç Ê³ðè ³ âïðàâëÿëèñÿ â Âèñëîâëåííÿ
äîøêóëüíèõ äîòåïàõ, ïîäðóãà ñêàçàëà: «ß â³ðþ â òåáå!». ² ö³ 4
ñëîâà íå ëèøå äîäàëè ñèë, óñåëèëè â³ðó, à é çì³íèëè æèòòÿ.
Ñöåíó æîðñòîêîãî ïîáèòòÿ îäíîêëàñíèö³ ñïîñòåð³ãàâ íàòîâï äî- Áåçä³ÿëüí³ñòü
ïèòëèâèõ øêîëÿð³â…
ІІ. Яких позицій таблиці стосується вислів Чака Паланіка «Іноді розплачуєшся за
скоєне, а іноді – за те, чого не робив»?
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237. Прочитайте речення в обох колонках таблиці, порівняйте їх. Проаналізуйте
вчинки. Визначте ціннісне поле мовців, яким керуються мовці у вчинках.

«Íå òðåáà ìåí³ ïîäàðóíê³â!» –
êàæå äèòèíà, íåâäîâîëåíà ïîäàðóíêîì áàòüê³â íà äåíü íàðîäæåííÿ.
«Îá³éäåìîñÿ áåç ñâÿòêîâî¿ âå÷åð³ é
ñóêí³ (êîñòþìà)!» – ìîâëÿòü îáðàæåí³
ä³òè ó â³äïîâ³äü íà ïîÿñíåííÿ áàòüê³â,
÷îìó âîíè íå â çìîç³ îïëàòèòè öå.

«Íå òðåáà ìåí³ ïîäàðóíê³â!» – êàæå äèòèíà áàòüêàì íàïåðåäîäí³ äíÿ íàðîäæåííÿ, ðîçóì³þ÷è òÿæêó ô³íàíñîâó ñèòóàö³þ â ðîäèí³.
«Îá³éäåìîñÿ áåç ñâÿòêîâîãî îäÿãó!» – çàÿâèëè ó÷í³ îäí³º¿ ç ïðèâàòíèõ øê³ë Õàðêîâà,
âèð³øèâøè âèòðàòèòè ãðîø³, ïðèçíà÷åí³ íà
âèïóñêíó âå÷³ðêó, íà äîïîìîãó õâîðèì ä³òÿì.

238. Прочитайте запитання. Якщо відповідь на обидва однакова – «Я», то котре «Я»
можна вважати вчинком?

1. Õòî ç âàñ áà÷èâ, ÿê ñõîäèòü ñîíöå? 2. Õòî çãîäåí çì³íèòè ñâî¿ ïëàíè íà
âèõ³äí³, ùîá ïðîâ³äàòè õâîðó áàáóñþ? 3. Õòî â³çüìå íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ïðèéíÿòå ð³øåííÿ? 4. Õòî áåðå ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ ³ç áàñêåòáîëó? 5. Õòî ïîñì³º çàøêîäèòè ìåí³ ïðîâ÷èòè öüîãî ñëàáàêà? 6. Õòî ìàº ³íøèé ïîãëÿä íà öþ ïðîáëåìó?
239. Прочитайте спочатку ліву, а потім – праву колонку таблиці. У якій ситуації «Ні»
є вчинком? Якими цінностями керувалися мовці?
Уміння говорити «ні» − це спосіб самозахисту, реалізації життєвих принципів,
можливість виставити межу, заявити про
повагу до себе й до інших.
У декого з нас живе страх не сподобатися, хтось не хоче стати перешкодою спільній
справі чи втратити добрі стосунки, довіру.
Приймаючи рішення, пам’ятайте, що
в цю мить є ціннішим для вас.

1. Пропозиція: «Ходімо у вихідний на
прогулянку в парк».
2. Пропозиція: «Ми вирішили оголосити
бойкот однокласникові (однокласниці), щоб
провчити. Ти з нами?»
3. Пропозиція: «Хочеш, зателефонуємо
твоїм батькам, скажемо, що з тобою сталася
біда. Перевіримо, чи люблять вони тебе».

240. Наскільки важливо вміти відмовляти? У яких ситуаціях не потрібно відмовляти? Якими життєвими принципами не потрібно поступатися в жодному разі? Чи
може невміння відмовляти вплинути на подальше життя людини?
241. Прочитайте текст. Яке загальне враження від прочитаного? Придумайте ситуацію, у
якій цей текст можна розглядати як мовленнєвий вчинок, спрямований на добро.

ßê äîáðå, ùî Áîã ïðèäóìàâ îñ³íü! ×óäîâà ïîðà, ùîá çàçèðíóòè âñåðåäèíó ñåáå, ïîä³ëèòèñÿ òåïëîì òà óñì³øêîþ ç ð³äíèìè! Ïðèðîäà âèãðàº ÿñêðàâèìè áàðâàìè, ñîíöå
ïî-îñîáëèâîìó ëàã³äíî ëîñêî÷å íîñà ïðîì³í÷èêàìè, äîù äðàæíèòüñÿ – áî çàâæäè
âàæêî ïåðåäáà÷èòè, êîëè â³í áóäå, à êîëè í³. Ïðîõîëîäà îñ³íí³õ ðàíê³â äàðóº áàäüîð³ñòü íà âåñü äåíü, à äîâã³ âå÷îðè çàêëèêàþòü áóòè áëèæ÷èìè îäèí äî îäíîãî,
íàñîëîäæóâàòèñÿ äîìàøí³ì çàòèøêîì ³ äðóæí³ìè, äóøåâíèìè ðîçìîâàìè. Ïîâ³òðÿ
ãóñò³øàº, íåáî ñòàº ùå á³ëüø áåçäîííèì, í³áè çàêëèêàº ëþäåé ÷àñò³øå çàêèäàòè ãîëîâó äîãîðè é ãëÿä³òè íà íüîãî. ² ëþäèíà äèâèòüñÿ: óãîðó é óñåðåäèíó ñåáå. Äóìàº,
ìåäèòóº, ìð³º, ìîëèòüñÿ. ßê äîáðå, ùî Áîã ïðèäóìàâ îñ³íü! (Ñëàâà Ñâ³òîâà).
Запитання й завдання:
1. Прочитайте, правильно інтонуючи окличні речення.
2. Що означає «зазирнути всередину себе»? Наскільки важливо це?
3. Назвіть яскраві барви осені й предмети довкілля, з якими вони асоціюються.
4. Випишіть слова й словосполучення, що формують загальний настрій картини.
5. Як правильно наголосити слова «всередину» й «завжди»? Поясніть правила вимови слів «насолоджуватися», «дивиться», «молиться», «зазирнути» й «теплом».
6. Чи відчуваєте ви, як це «повітря густішає», «небо стає ще більш бездонним»?
7. Розкажіть про те, що ви зобразили б на полотні осені, якби мали хист художника.
8. А вам доводилося слухати, що відбувається в природі, коли сходить і заходить сонце?
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242. Поділіться враженнями про зміст уроку. Проаналізуйте свою роботу й оцініть результати.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
243. Випишіть з художнього чи публіцистичного тексту 2 ситуації, у основі яких –
вчинок людини.
244. Підготуйте проект «Відмова в нашому житті».
245. Підготуйте листа дідусеві й бабусі, чи хрещеним батькам, чи друзям і приятелям з
подякою за їхні мовленнєві вчинки, спрямовані на добро.
246. Прочитайте екологічні казки за покликанням http://eco.ks.ua/vasiltchuk_
eco_tales.htm. Випишіть із них фрагменти, що можуть ілюструвати мовленнєві
вчинки. Усно прокоментуйте їх.

§ 23. ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀ ÐÎÁÎÒÀ
ÐÎ
ÎÁÎ
ÎÒÀ
Çíàííºâèé êîìïîíåíò
(çíàþ, ðîçóì³þ)
Ïåðåâ³ð ñåáå:
Ùî âèâ÷àº øê³ëüíà ðèòîðèêà?
ßê³ çàêîíè âèçíà÷àþòü ñóòü ðèòîðèêè?
ßê³ ÷àñòèíè âèä³ëÿþòü ó ñòðóêòóð³ ðèòîðèêè?
Ùî îçíà÷àº ìîäåëþâàòè àóäèòîð³þ?
Íàñê³ëüêè ö³ âì³ííÿ âàæëèâ³?
Ðîçêàæ³òü ïðî ðèòîðèêó, âèêîðèñòîâóþ÷è ðèòîðè÷íå äåðåâî.
ßê³ ö³ë³ ìîæå ñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ îðàòîð/ìîâåöü?
Ùî âèâ÷àº ³ñòîð³ÿ ðèòîðèêè?
Ïðî éäåòüñÿ â ðîçä³ë³ «Òåõí³êà ðèòîðèêè»?
ßê³ âì³ííÿ ôîðìóº «Ïðàêòè÷íà ðèòîðèêà»?
ßêèé ïóáë³÷íèé âèñòóï íàçèâàþòü ãðàìîòíèì?
ßêèì ìîæå áóòè ñï³ëêóâàííÿ?
Â³ä ÷îãî çàëåæàòü ðåçóëüòàòè ñï³ëêóâàííÿ?
Ùî âèçíà÷àº ìîâëåííºâó ïîâåä³íêó?
ßê³ óìîâè óñï³øíîãî ñï³ëêóâàííÿ?
Ùî ôîðìóº îáðàç ìîâöÿ?
Íàçâ³òü ãðàí³ îñîáèñòîñò³ ìîâöÿ.
Ïîÿñí³òü, ùî îçíà÷àº òåðì³í «ìîâëåííºâà ïîâåä³íêà».
Ó ÷îìó âîíà ïðîÿâëÿºòüñÿ?
Ðîçêàæ³òü ïðî òèïè àóäèòîð³¿.
ßêèì º àëãîðèòì ïîâåä³íêè îðàòîðà ïåðåä àóäèòîð³ºþ.
Ùî òàêå ðèòîðè÷íèé òåêñò?
ßê³ ïàðàìåòðè âèçíà÷àþòü éîãî ñóòü?
Ó ÷îìó îñîáëèâ³ñòü ðèòîðè÷íîãî òåêñòó?
Ùî âèçíà÷àº ö³íí³ñòü ðèòîðè÷íîãî òåêñòó?
Íàçâ³òü åòàïè ï³äãîòîâêè ðèòîðè÷íîãî òåêñòó.
Íàçâ³òü åòàïè ðîáîòè ç ë³òåðàòóðîþ.
ßê³ ïðèíöèïè çàáåçïå÷óþòü êîíòàêò ç àóäèòîð³ºþ?
Ó ÷îìó ñóòü ïîíÿòòÿ «òàêòèêà ìîâëåííºâî¿ ïîâåä³íêè»?
Ùî òàêå ñòðàòåã³ÿ ìîâëåííºâî¿ ïîâåä³íêè?
Íà ùî ñïðÿìîâàí³ òàêòèêè êîîïåðóâàííÿ?
Ó ÷îìó îñîáëèâ³ñòü òàêòèê êîíôðîíòóâàííÿ?
Ùî òàêå ìîâëåííºâèé â÷èíîê?
Íàâåä³òü ïðèêëàä ìîâëåííºâîãî â÷èíêó, ñïðÿìîâàíîãî íà äîáðî.
Ùî òàêå ìîâëåííºâà ïîä³ÿ?

Ä³ÿëüí³ñíèé
êîìïîíåíò
(óì³þ, çàñòîñîâóþ)
Ïðîäåìîíñòðóé
äîñÿãíåííÿ:
Âàð³àíòè çàâäàíü
íà âèá³ð:
². Çàõèñò ïðîåêò³â:
1. Íàâ³ùî ïîòð³áíî
âèâ÷àòè ðèòîðèêó?
2. Ì³é ³äåàë ñó÷àñíîãî ìîâöÿ â Óêðà¿í³.
3. ß ãîâîðþ – ìåíå
ñëóõàþòü.
4. Ëåêñè÷í³ çàñîáè
ïðèâàáëèâîñò³ ñï³âðîçìîâíèêà.
²². Âèñòàâêà ïëàêàò³â:
1. Ìî¿ óëþáëåí³
ñòðàòåã³¿ é òàêòèêè ñï³ëêóâàííÿ.
2. Ãàðìîí³éíå ñï³ëêóâàííÿ.
3. Åñòåòèêà ñëîâà.
4. Ïðèâàáëèâ³ îáðàçè
íàðîäíî¿ ï³ñí³.
²²². Ðîáîòà ç òåêñòàìè:
1. Äåìîíñòðàö³ÿ
äîá³ðíèõ òåêñò³â
(ïåðåêàçóâàííÿ é
îáãîâîðåííÿ).
2. Óäîñêîíàëåííÿ
òåêñò³â (ìîâíå, ñòèë³ñòè÷íå, õóäîæíº).
3. Òðàíñôîðìàö³ÿ
òåêñò³â.
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Орфоепічна норма
§ 24. ÎÐÔÎÅÏ²×ÍÀ ÍÎÐÌÀ. ÎÐÔÎÅÏ²×ÍÈÉ ÑËÎÂÍÈÊ

Îäíèì ç³ ñêëàäíèê³â åñòåòèêè ìîâëåííÿ ââàæàþòü îðôîåï³þ. Íàâ÷àííÿ
ïðàâèëüíî¿ âèìîâè íåîáõ³äíå òàêîþ æ ì³ðîþ, ÿê îðôîãðàô³¿ òà ãðàìàòèêè. Ïðàâèëüíà
âèìîâà – â³çèòíà êàðòêà êîæíî¿ ïóáë³÷íî¿ ëþäèíè.
Ôîðìóþ÷è â ñîá³ ìîâíó ñò³éê³ñòü, íàìàãàéòåñÿ íàñë³äóâàòè ãàðíå, ïðàâèëüíå, âèðàçíå ìîâëåííÿ. Ç ö³ºþ ìåòîþ ÷èòàéòå âãîëîñ ³ ïåðåêàçóéòå äîá³ðí³ óêðà¿íñüê³ òåêñòè, øë³ôóéòå âèìîâó çâóê³â ñêîðîìîâêàìè, âèâ÷àéòå íàïàì’ÿòü óêðà¿íñüêó ïîåç³þ ³
äåêëàìóéòå ¿¿ ñâî¿ì äðóçÿì, ð³äíèì ³ çíàéîìèì, îðãàí³çîâóéòå âå÷îðè ïîåç³¿ é áåð³òü
ó íèõ àêòèâíó ó÷àñòü, ñë³äêóéòå çà ñâî¿ì ³ ÷óæèì ìîâëåííÿì, âèïðàâëÿéòå îäèí
îäíîãî.
247. Пригадайте, що вам відомо про орфоепічний словник. До якої групи словників він належить? Розкажіть про функції цього лексикографічного джерела. Пригадайте рядки української поезії, у якій наголошування слів не є нормативним.
248. І. Прочитайте виразно речення. Який зміст у це слово вкладаєте ви? Яке з тлумачень найближче до вашого розуміння поезії?

1. Ïîåç³ÿ – öå ñïîñ³á ñïðèéìàòè ñâ³ò (Ã. Ôëîáåð). 2. Ïîåç³ÿ – öå ì³ñòè÷íå
ñï³ëêóâàííÿ ç êðàñîþ, ³ ÿ õî÷ó ä³ëèòèñÿ öèì ùàñòÿì (Â. Âîâê). 3. Ïîåç³ÿ –
öå âäàëà ôîðìà, ùîá ãîâîðèòè ³ç ñàìèì ñîáîþ ïðî òå, ùî ç íàìè çàðàç
â³äáóâàºòüñÿ (². Ö³ëèê). 4. Ïîåç³ÿ – öå âåëèêà òà¿íà, êîíñï³ðàòèâíà êðà¿íà
äóø³, äå ëèøå òè îäèí (Ð. ×³÷àëàâà). 5. Ïîåç³ÿ – öå ñï³â ³ ïëà÷ äóø³
(². ßêîâåíêî). 6. Æèâîïèñ – öå ïîåç³ÿ, ÿêó áà÷àòü, à ïîåç³ÿ – öå æèâîïèñ,
ÿêèé ÷óþòü (Þ. Ôåä÷àê).
ІІ. Випишіть по двоє слів за такими ознаками: 1) вимова і написання збігаються;
2) вимова й написання не збігаються.
Îäíèì ³ç âàæëèâèõ ñêëàäíèê³â êóëüòóðè óñíîãî ìîâëåííÿ º îáîâ’ÿçêîâå
äîòðèìàííÿ ïðàâèë ë³òåðàòóðíî¿ âèìîâè.
Îðôîåï³÷íà íîðìà âèçíà÷àº ºäèíî ïðàâèëüíèé òà îáîâ’ÿçêîâèé äëÿ âæèâàííÿ
âàð³àíò âèìîâè é íàãîëîøóâàííÿ ñë³â. Äîñòîâ³ðíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ïðàâèëüíî¿ âèìîâè ñë³â ïðåäñòàâëåíà â îðôîåï³÷íîìó ñëîâíèêó.
Çàâäàííÿ îðôîåï³÷íîãî ñëîâíèêà – ñïðèÿòè ï³äíåñåííþ êóëüòóðè óñíîãî ìîâëåííÿ, íàëàãîäæåííþ âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ ëþäüìè øëÿõîì óñóíåííÿ ïîìèëîê ó
ìîâö³â ³ çàñâîºííÿ íîðì óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ âèìîâè.
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249. Прочитайте вірш. Дайте відповіді на запитання й виконайте завдання.
Запитання й завдання:
У кожного в душі є невелике місто,
1 Про що йдеться у вірші?
Що не підвладне полчищам сторіч.
2 Який образ перебуває в центрі уваги авТам Істини живуть. Там є провулок Істин
торки?
І вулиця Всіляких Протиріч.
3. Що означають образи Істин, Усіляких ПроТам в лабіринтах тихого містечка
тиріч, Пам'яті, Печалі, Сміху, Смутку, НатхЖиве бабуся Пам'ять, і вона
нення і Мрій?
Своє вікно засвічує надвечір,
4. Чому центральне місце відведено Честі?
Щоб нашу душу висвітлить до дна.
Наскільки вона важлива для людини?
Печаль і Сміх заходять часто в гості,
5. Як ви розумієте рядок «Збирає Смуток
Збирає смуток роси і дощі,
роси і дощі"?
А в голубій надхмарній високості
6. Наскільки для душі людини важливі Мрії і
Живе Натхнення − жайворон душі.
Натхнення?
Проспекти Мрій там сонячні і чисті,
7. Вимовте правильно слова «протиріч»,
Там білий сніг для вулиць, не для скронь.
«сторіч», «надвечір».
А на центральній площі − площі Честі
8. Поясніть лексичне значення слова «честь».
Горить священний Клятвений вогонь.
Ɉ Ɇɚɬɭɲɟɤ
250. І. Запишіть і прочитайте виразно кожне речення. Поясніть правильну вимову
виділених слів. Назвіть слова, ужиті в переносному значенні.

1. Áóçîê ï’º âîäó ³ç êðèíèö³, ñòàðåíüêà êëóíÿ áðèëèêà çä³éìà, ³ êëÿìêàº äâåðèìà ïîâ³ò÷èíà, êàëèíà ¿é ìàõàº çâ³ääàëÿ (Ì. Âàñèëåíêî). 2. Ñòðóìîê ñîêî÷å**
â îáîëîí³*, ÷èìäóæ ñòðóìóº äî ñòàâêà (². Íèçîâèé). 3. Äîñâ³òîê ïðèí³ñ äàëåêèé
ãîëîñ çîçóë³ ³ ìèðíèé êëåê³ò áóñëÿ÷î¿** ñ³ì’¿ (Ê. Ìîòðè÷). 4. Ìàæîðíî çàçâó÷àëè
íåáåñà, ïåðèñò³ õìàðè ðîçïóñòèëè êîñè (Î. Øíóðåíêî). 5. ² òàê çóõâàëî ñóïèòüñÿ
çèìà, ñåðäèòó õóãó** êëè÷å íà ï³äìîãó, àëå â ò³º¿ ñèëè âæå êàòìà! (Í. Äàíèëþê).
6. Ñïî÷èëà çëèâà á³ñåðîì íà ñòð³ñ³, ³ íà ñòàðîìó ìîêðîìó ãîð³ñ³ âåñíà òóìàíè
äèì÷àñò³ ïðÿäå (Í. Äàíèëþê). 7. ßêà ïóõêà ï³äíåñåíà ð³ëëÿ, ðîçñàäæóþ ï³âîí³¿, æîðæèíè, ïîñ³þ ùå â ðÿäî÷êè àéñòð çåðíèíè ³ ÷îðíîáðèâö³ (Ò. ×îðíîâ³ë).
8. À ãðå÷êà öâ³òå, íàëèâàºòüñÿ, ³ ñîëîäêî ïàõíóòü ìåäè (ß. ²âàøêåâè÷). 9. Äçèæ÷àëè äèê³ øåðøí³, ïðèíàäæåí³ êâ³òêàìè êðóøèíè (Ì. Äî÷èíåöü).
ІІ. Як ви розумієте словосполучення мажорно зазвучали, перисті хмари? Розкажіть, які
картини постали у вашій уяві після прочитання речень. Яка з них – найяскравіша? Висловіть своє захоплення, уживаючи «слова дня». Опишіть уявну картину шостого речення.
Ïîðóøåííÿ îðôîåï³÷íî¿ íîðìè ìîâè íåãàòèâíî âïëèâàº íà ñïðèéìàííÿ çì³ñòó
âèñëîâëåííÿ, â³äâîë³êàº â³ä ñóò³ ñêàçàíîãî ³, íàâïàêè, çîñåðåäæóº óâàãó ñï³âðîçìîâíèêà íà çâóêîâîìó îôîðìëåíí³. Îðôîåï³÷íà ïîìèëêà ìîæå ñïðè÷èíèòè ñïîòâîðåííÿ
âèñëîâëþâàíî¿ äóìêè, âèêëèêàòè íåáàæàí³ åìîö³¿.
Ñóñï³ëüíå çíà÷åííÿ îðôîåï³¿ äîñë³äíèêè âáà÷àþòü ó òîìó, ùî âîíà ñïðèÿº
çáåðåæåííþ ºäíîñò³, ö³ë³ñíîñò³ ôîíåòè÷íî¿ ñèñòåìè ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè. Îäíàêîâå
çâóêîâå îôîðìëåííÿ óñíîãî ìîâëåííÿ çàáåçïå÷óº øâèäøå, ëåãøå, òî÷í³øå é
êîìôîðòí³øå ìîâíå ñï³ëêóâàííÿ.
251. І. Прочитайте уривки з творів І. Савки. Поясніть особливості вимови виділених слів.

1. Òåðïêî ïàõëî ìàòåðèíêîþ ³ ÿë³âöåì*, ùî ðîçëîãî êóùèâñÿ* íà ïàãîðá³. Ë³òî äîòàíöüîâóâàëî ñâ³é òàíîê. Ñèïàëî õîëîäíó áëèñêó÷ó ðîñó, ïðèêðàøàëî ïåðøèì çîëîòîì ïîëÿ, êëèêàëî ïòèöü ó âèð³é*. Ë³ñîâ³ äçâ³íî÷êè
â³ääçâîíþâàëè îñòàíí³ àêîðäè…
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2. Âå÷³ðí³ ñóò³íêè* ñïóñêàëèñÿ íà çåìëþ, âåäó÷è çà ñîáîþ ñí³ãîâó êðóãîâåðòü**.
Ñí³æèíêè, ÿê ë³òí³ ìîòèë³, ñíóâàëè â ïîâ³òð³, âèòàíöüîâóâàëè á³ëÿ çàñâ³÷åíèõ ë³õòàð³â, ðàïòîâî çë³òàëè âãîðó ÷è òèõî, íàâ³òü ñóìîâèòî ëÿãàëè íà çåìëþ…
3. Áóëà íåä³ëÿ ïåðåä Ñïàñîì. Âèãð³âàëèñÿ ÿáëóêà. Ñòðó÷êè ìîëîäî¿ êâàñîë³ ãðîíàìè îáë³ïèëè æåðäêó* é õèëèëè ¿¿ äî çåìë³. Ëè÷êà ñòð³ë÷àñòèõ àéñòð
áóëè ïîâåðíåí³ äî ñîíöÿ, à ãîðä³ æîðæèíè âèêëè÷íî õèçóâàëèñÿ ñâî¿ìè ïóõíàñòèìè îêñàìèòîâèìè ãîë³âêàìè. Ó ïîâ³òð³ çàâèñ àðîìàò äîçð³ëîãî ë³òà, ³ éîãî
íåáåñíà ñèíÿâà* óìèðîòâîðÿëà òîãî, õòî ìèëóâàâñÿ ö³ºþ êðàñîþ.
ІІ. Запитання й завдання:
1. Які з картин письменниці приваблюють не лише барвами, образами, але й пахощами, звуками? Назвіть духмяні елементи опису.
2. Напишіть словникові статті позначених зірочкою слів.
3. Замініть авторські порівняння своїми.
4. Як ви розумієте словосполучення «останні акорди»? Чому «останні»? Чому сніжинки «сумовито лягали на землю»? Що підкреслює автор цим словом?
5. Чи доводилося бачити «стрілчасті айстри»? Чому жоржини – «горді»?
6. Чи з однаковою інтонацією потрібно читати всі три уривки?
252. І. Прочитайте вірш, вимовляючи чітко слова. Поясність правила вимови шиплячих приголосних. Сформулюйте головну думку поезії.

ІІ. Як ви розумієте суть таких речень: «Коли по них не ходять навпрошки ні радості, ні
сумніви, ні біди», «І душі заростають, мов стежки, якщо вони нікуди не спрямовані»?
253. Прочитайте виразно речення. Оберіть одне, найбільш близьке вашому настроєві.
Опишіть, що намалювала ваша уява під час прочитання його. Дотримуйтеся норм орфоепії.

1. Çàéìàâñÿ ñâ³òàíîê. 2. Ñòîÿâ ïîã³äíèé âåðåñíåâèé äåíü. 3. Íà äîëèí³
ñ³ðèì êîæóøêîì êëóáî÷èâñÿ òóìàí. 4. Ïîõèë³ âåðáè ðîêàìè äèòèííî
âñì³õàëèñÿ ëàã³äíîìó ïëèíîâ³ âîäè. 5. Ïîâ³òðÿ çàãóñëî â³ä ñïåêè òàê, ùî
âàæêî áóëî ðóõàòèñÿ é äèõàòè (². Ñàâêà).
254. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Які вміння з орфоепії є життєво важливими?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
255. Доберіть і запишіть уривок художнього твору, у якому мають бути складні
для вимови чи наголошування слова. Запропонуйте один одному виразно прочитати. Свій вибір обґрунтуйте.
256. Вивчіть напам’ять дві поезії українською мовою. Виразно прочитайте.
257. Що вам відомо про ідеї поетичного флешмобу? Які з них вам цікаві? Запропонуйте свої варіанти поетичного флешмобу.
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§ 25.
25. ÏÎÍß
ÏÎÍßÒÒß
ßÒ Òß
ßÌ
ÌÈËÎÇÂÓ×ÍÎÑÒ²
ÈËÎÇÇÂÓ×ÍÎÑÒÒ ²

Книжка в нашому житті

258. Прочитайте епіграф. Сформулюйте його у вигляді поради. Чи вірите ви в дієвість
читання? Яке значення має читання книг для професійної сфери, яку обираєте ви?
259. Прочитайте текст, коротко перекажіть зміст прочитаного. Що нового про суть
милозвучності й ознаки її ви дізналися?

Êðàñà ìàº ïåâí³ ïàðàìåòðè. ßêùî â ëþäèíè – öå ¿¿ çîâí³øí³ñòü, òî â ìîâ³ – ¿¿
çâó÷àííÿ, à â óêðà¿íñüê³é çîêðåìà – ¿¿ ìèëîçâó÷í³ñòü. Â³äîìî æ áî, ùî ìîâö³
³íøèõ ÷àñòèí ñâ³òó ïèøàþòüñÿ çîâñ³ì ³íøèìè îçíàêàìè ñâî¿õ ìîâ – ñêëàäí³ñòþ
ôîíåòèêè é ãðàìàòèêè, óí³êàëüí³ñòþ ÿêèõîñü ðèñ, òðóäíîùàìè äëÿ âèâ÷åííÿ…
Âñëóõàéìîñü ó çâóêè êð³çü â³êè, ïîçàÿê ñàìå â ³ñòîðè÷í³é ôîíåòèö³ êðèºòüñÿ òàºìíèöÿ óí³êàëüíîñò³ çâóêîâî¿ ñèñòåìè êîæíî¿ ìîâè…
Îñíîâíèé ïàðàìåòð ìèëîçâó÷íîñò³ ìîâè – öå ¿¿ ãó÷í³ñòü, àáî âèñîêà âîêàë³÷í³ñòü, ÷è ñîíîðí³ñòü. Ñåáòî ó ìîâíîìó ïîòîö³ ãîëîñí³ ñòàíîâëÿòü áëèçüêî 42%,
öþ âîêàë³÷í³ñòü ïîñèëþþòü ñîíîðí³ [ì], [â], [í], [ë], [ð], [é], ùî ðàçîì ç ãîëîñíèìè ñòàíîâëÿòü 70%. Öå îçíà÷àº, ùî, õî÷ ó ñèñòåì³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ãîëîñí³ – öå
ëèøå 15,8%, à ïðèãîëîñí³ – 84,2%, – âèð³øàëüíó ðîëü â³ä³ãðàº õàðàêòåð ¿õíüîãî ïîºäíàííÿ… Ó÷åí³ öå íàçèâàþòü çàêîíîì óð³âíîâàæåííÿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñíèõ
³ ïðèãîëîñíèõ çâóê³â ó ìîâëåííºâîìó ïîòîö³ (Çà ². Ôàð³îí).
260. Прочитайте текст. Яку думку утверджує автор? Чи переконав вас письменник?
Обґрунтуйте своє ставлення до книжок. Назвіть ознаки милозвучності.

Àìåðèêàíö³, äóæå ïðàãìàòè÷íèé íàðîä, ïðî êíèæêó êàæóòü òàê: ó áàãàòèõ –
âåëèê³ á³áë³îòåêè, ó á³äíèõ – âåëèê³ òåëåâ³çîðè. ² òî ïðàâäà – õòî ÷èòàº êíèæêè, êåðóº òèìè, õòî äèâèòüñÿ òåëåâ³çîð. Êíèæêà – öå á³ëüøå, í³æ îñâ³òà, í³æ
«äæåðåëî çíàíü», ÿê êàçàëè êîìóí³ñòè. Êíèæêà äàº âíóòð³øíþ ñâîáîäó. Âîíà
äàº ïðèìèðåííÿ ç³ ñâ³òîì, ç ëþäüìè, ç Áîãîì, ³ç ñàìèì ñîáîþ (Ì. Äî÷èíåöü).
Âèâ÷àþ÷è îðôîåï³÷íó íîðìó, âàðòî ïàì’ÿòàòè ïðàâèëà ìèëîçâó÷íîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, â îñíîâ³ ÿêèõ, íà äóìêó â÷åíèõ, ëåæèòü çàêîí óð³âíîâàæåííÿ ê³ëüêîñò³
ãîëîñíèõ ³ ïðèãîëîñíèõ ó ìîâëåííºâîìó ïîòîö³.
261. Прочитайте згруповані приклади і за допомогою них пригадайте й назвіть головні правила милозвучності:

1) âäåíü – óäåíü; â Îäåñ³ – ó Ëüâîâ³; ç ìîðÿ – ³ç ïîëÿ – ç³ ñõîäó – ðàç³â
çî òðè; ï³ä³áðàòè – ï³äáèðàòè; íàä õàòîþ – íàä³ ìíîþ; â³äëóííÿ –
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â³ä³ãð³òè; î ñüîì³é – îá îäèíàäöÿò³é; âäîñâ³òà – óäîñâ³òà; æîðæèíè é
àéñòðè; ëþáèñòîê ³ ì’ÿòà;
2) ðîç³ñëàëèñü îêñàìèòîâ³ òðàâè – ðîç³ñëàëèñÿ ðîñÿí³ òðàâè; òàêèé
æå – òàêà æ; çäèâóâàëà á – çäèâóâàâ áè;
3) çè÷èìî – çè÷èì; çáàãà÷óºìî – çáàãà÷óºì; âèãëÿäàº – âèãëÿäà; çíàº – çíà;
íà öüîìó – íà ö³ì; ó òðåòüîìó – â òðåò³ì; ó áëàêèòíîìó – ó áëàêèòí³ì;
4) çíîâ – çíîâó; â³äò³ëü – â³äò³ëÿ.
Пригадати правила можна за покликаннями:
https://ukr-mova.in.ua/library/orfografiya/cherguvannya-u-i-v,
https://ukr-mova.in.ua/library/orfografiya mulozvuchnist-z,-iz,-zi,-zo.-chastuna-1.
262. І. Прочитайте речення. Якщо з якимось міркуванням ви не згодні, перебудуйте
його, однак обґрунтуйте свою думку. Поясніть дію правил милозвучності.

1. Áàãàòî º íà ñâ³ò³ ãàðíèõ êíèæîê, àëå âîíè ãàðí³ ò³ëüêè äëÿ òèõ ëþäåé,
ÿê³ âì³þòü ¿õ ÷èòàòè (Ä. Ïèñàðåâ). 2. Îäèí ìóäðåöü ÿêîñü ñêàçàâ: «Ëþäèíà –
öå ñóìà âñ³õ êíèæîê, ÿê³ âîíà ïðî÷èòàëà». ×îìó ÷èòàííÿ òàêå âàæëèâå?
Íàñàìïåðåä òîìó, ùî ñëîâà âèðàæàþòü ³äåþ. Êîæíå íîâå ñëîâî, ÿêå ìè
âèâ÷èëè, îçíà÷àº íîâó ³äåþ. À ³äå¿ áåçö³íí³. ² íàø äîõ³ä ÷àñòî ðîçâèâàºòüñÿ
ïðîïîðö³éíî íàø³é ëåêñèö³… Óñ³ çíàííÿ äå-íåáóäü óæå çàïèñàí³. ² ìè
ïîâèíí³ éòè íàçóñòð³÷ ³íôîðìàö³¿ (Çà Á. Øåôåðîì).
ІІ. Об’єднайтеся в пари. Проведіть дослідження, які склади – закриті чи відкриті
переважають у словах. Про що це свідчить?
263. Чи є різниця між словами «книга» й «книжка»?
264. І. Прочитайте тексти, застосувавши правила милозвучності. Вибір обґрунтуйте.

1. À áóâàëî, ÿ íå ì³ã ïðîæèòè áåç íå¿ (³, é) äíÿ. (Â, Ó) äåíü íîñèâ ïðè ñîá³, (ó, â) âå÷åð³ êëàâ ï³ä ïîäóøêó. ² (ó, â) ñå áóëî ìàëî ìåí³ ðàä³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ ç íåþ. ß áîÿâñÿ,
ùî çàê³í÷èòüñÿ îñòàííÿ ñòîð³íêà – ³ ÿ íåíà÷å îñèðîò³þ, çàëèøó(-ñÿ, -ñü) áåç âîäè. òîä³
ÿ ïî÷èíàâ ÷èòàííÿ ñïî÷àòêó, çíîâó ³ çíîâó. (², É) çíàõîäèâ çàâæäè ùîñü íîâå ïîì³æ
ðÿäê³â. ² òîãî áóëî á³ëüøå, í³æ (ó, â) íàïèñàíèõ ë³òåðàõ. (É, ²) ÿ (ó, â) æå íå
áîÿâ(-ñÿ, -ñü) ñèð³òñòâà áåç íàïèñàíîãî ñëîâà, áî (ç, ç³) ìíîþ áóëî ñëîâî ïðàâäè. (², É)
âæå íå áîÿâñÿ áîëîòà äîâêîëà ñåáå, áî ïðèõîäèâ äî æàäàíî¿ òèõî¿ âîäè (Ì. Äî÷èíåöü).
2. (Ó, Â) êðà¿íñüê³ âèäàâíèöòâà ðàäóþòü ñâî¿õ ÷èòà÷³â êíèæêàìè, ÿê³ âàðòî
ïðî÷èòàòè ö³º¿ âåñíè. Ö³ êíèæêè áóâàþòü âåñåëèìè, ñâ³òëèìè, ïîçèòèâíèìè, à
äåêîëè ìåëàíõîë³éíèìè, ñóìíèìè (³, é) ìîòîðîøíèìè. Àëå (é, ³) öüîãîð³÷íà âåñíà
òåæ ð³çíà. Òî ç’ÿâèòüñÿ ñîíå÷êî (³, é) í³æíî ïîãëàäèòü îáëè÷÷ÿ ñâî¿ìè ïðîì³í÷èêàìè, òî íàêëóáî÷àòüñÿ õìàðè (³, é) øêâàëüíèì äîùåì ïðîéäóòüñÿ âóëèöÿìè,
ðîçãàíÿþ÷è ëþäåé ïî êàâ’ÿðíÿõ. ² (ëèøå, ëèø) êíèãîëþáè çíàþòü, ùî ÷èòàòè
êíèæêó ìîæíà çà áóäü-ÿêî¿ ïîãîäè (Ì. Ïàñëàâñüêà).
3. (Ó, Â) íå¿ áóâ ³íøèé ð³çíîâèä ìàí³¿ – ñòðàøåííî îáîæíþâàëà êíèæêè. Ëþáèëà
íå ëèøå áðàòè ¿õ äî ðóê (³, é) â³ä÷óâàòè ï³ä ïàëüöÿìè îáêëàäèíêó, à (³, é) ãîðòàòè
æèâ³ ïàïåðîâ³ ñòîð³íêè, âäèõàòè í³ ç ÷èì íåçð³âíÿííèé êíèæêîâèé àðîìàò. «Òàê
ïàõíå ìóäð³ñòü!» – êàçàëà òèì, õòî çäèâîâàíî íà íå¿ îçèðàâñÿ. (Ó, Â) ¿¿ êâàðòèð³
ë³òåðàòóðí³ òîìè (³, é) çá³ðêè áóëè ïîâñþäè: íà ïîëèöÿõ, íà ï³äâ³êîíí³, ï³ä ë³æêîì
(³, é) íàâ³òü (ó, â) êóõîíí³é øàôö³. «Êíèãîìàí³ÿ – öå æ íå ñìåðòåëüíî» – æàðòîìà
êàçàëà ñîá³ ùîðàçó, êóïóþ÷è íàñòóïíó íîâó êíèæêó (Ñëàâà Ñâ³òîâà).
ІІ. Запропонуйте перелік книжок, які варто читати за будь-якої погоди; які поліпшують настрій; які вселяють віру в себе.
265. І. Прочитайте текст. Чи поділяєте ви думки автора?

Êèâàþòü íà òå, ùî ÷àñ ñêëàäíèé, ìîâëÿâ, íå äî ÷èòàííÿ. Òà â³í çàâæäè
áóâ íåïðîñòèì, ³ äóæå ÷àñòî ó ñêëàäí³ ÷àñè ðÿòóâàëî ñàìå ÷èòàííÿ. Éîãî
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Âåëè÷í³ñòü Ñëîâî, çàãîðíóòå â ì’ÿêó àáî òâåðäó îáêëàäèíêó, ç ëåãêèì, øàðìîâèì ïðèñìàêîì äðóêàðí³, ç íåâèðàçíèìè çíàêàìè, ùî ìàþòü íàçâó áóêâ, – ³
òâîðÿòü, òâîðÿòü îáðàçè, ùî ëèøàþòüñÿ íà âñå æèòòÿ.
Ñêàæ³òü, à êîëè âè âîñòàííº ÷èòàëè êíèæêó ìîëîäøîìó áðàòîâ³ ÷è ñåñòð³?
Îò â³çüì³òü ³ ïî÷èòàéòå! Âè ïîáà÷èòå, ÿê ó ìàëþêà çì³íþþòüñÿ î÷³ é îáëè÷÷ÿ
ñòàº âäóìëèâèì ³ ÿñíèì, ÿê íåáî.
ß æîäíîþ ì³ðîþ íå ìîðàë³çóþ, à íàìàãàþñÿ ïîä³ëèòèñÿ ç âàìè òèì, ùî íàäáàâ ó æèòò³. Ïðîñòî íà ïåâíîìó åòàï³ ç’ÿâèëîñü â³ä÷óòòÿ ñìàêó ÷èòàííÿ.
Êíèæêó ìîæíà ñìàêóâàòè òàê ñàìî, ÿê ³ âèøóêàí³ ñòðàâè ÷è íàïî¿. Ó êíèæêè º ñâî¿ ãóðìàíè é ïðèõèëüíèêè. ª ñâ³é ôàí-êëóá. ² öå ñâ³ä÷èòü ïðî â³÷í³ñòü
æàíðó, ïðî çáåðåæåííÿ Ñëîâà.
Êíèæêó çáîðîòè íåìîæëèâî. Çãàäàéòå, ñê³ëüêè ¿õ ñïàëèëè, ñê³ëüêè çàõîâàëè
â ñïåö³àëüí³ çàêðèò³ ñõîâèùà. À êíèæêè ïîâåðòàþòüñÿ… Âîíè çíîâó ³ çíîâó â³äêðèâàþòü íàì âíóòð³øíº òðåìò³ííÿ, ãîâîðÿòü ³ç íàøîþ äóøåþ. ×îìó öå òàê? ² ùî
òàêå êíèæêà? Öå ôåíîìåí, ùî îá’ºäíàâ ïî÷óòòÿ, áàæàííÿ, ìð³¿? Ïðèâèä, ùî çìóøóº ïîâ³ðèòè â ðåàëüí³ñòü, ÷è ì³ô, ó ÿêîìó âè ñàì³ º òâîðöåì? (Çà Ñ. Ãðàáàðåì).
ІІ. Запитання й завдання:
1. Чи дотримано в тексті правил милозвучності? Наскільки важливо це?
2. Чи знайоме вам відчуття смаку й шарму книжки?
3. До якої групи ви себе відносите – гурманів, прихильників, фанатів чи байдужих до
книжки? Завдяки кому так сталося?
4. Чи хотіли б ви, щоб ваші діти любили читати книжки?
5. Чи є хоч одна книжка або автор, що могли б ваш клас об’єднати в читацький фанклуб? Спробуйте, і ви побачите, що це цікаво й корисно!
6. Випишіть виділені слова й поясніть вимову.
266. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Зробіть висновки щодо власних досягнень.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: 100 íàéêðàùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (à íå òîï-100 êðàùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â), êîðîòêå (áëèñêàâè÷íå) îïèòóâàííÿ, íåòðèâàëà çóñòð³÷, êîðîòêèé
(ñòèñëèé) êîìåíòàð (à íå áë³ö-îïèòóâàííÿ, áë³ö-çóñòð³÷, áë³ö-êîìåíòàð),
äèäæåé (à íå ä³-äæåé ÷è ä³äæåé), òàêîæ, òàê ñàìî (à íå â ñâîþ ÷åðãó) çàçíà÷èâ, óçãîäèòè (à íå ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü) ç Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
267. Роздрукуйте уривок з тексту художнього чи публіцистичного стилю, у якому порушено правила милозвучності. Виправивши помилки іншим кольором, усно прокоментуйте.
268. Проаналізуйте усне мовлення публічних людей (журналістів, політиків, акторів та
ін.) за ознакою милозвучності. Випишіть помилки, що трапляються найчастіше.
269. Розгляньте колаж, який аргументує корисність читання. Поміркуйте, яких аргументів бракує тут і додайте їх. Усно за вдосконаленим макетом підготуйте розповідь, яку він ілюструватиме.
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§ 26. ÎÑ
ÎÑÍÎÂÍ²
ÑÍÎÂÍ² ÏÐÀ
ÏÐÀÂÈËÀ
ÀÂÈ
ÈËÀ ÂÈÌ
ÂÈÌÎÂÈ
ÌÎÂÈ ÃÎËÎ
ÃÎËÎÑÍÈÕ
ÎÑÍÈÕ ²
ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ
ÏÐÈÃÎ
ÎËÎ
ÎÑÍÈÕ ÇÂÓÊ²Â
ÇÂ
ÂÓÊ²Â

Піклування про цілість і недоторканність
природного світу довкола нас – наш обов’язок

270. Прочитайте епіграф. Які почуття тут переважають? Наскільки важливими є ці слова?
271. Прочитайте слова із рубрики «Слово дня». Чи доводилося вам уживати їх у
мовленні? Це слова вашого активного чи пасивного словника? Із чим у вас асоціюється кожне слово? Чи є вони прикладом милозвучності української мови?
Чому?
272. І. Прочитайте речення. З’ясуйте особливості вимови голосних і приголосних
звуків у виділених словах.

1. Ó ÷èñò³é êàëþæö³, ùî ðîçëèëàñÿ â³ä ö³ëþùîãî äæåðåëà, êóïàëîñÿ
ñîíöå (². Ñàâêà). 2. Â³äñì³ÿëîñÿ ãðîçàìè ë³òî (². Ñàâêà). 3. ² ìîëîäèê íàä
ñìóæêîþ ë³ñ³â ïîñòàâèòü ïîçîëî÷åíèé àïîñòðîô. 4. Ñàì³ íà ñåáå äèâëÿòüñÿ
ë³ñè, ðîçãóáëåí³ îä âëàñíî¿ êðàñè. 5. À êîëî õàòè ïåëåõàòèé* ñîíÿõ ïàñå òðàâó
â áëàêèòíîìó äîù³. 6. ßê ñ³ðíè÷îê, ïðèïàëåíèé â³ä ñîíöÿ, äåíü ñïàëàõíóâ,
îáâóãëèâñÿ, ïîãàñ. 7. Íà á³ëèé âàëüñ çàïðîøóþ äåðåâà, íà á³ëèé âàëüñ â³òð³â
³ õóðòîâèí**. 8. Íà â³ÿõ òèø³ ìåðåõòÿòü ñí³æèíêè. Çèìà êð³çü â³¿ äèâèòüñÿ
íà ñâ³ò. 9. À âæå âíî÷³ íàâøïèíüêè õîäèòü îñ³íü ³ ïîëóì’ÿ æîðæèí çàäìóõóº
ñàäàì. 10. Ëåòÿòü ç ãîðè ñàíêè ³ ´ðèíäæîëÿòà, â î÷àõ ìèãòÿòü çàíåñåí³ òèíè.
11. À äçâîíè á’þòü, à äçâîíè êàëàòàþòü! Çäàºòüñÿ, íåáî é çåìëþ ðîçõèòàþòü.
12. Áàãðÿíå ñîíöå. Äóæêà çîëîòàâà ñòî¿òü íàä ÷îðíèì êàïòóðîì ãîðè. 13. Ñïàäàº
âå÷³ð ñòîðîæêî, ïîìàëó, âîðóøèòü çîð³ â òåìðÿâ³ êðèíèöü (Ë. Êîñòåíêî).
ІІ. Назвіть привабливі штрихи до портрета різних пір року. Розкажіть про ваше уявлення того, як «у чистій калюжі… купалося сонце»? Хто той «молодик», що «поставить
позолочений апостроф»? Який це «пелехатий сонях»? Як він «пасе траву»? Як «на віях
тиші мерехтять сніжинки»? І чому «навшпиньки ходить осінь»?
273. Об’єднайтеся в групи. Ознайомтеся з таблицею. Підготуйте запитання,
відповіді на які містить таблиця. Доберіть до кожної позиції таблиці власні
приклади.
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Îñíîâí³ ïðàâèëà óêðà¿íñüêî¿ îðôîåï³¿
Çâóêè

Ïðàâèëî
íå íàáëèæàºòüñÿ äî [à] é íå
óïîä³áíþºòüñÿ éîìó:
[î]
íåíàãîëîøåíèé [î] ïåðåä
ñêëàäîì ç [], [)] â îñíîâ³ ñëîâà
íàáëèæàºòüñÿ äî [ó]
[å], [è] ó íåíàãîëîøåíèõ ïîçèö³ÿõ
óïîä³áíþþòüñÿ îäèí îäíîìó
çàâæäè ó çàê³í÷åííÿõ
÷³òêà ñïîëó÷íîãî ãîëîñíîãî â
âèìîâà ñêëàäíîìó ñëîâ³
ãîëîñíèõ íà ïî÷àòêó ³íøîìîâíèõ ñë³â

[´] ³ [ã]

ãóáí³

Çâóêè
[í], [ë],
[ì], [â],
[ð] ³ [é]
(ñîíîðí³)

øèïëÿ÷³

[ã] – ãîðòàííèé, ù³ëèííèé,
âèìîâëÿºòüñÿ ïîð³âíÿíî ãëóõî
[´] – çàäíüîÿçèêîâèé, ïðîðèâíèé,
âèìîâëÿºòüñÿ äçâ³íêî
ãóáí³ çâóêè [á], [ï], [â], [ì], [ô]
ñë³ä âèìîâëÿòè òâåðäî
íàï³âì’ÿêà âèìîâà ïåðåä [³]

Ïðèêëàäè
[îñîêà], [æîâòàâèé], [îáîðîíà],
[ñòîðîíà];
[êîóæóõ], [ïîóäðóæ’:à], [òîóá’³];
[âåèäó], [ìåèòêèé], [âèåøíåâèé],
[ë³òåèïëî], [ëåèâàäà];
[ïîëå], [êì’³òëèâèé], [íèäc³òè], [ñåðöå];
[ñåèìèëc³ò’:à], [ïåèðåèêîòèïîëå],
[çîðåïàä];
[åëc³òà], [åëåã’³éà], [åñòåòèêà], [³ðèñ],
[³êåáàíà], [³ðîí’³éà];
[ãàñëî], [ãîñïîäàð], [ãðåáóâàòè],
[ãóðòîì], [ãàéâîðîí], [ãîí÷àðñòâî];
[´àçäà], [à´ðóñ], [´àíî÷îê],
[´ðàòîâàíèé] [´ðóíò] [´íc³ò];
[äðc³á], [ñc³ì], [âåðô], [ñòåï];

(

(

äçâ³íê³
çâóêè

(

[ã], [ê], [õ]

(

(

(

[äæ], [äç]

(

( (

[á’³ãàíèíà], [ï’³ñcícà], [ì’³ñcòcàíèí],
[â’³äòàê], [ô’³àëêîâèé], [á’óðî], [ï’óðå];
[ô’³çèêà], [ôàêòîð], [ô’³ãóðà],
çâóê [ô] âèìîâëÿºòüñÿ ÷³òêî
[ôîêóñ], [ôàáðèêà], [ôåéà];
ïåðåä àïîñòðîôîì ãóáí³ çâóêè
[çàâéàçc], [ìéàòà], [âåðáéà],
ïîòð³áíî âèìîâëÿòè òâåðäî
[ïóïéàíêè], [âåðáéàíèé], [âåðôéó];
çâóêè [í] ³ [ë] ìàþòü ïàðí³ ì’ÿê³ [íàäðà], [íîìåð], [ëóã], [ëàñòc³âéàòà],
[ïîâ’³íc], [ïðîì’³íc], [á’³ëc],
çâóêè ³ ìîæóòü âèìîâëÿòèñÿ
[ëcóñòåðêî];
òâåðäî ³ ì’ÿêî
çâóêè [ì], [â], [ð] ïåðåä [³], [éà], [ì’³ñò], [ì’éàòà], [â’éóí], [â’³òðèëî],
[áóð’àíèé], [ð’³çêî];
[éó], [éå] ïîòð³áíî âèìîâëÿòè
ïîì’ÿêøåíî
[ñcíc³ãóð], [ñêóïàð], [ïîâ’³ðòå], [äâ’³ð],
ñîíîðíèé [ð] ó ê³íö³ ñëîâà ÷è
[êîìàð];
ñêëàäó âèìîâëÿºìî òâåðäî
ïåðåä ãîëîñíèìè [à], [î], [ó],
[÷èñëà], [÷èòàíêà], [øèïøèíà],
[å], [è], ó ê³íö³ ñëîâà ÷è ñêëàäó [îæèíà], [÷óäî], [íc³÷], [æîëóäc],
âèìîâëÿºìî òâåðäî
[çâàæòå], [éäåø], [â’³äðc³æ],
[÷èåòàéó÷è], [éäó÷è];
ïîì’ÿêøåíà âèìîâà ïåðåä ÿ, þ
[êëî÷’:à], [çá’³æ’:à], [íc³÷’:ó],
[ï’³ä:àø’:à], [ïîäîðîæ’:ó];
øèïëÿ÷³ çâóêè [æ], [÷], [ø] ïåðåä
êíèæö³ [êíèçcöc³], íà òàð³ëî÷ö³ [íà_
ñâèñòÿ÷èìè [öc], [ñc] óïîä³áíþþòüñÿ òàð’³ëîöc:³], ç³çíàºøñÿ [çc³çíàéåñc:à];
ñâèñòÿ÷èì [çc], [öc], [ñc]
ó êîðåí³ ñëîâà ïîòð³áíî
[äçåðêàëî], [äçâ’³íîê], [äæì’³ëü],
âèìîâëÿòè ÿê îäèí çâóê
[äæåðåëî], [õîäæó], [áäæîëà], [äçcîá];
íà ìåæ³ ïðåô³êñà é êîðåíÿ –
[ï’³äçâ’³òíèé], [íàäçåëåíc],
ðîçä³ëüíî
[ï’³äæèåâèòè];
òâåðäà âèìîâà – ïåðåä çâóêîì [è] [ãèðëî], [êèåøåí’à], [õèáíèé],
ïîì’ÿêøåíà – ïåðåä çâóêîì [³]
[ã’³ëêà], [ê’³ñòêà], [õ’³ðîñèìà].
çâóê [ã] îãëóøóºòüñÿ ó ê³ëüêîõ [ëåõêî], [âîõêî], [íc³õòc³], [ê’³õòc³],
ñëîâàõ
[äcîõòcó];
ó ê³íö³ ñëîâà ³ ñêëàäó ïîòð³áíî [ëàä], [êàçêà], [êëàäêà], [â’³äð’³æ],
âèìîâëÿòè äçâ³íêî
[ìîðîç], [ãðóáêà].
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274. І. Прочитайте речення, правильно інтонуючи, запишіть їх. Доберіть із речень
приклади до правил, уміщених в таблиці. Визначте комунікативний намір автора.

1. ßê³ ùàñëèâ³ î÷³ ó êàçîê! ß ïðîêèäàþñü, ñåðöå êàëàòàº. 2. Çèìà ñòî¿òü
ïåðñèäñüêà, ÿê áóçîê, ³ æîäåí ïòàõ ¿¿ íå õèëèòàº. 3. Áóâàº ìèòü ÿêîãîñü
ïîòðÿñ³ííÿ: ïîáà÷èø ñâ³ò, ÿê âïåðøå ó æèòò³. Çâè÷àéíà õìàðà, ñ³ðà ³ îñ³ííÿ,
ïðîïèøå ðàïòîì áàðâè çîëîò³. 4. Àëå æ íàâ³ùî óáèâàòè îñ³íü ìàçóòíèì
äóõîì íåñê³í÷åííèõ òðàñ? 5. Âñå âàæ÷å çíàõîäèòè êâ³òè, ÷èé ìåä îá³öÿº
áóòè ö³ëþùèì. 6. ² ñìîã íàâèñ, ³ ñîíöå òÿæêî ãð³º, ïîò³ê ìàøèí ò³ñí³øèé
÷åðåäè, ³ àë³ãàòîð ì³ñòà – àëåðã³ÿ – âèõîäèòü ³ç àñôàëüòó, ÿê ç âîäè. 7. Âæå
äîæèëèñü – çàáóëè êîë³ð íåáà, âîíî áóâàº êîëüîðó äîñàä. 8. Áåçì³ðíî æàëü,
ùî í³æí³ñòü âæå íå â ìîä³ (Ç òâ. Ë. Êîñòåíêî).
ІІ. До яких проблем привертає увагу письменниця? Чи поділяєте ви тривоги Ліни
Костенко?
275. Перевірте свою спостережливість, закінчивши речення. Звірте свої варіанти з
матеріалами, уміщеними в додатку 13.

1. Ìèñëèâö³ ðîçïîâ³äàëè, ùî âàëüäøíåïè** âì³þòü ïðèêèäàòèñÿ ...
2. Ïòèö³ í³êîëè íå ñï³âàþòü ... 3. Ñí³ã íàéë³ïøå ïàõíå ... 4. Êîëè ëþäèíà
ñì³ºòüñÿ, ¿¿ â³ê ... 5. Çîçóëÿ çàêóâàëà â ãîëîìó ë³ñ³ – íà ... 6. Ïåðåï³ëêà âîäîï³é íå øóêàº – ... (Çà Ì. Äî÷èíöåì).
276. Прочитайте виразно вірш. Яким настроєм він пронизаний? Чому? Підготуйте
по троє запитань щодо вимови звуків у словах вірша.

Ставить осінь на землю свою золоту
жирандоль*.
І, ковтаючи сльози, одягши на землю сукману*,
Перемотує літо на чорні котушки тополь,
Шиє голим полям нескінченну сорочку з туману.
Тихо строчать дощі... І навіщо мені ця печаль?
Що я хочу спитать у цієї сумної кравчині?
Я прощаюся з літом, і воно мені каже: − Прощай!
І хитає над шляхом порожні гнізда грачині.
Ʌ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ
277. Розгляньте світлини. Про що вони свідчать? Чи доводилося вам бачити подібне ставлення до живої природи? Розкажіть про це. Слідкуйте за дотриманням вимови звуків.

278. Розкажіть про ваші досягнення на уроці.
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Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Âèò³êàòè – âæèâàºìî ëèøå ó ïðÿìîìó çíà÷åíí³ «ëèòèñÿ çâ³äêèñü», «áðàòè ïî÷àòîê äåñü» (ïðî ð³÷êó, ñòðóìîê, äæåðåëî, ³íø³ âîäîéìè).
Âèïëèâàòè – êð³ì ïðÿìîãî çíà÷åííÿ, óæèâàþòü ó ïåðåíîñíîìó –
áóòè âèñíîâêîì, ëîã³÷íèì íàñë³äêîì ÷îãîñü ïîïåðåäíüîãî. Ç³ ñêàçàíîãî âèïëèâàº, ùî ö³ ìåòîäè º åôåêòèâíèìè.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання. Готуючи ці завдання, дотримуйтесь правил вимови звуків.
279. Прочитайте роздуми Богдани Матіяш. Випишіть ключові слова й перекажіть.
Які об’єкти зі світу природи вам найближчі, найцікавіші? Почніть свою розповідь
так: «Мені подобається, як…». Розповідаючи, дотримуйтесь правил вимови.

Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ÿê äåðåâà ðîñòóòü ³ ÿê ìàëî ñïî÷àòêó ìàþòü ã³ëîê,
êâ³ò³â ³ ëèñòÿ. Ïîäîáàºòüñÿ ¿õí³é ì³í³ìàë³çì, ¿õíÿ íåãàì³ðí³ñòü, ñïîê³é ³
äóæå îñîáëèâà ìóäð³ñòü. Ïîäîáàþòüñÿ ñòàð³ äåðåâà, ì³öí³ ñòîâáóðè, òàê³
âåëè÷åçí³, ùî, àáè ¿õ îá³éíÿòè, òðåáà òðüîõ-÷îòèðüîõ ëþäåé (Á. Ìàò³ÿø).
280. Підготуйте презентацію на тему: 10 дрібниць, що можуть покращити екологію
мого міста (села). Слідкуйте за вимовою звуків.
281. За покликанням (https://www.mariannaboyko.com) ознайомтеся з діяльністю екоблогерки Маріанни Бойко. Випишіть найцікавіші ідеї. Підготуйте розповідь про те, що
зможе змінити наше ставлення до довкілля. Дотримуйтеся правил вимови звуків.

§ 27. ÍÀÃÎ
ÍÀÃÎËÎØÓÂÀÍÍß
ÎËÎØÓÂÀ
ÀÍÍß
ß ÑË²Â ÓÊ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯
Ê ÐÀ¯ÍÑÜÊ
ÊÎ¯ ÌÎÂÈ
È

Розмаїтий світ мистецтва

282. Бесіда:
1. Що називають наголосом?
2. Розкажіть про місце наголосу в слові. Наведіть приклади.
3. Що вам відомо про функції наголосу?
4. У чому полягає особливість українського наголосу порівняно з наголосами в інших
відомих вам мовах?
283. Прочитайте текст. Чи є ця інформація новою для вас?

Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ íàãîëîñ â³ëüíèé, ð³çíîì³ñíèé, â³í ìîæå ïàäàòè íà áóäüÿêèé ñêëàä ñëîâà, íàïðèêëàä: êîñà, ëàòà, çàìåò³òü. Ó äåÿêèõ ìîâàõ íàãîëîñ
ìàº ïîñò³éíå ì³ñöå ó ñëîâ³. Íàïðèêëàä, ó ôðàíöóçüê³é ìîâ³ â³í çàêð³ïëåíèé
çà îñòàíí³ì ñêëàäîì, ó ÷åñüê³é, ñëîâàöüê³é – çà ïåðøèì, ó ïîëüñüê³é – çà ïåðåäîñòàíí³ì (õî÷ ³ òàì º ñâî¿ âèíÿòêè).
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Îäíàê â³ëüíèé íàãîëîñ íå îçíà÷àº, ùî íàãîëîøóâàòè ñëîâà ìîæíà äîâ³ëüíî. Ó íàãîëîøóâàíí³ óêðà¿íñüêèõ ñë³â º ñâîÿ ñèñòåìí³ñòü, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ â
òîìó: ùî ïåâí³ ãðóïè ñë³â îá’ºäíóþòüñÿ îäíèì ïðàâèëîì ùîäî íàãîëîøóâàííÿ. Íàïðèêëàä, ÷èñë³âíèêè äðóãîãî äåñÿòêà ìàþòü íàãîëîñ íà ñêëàä³ -íà-:
îäèíàäöÿòü, ÷îòèðíàäöÿòü (Î. Ñåðáåíñüêà).
284. Об’єднайтеся в групи. Прочитайте висловлення про наголос. Висловіть свою
думку щодо них. Змоделюйте мовленнєву ситуацію, що підтверджує важливість
правильного наголошування слів. Зробіть загальний висновок.

1. Ïðàâèëüíå íàãîëîøóâàííÿ âàæëèâå äëÿ çáåðåæåííÿ íå ëèøå âíîðìîâàíîñò³, à é õàðàêòåðíîãî äëÿ óêðà¿íöÿ ìåëîä³éíîãî, ï³ñåííî-ïëèííîãî
ëàäó ìîâëåííÿ (Î. Ñåðáåíñüêà). 2. Íàãîëîñ ïàäàº íà ñêëàä, à ñòðàæäàº âñå
ñëîâî, ÿêùî íàãîëîñ íåïðàâèëüíèé (Á. Ëåñíÿê).
285. Об’єднайтеся в групи. Згрупуйте слова за місцем наголосу (наголошений 1-й склад,
2-ий склад…) і запишіть. У разі потреби звірте за словником http://mexalib.com/view/121.

Àáèÿê, àñèìåòð³ÿ, áåðåìî, áåñ³äà, áëèçüêèé, áîëîòèñòèé, áóäåìî, áþëåòåíü,
âåðáà, âèïàäîê, âèòðàòè, â³äâåçòè, â³ðø³, ãîðèñòèé, ãðîøåé, ãóðêîòíÿâà,
äèõàííÿ, äîíüêà, äî÷êà, äîøêà, äîùå÷êà, äðîâà, çàâæäè, çàãàäêà, çîçëà,
³äåìî, êàòàëîã, êèäàòè, ê³ëîìåòð, êîðèñíèé, êðîïèâà, íàâ÷àííÿ, íàñòîÿòè,
îäèíàäöÿòü, îëåíü, Ïîêðîâà, ïîìèëêà, ïîìèëêè (ìí.), ïîòàëàíèòè, ïðèÿçíèé,
ïñåâäîí³ì, ðàçîì, ðîçâ³äêà, ñàíêè, ð³íèñòèé*, ðîçá³ð, ôîëüãà, ïîìîâ÷àòè,
ïîäðóãà, ïðèÿòåëü, ðîçâ’ÿçàííÿ, öàðèíà, ÷àð³âíèé, ÷èòàííÿ, øîâêîâèé.
Íàãîëîñ âèêîíóº òàê³ ôóíêö³¿:
âèä³ëüíó (âèä³ëÿº ñêëàä ó ìåæàõ ñëîâà; ñëîâî ó ìåæàõ
â³äð³çêà òåêñòó ìîâëåííÿ: çïîëî÷, êîì ðà, ìàíäð*âêà);
êîíñòèòóòèâíó (ôîðìóº ç³ ñêëàä³â ºäèíå
ñìèñëîâå ö³ëå – ñëîâî);
ñìèñëîðîçð³çíþâàëüíó (çì³íà íàãîëîñó ïðèçâîäèòü
äî çì³íè ëåêñè÷íîãî çíà÷åííÿ: ãðàô – ãðôà; ê ëîñ
(êîëîñîê) – êîë ñ (âåëåòåíü), ò ãà – òóã);
ôîðìîðîçð³çíþâàëüíó (çì³íà íàãîëîñó îçíà÷àº
çì³íó ãðàìàòè÷íî¿ ôîðìè: íàñèïòè –íàñïàòè).

Ïðè÷èíè ïîðóøåííÿ
íîðì íàãîëîøóâàííÿ ñë³â:
• âïëèâ ³íøî¿ ìîâè:
í âèé, îäíàäöÿòü;
• âïëèâ ä³àëåêòíîãî
îòî÷åííÿ: êæó; ð áëþ;
• íåçíàííÿ ïðàâèë
íàãîëîøóâàííÿ;
• íåñôîðìîâàíà çâè÷êà
ïðàöþâàòè ç îðôîåï³÷íèì ñëîâíèêîì.

286. Прочитайте інформацію про функції наголосу. Запишіть слова. Яку роль у
них виконує наголос? Поясніть, чим іще, крім наголосу, відрізняються ці слова.
Усно складіть словосполучення з кожним словом.

1. Áåðåæíà – áåðåæèí. 2. Á³äí òà – á³äíîò. 3. Âðåííÿ – âàð0ííÿ.
4. Âðîê – âèð ê. 5. Ê ñè – êîñ. 6. Ï ðà – ïîð. 7. Ì çèêà – ìóçêà.
287. Прочитайте речення, знайдіть слова, у яких зміна наголосу спричиняє зміну
лексичного значення чи граматичної форми.

1. Ï³ñëÿ çåëåíî¿ âåñíè ïðèõîäèòü æîâòîëèñòà îñ³íü (Â. Êðèùåíêî). 2. ß çíàþ
áåçâ³äìîâí³ äîáð³ ë³êè, êîòð³ ï³äíîñÿòü äóø³ ³ ñåðöÿ (ß. Íå÷óéâ³òåð). 3. Äóøà
ëåòèòü â äèòèíñòâî, ÿê ó âèð³é, áî íà ñâ³ò³ òåïëî ò³ëüêè òàì (Ë. Êîñòåíêî).
4. Äîòðèìàé ñëîâà, ³ ñâ³ò óïàäå äî òâî¿õ í³ã, ÿê ñòèãëèé ïë³ä (ª. ßùåíêî). 5. Âàì
íå âèñòà÷àº ð³êè, à ìåí³ é êðàïë³ äîñòàòíüî (Ã. Òþòþííèê). 6. Ì³ñÿ÷íà äîðîãà
êðàé ñåëà ó õîëîäíèõ ðîñàõ ïðîëÿãëà (Ï. Äâîðñüêèé). 7. Âåðõîâèíåöü ñòàíå íà
êîë³íà ëèøå â äâîõ âèïàäêàõ: ùîá íàïèòèñÿ ç äæåðåëà ³ ùîá ç³ðâàòè êâ³òêó.
8. Íàâ³òü óçèìêó â ñòàð³é ä³ä³âñüê³é õàò³ ç-ï³ä ñâîëîêà âèãëÿäàëè æîâòåíüê³
ïó÷êè çâ³ðîáîþ (Ë. Çîðÿíà).
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288. І. Прочитайте речення, правильно наголошуючи слова. Випишіть слова, у
яких під час творення іншої граматичної форми змінюється наголос.

1. Ìèñòåöòâî íàäàº êðèëà é â³äíîñèòü äàëåêî-äàëåêî! Êîìó íàáðèä áðóä,
äð³áí³ ãðîøîâ³ ³íòåðåñè, õòî îáóðåíèé, îáðàæåíèé ÷è ñêðèâäæåíèé, òîé ìîæå
çíàéòè ñïîê³é ³ íàñîëîäó ëèøå â ïðåêðàñíîìó (À. ×åõîâ). 2. Âèñîêå ìèñòåöòâî íå
ò³ëüêè â³ääçåðêàëþº æèòòÿ, âîíî, áåðó÷è ó÷àñòü ó æèòò³, çì³íþº éîãî (². Åäèíáóðã). 3. Íàïðèê³íö³ ÕÕ ñòîë³òòÿ Â³íñåíò âàí Ãîã òà Åäâàðä Ìóíê ïåðåäàâàëè
ñâî¿ åìîö³¿ çà äîïîìîãîþ êîëüîð³â ³ ôîðì. 4. Íàéâàæëèâ³øîþ ïîñòàòòþ â
ìèñòåöòâ³ ÕÕ ñòîë³òòÿ äëÿ áàãàòüîõ º Ï³êàññî, ùî îäðàçó àñîö³þºòüñÿ ³ç äóæå
ñïåöèô³÷íèìè çîáðàæåííÿìè (Ç ³íòåðíåòó).
ІІ. Запитання й завдання:
1. Чи згідні ви з думкою про те, що мистецтво «надає крила»?
2. Чи доводилося вам «знайти спокій і насолоду» в прекрасному?
3. Який вид мистецтва окриляє вас?
4. Поясніть суть поняття «високе мистецтво». Як воно може змінити життя?
5. Які емоції у вас мають чіткі асоціації з певним кольором?
6. У чому важливість музейного мистецтва?
289. І. Об’єднайтеся в групи. Прочитайте мовчки текст.

Í³êîëè íå òðåáà çàáóâàòè ïðî ñâîº ïðèçíà÷åííÿ, çàâæäè ïàì’ÿòàéìî, ùî
ìèòö³ ïîêëèêàí³ íàðîäîì äëÿ òîãî, àáè ïîêàçóâàòè ñâ³òîâ³ íàñàìïåðåä, ùî
æèòòÿ ïðåêðàñíå, ùî ñàìå ïî ñîá³ âîíî º íàéá³ëüøèì ³ íàéâåëè÷í³øèì ç óñ³õ
ìèñëèìèõ áëàã. Äèâíî é æàë³ñíî ÷àñîì äóìàòè, ùî íåìà â íàñ ñèëè ³ ÿñíîñò³
äóõó ïðîéíÿòèñÿ ùîäåííèì ðîçóì³ííÿì ùàñòÿ æèòòÿ, ì³íëèâîãî â ïîñò³éí³é
äðàì³ é ðàäîñò³, ³ ùî òàê áàãàòî êðàñè ìàðíî ïðîõîäèòü ïîâç íàø³ î÷³.
Àëå ñ³äàéìî ùå ðàç ó âåðáîâ³ ÷îâíè, ïðîøó âàñ. Â³çüì³ìî âåñëà ÿñåíîâ³ ³
âåðí³ìîñü íà Äåñíó, íà âåñåë³ âîäè òîãî ðîêó, êîëè ðÿòóâàëè ìè ç áàòüêîì
ëþäåé íà Âåëèêäåíü (Çà Î. Äîâæåíêîì).
ІІ. Запитання й завдання:
Запитання для бесіди:
1. Чи згодні ви з автором щодо покликання
митців «показувати…, що життя прекрасне»?
2. Наскільки важливо людині пройматися
«щоденним розумінням щастя життя»?
3. Яке значення для людини має краса, що
«марно проходить повз наші очі»?
4. Пильніше огляньтеся довкола й скажіть, про яку красу йдеться.

Завдання:
1. Випишіть слова, у яких наголос переходить на інший склад у процесі змінювання.
2. Чому в словах призначення і прекрасне різні
префікси?
3. Випишіть двоє дієслів, що формі 1-ої особи множини теперішнього часу матимуть різні закінчення.
4. Поставте іменники мить і радість у формі
орудного відмінка, поясніть написання.

Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Ãîâîð³ìî ïðàâèëüíî: âèïàäêîâèé çá³ã (à íå «âèïàäêîâå ñï³âïàä³ííÿ) îáñòàâèí; çóñòð³÷àþòüñÿ ëþäè, ùî ïîñï³øàþòü íà çóñòð³÷, à ïîìèëêè òðàïëÿþòüñÿ; çíàõîäèòüñÿ òå, ùî çàãóáèëè, ÷è òîé, õòî çàáëóêàâ; ñåëî æ ðîçòàøîâàíå (à íå «çíàõîäèòüñÿ») â ×åðêàñüê³é îáëàñò³.
290. Як ви вдосконалили на уроці власні вміння наголошувати слова?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
291. Випишіть10-15 порушень орфоепічної норми в мовленні теле- чи радіожурналістів. Прокоментуйте. Прочитайте слова з дадатку 12. Запам’ятайте наголошування.
292. Знайдіть цікаву інформацію про наголошування слів у інших мовах. Підготуйте розповідь про це. Напишіть есе «Наголос – душа слова».
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§ 28. ÎÐÔ
ÎÐÔÎÅÏ²×ÍÀ
ÔÎÅÏ
Ï²×ÍÀ ÏÎÌÈËÊÀ
ÏÎ
ÎÌÈËÊÀ

Збереження біологічного різноманіття Землі

293. Бесіда:
1. Чи синонімічні поняття «багатство» й «різноманіття»?
2. Як ви розумієте вислів «біологічне різноманіття Землі»?
3. Пригадайте й назвіть «слова дня» з попередніх уроків. Які з них ви почали вживати у
своєму мовленні частіше?
4. Погляньте на колаж, утворений зі світлин відомого мандрівника Ігоря Меліки. Доповніть список рослинного розмаїття Карпат. Що вам відомо про екологічні проблеми цього регіону?

Îðôîåï³÷íà ïîìèëêà – öå ïîðóøåííÿ ïðàâèë âèìîâè çâóê³â ³ íàãîëîøóâàííÿ ñë³â.
294. Бесіда:
1. Наскільки важливо дотримуватися орфоепічної норми?
2. Які висновки для себе ви зробили після опрацювання цієї норми?
3. Які цілі ви ставите на перспективу?
4. У чому полягає суть орфоепічної норми? Функціювання якої форми літературної
мови вона забезпечує?
295. Прочитайте по черзі речення вголос. Слідкуйте за вимовою голосних і дзвінких приголосних звуків. Помічайте й виправляйте помилки. Поясніть, як правильно наголошувати підкреслені слова.

². 1. Åäåëüâåéñ ÿê ðèòóàëüíà* é äåêîðàòèâíà ðîñëèíà ìàº íà ñüîãîäí³
êðèòè÷íî íèçüêèé ïîð³ã ÷èñåëüíîñò³, îñê³ëüêè ¿¿ íåêîíòðîëüîâàíî çíèùóþòü òóðèñòè é ì³ñöåâå íàñåëåííÿ. 2. Ðèáàëüñüêà ãðîìàäà Êè¿âùèíè çàíåïîêîºíà àêòèâíèì ðîçðîñòàííÿì íà Êè¿âñüêîìó âîäîñõîâèù³ âîäÿíîãî ãîð³õà, ùî íåãàòèâíî âïëèâàº íà åêîñèñòåìó. 3. Òðàâ’ÿí³ ïîæåæ³ ïðèçâîäÿòü
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äî ñóòòºâîãî çíèæåííÿ ðîäþ÷îñò³ ´ðóíò³â. 4. Àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ äîâåëè,
ùî ñòàð³ äåðåâà êðàùå ïîãëèíàþòü âóãëåêèñëèé ãàç, í³æ ìîëîä³. 5. Ñâî¿ìè
ñèí³ìè (à ³íîä³ á³ëèìè ÷è ðîæåâèìè) êâ³òêàìè øàâë³ÿ ëó÷íà ñëóøíî äîïîâíþº êîëüîðîâó ãàìó ëóãîâîãî ð³çíîòðàâ’ÿ. 6. Ç óñ³õ ïîð³ä äåðåâ ò³ëüêè ñîñíà
âèæèâàº â óìîâàõ òàêî¿ ñóõîñò³ íà ï³ùàíèõ ïàãîðáàõ (Ç ³íòåðíåòó).
²². 1. ª â êîæí³ì äí³ ÿêàñü íîâà êðàñà, ÷àð³âí³ñòü ïîäèõó ³ ïëà÷ ïðîùàëüíèé ñêðèïêè. Ùîäíÿ ÿ áà÷ó íîâ³ íåáåñà, ñëüîçèíêó âðàí³øíþ é óñì³øêó
ìèëó êâ³òêè (Ë. Äîëèê). 2. Á³ëÿòü õàòè â ñåë³ òà é ïî âñ³ì ïî îêðóææ³,
òåïëèé âå÷³ð íà â³êíàõ âèìàëüîâóº ðóæ³ (Ì. Íî÷îâíèé). 3. Ó êâ³òíèêó ðîçêâ³òëè ìàò³îëè ïèøí³, ÷îðíîáðèâ÷èê, ï³âíèê, íàã³äêè ðîçê³øí³ (Ì. Äåëåíêî). 4. Îñü ï’þòü òåïëî çàâðóíåí³* ïîëÿ, áðóíüêè òîïîë³ òóæàâ³þòü* ìð³éíî (Ï. Ùåãåëüñüêèé). 5. Ïòàøèíèé ùåáåò òèøó ðîçáóäèâ, äçâ³íêèì ñòðóìêîì ïîá³ã ïîì³æ ãàÿìè (Ï. Ùåãåëüñüêèé).
296. Назвіть найбільш уразливе місце природного оточення вашого краю. Запишіть кілька порад щодо поліпшення ситуації, збереження природного розмаїття.
297. І. Уявіть себе в ролі диктора телебачення. Прочитайте текст уголос, демонструючи дотримання орфоепічної норми. Стисло перекажіть.

Ùîâåñíè íà òåðèòîð³¿ ìóçåþ «Ñòàðå ñåëî», ùî â Êîëî÷àâ³, ñïîñòåð³ãàþòü óí³êàëüíå ïðèðîäíå ÿâèùå: ìàñîâå öâ³ò³ííÿ äîëèíè êðîêóñ³â. Öÿ äèâîâèæíà êâ³òêà ïåðåáóâàº íà ìåæ³ çíèêíåííÿ, òîìó çàíåñåíà äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. Ó íàðîä³ ö³
ðîñëèíè íàçèâàþòü ìàñëÿíêàìè, ñåðåíêàìè àáî áðèíäóøàìè. Ñâî¿ì áóçêîâèì** öâ³ò³ííÿì êðîêóñîâ³ ïîëÿíè ìîæóòü êîíêóðóâàòè õ³áà ç ëàâàíäîâèìè ïîëÿìè Ïðîâàíñó.
Êðîêóñ óñ³ çíàþòü ÿê äèâîâèæíó êâ³òêó, ùî çàöâ³òàº ïåðøîþ, ùå äî òîãî, ÿê ðîçòàíå ñí³ã. Îäíàê ðîñëèíà öÿ ùå é äæåðåëî äîðîãî¿ àðîìàòè÷íî¿ ðå÷îâèíè, íàéö³íí³øî¿ ó ñâ³ò³ ïðÿíîù³â, – øàôðàíó. Öÿ ïðèïðàâà ñëàâèòüñÿ íà âåñü ñâ³ò íå ëèøå ï³êàíòíèì ñìàêîì, àëå é ö³ëþùèìè âëàñòèâîñòÿìè. Êîðèñòü øàôðàíó äëÿ çäîðîâ’ÿ
íåîö³íåííà, öå ï³äòâåðäæóþòü äîñë³äæåííÿ â÷åíèõ óñ³õ êîíòèíåíò³â. Ó ñåðåäí³
â³êè øàôðàí ö³íóâàâñÿ äîðîæ÷å, í³æ çîëîòî. À ùå öå äóæå ñò³éêèé áàðâíèê.
Ñàìå â êàçêîâó ìèòü öâ³ò³ííÿ øàôðàíó òè â³ä÷óâàºø, ÿê äîäàþòüñÿ ñèëè,
íåíà÷å âåñíà ñïîâíþº òåáå íåçâè÷àéíîþ åíåðã³ºþ. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ öåé ñòàí
ïîëüîòó â äóø³, êîëè êîæåí äåíü ïðèíîñèòü ðàä³ñòü ñï³ëêóâàííÿ ç ïðèðîäîþ
é ëþäüìè äîâêðóæ òåáå. Êîëè çíàºø, ùî ïîïåðåäó áàãàòî òåïëèõ äí³â, íîâèõ
â³äêðèòò³â ³ ïîçèòèâíèõ åìîö³é (Çà ². Ìåë³êîþ).
ІІ. Запитання й завдання:
1. Як Ігор Меліка обґрунтовує важливість проблеми природного різноманіття?
2. Назвіть аргументи, які наводить автор. Який із них найсильніший?
3. Якби аргументувати довелося вам, як би ви це зробили?
4. Кожне виділене слово запишіть транскрипцією. Поясніть особливості вимови.
5. Як ви розумієте вислів «радість спілкування з природою»?
298. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Зробіть висновки щодо власних досягнень.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
299. Знайдіть в інтернеті перелік занесених до Червоної книги рослин вашого регіону.
Уважно вивчіть його. Запишіть ті рослини, про які ви досі не знали. Підготуйте презентацію й розповідь про цю екологічну проблему. Дотримуйтеся правил орфоепічної норми.
300. У переліку тварин, занесених до Червоної книги України на території Львівщини,
названо 140 видів. Серед них за природоохоронним статусом 66 вразливих, 39 – рідкісних,
4 – недостатньо відомих, 8 – неоціненних, таких, що зникають, – 22 й 1 – зниклий у природі.
Ознайомтесязцимперелікомзапокликаннямhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Тварини_Львівської_
області,_занесені_до_Червоної_книги_України. Випишіть до 20-ти назв (можна обрати
свій регіон), поясніть, як правильно вимовляти їх. Поділіться враженнями від прочитаного.
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Орфографічна норма
§ 29. Î
ÎÐÔÎÃÐÀÌÀ.
ÐÔÎÃÐÀÌ
Ì À. ÎÐÔÎÃÐÀÔ²×ÍÀ
ÎÐÔÎÃÐÀ
ÀÔ²×ÍÀ ÍÎÐÌÀ.
ÍÎÐÌÀ.
ÎÐÔÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ
ÎÐÔÎÃÐÀ
ÀÔ²²×ÍÈÉ ÑËÎÂÍÈÊ
ÑË
ËÎÂÍÈÊ

Формула успіху

301. І. Ознайомтеся з текстом. Сформулюйте його тему. Запишіть ключові слова.

Íåçâàæàþ÷è íà òðèâàë³ äèñêóñ³¿ äîâêîëà ôîðìóëè óñï³õó*, ôàõ³âö³ äîâåëè,
ùî çàáåçïå÷óþòü òàê³ éîãî ÷èííèêè, ÿê-îò: ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü*, óïåâíåí³ñòü* ó
ñâî¿õ ñèëàõ, ñàìîäîñòàòí³ñòü*, ñàìîðîçâèòîê, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, àêòèâíà ïîçèö³ÿ, íàïîëåãëèâ³ñòü* òîùî. ² õî÷ ÿê ñêëàäíî âèÿâèòè îñîáèñò³ñòü, ÿê³é ïðèòàìàíí³ âñ³ ö³ îçíàêè, îäíàê òàê³ ëþäè º, ³ ¿õ ÷èìàëî. Òðàíñîêåàí³÷í³ ïëàâàííÿ,
ï³äêîðåííÿ ã³ìàëàéñüêèõ «âîñüìèòèñÿ÷íèê³â», äîáëåñòü ó â³éñüêîâèõ îïåðàö³ÿõ, ñàìîïîæåðòâà â ³ì’ÿ ëþäñòâà é íàóêè – çà âñ³ìà öèìè äîñÿãíåííÿìè ³ â÷èíêàìè ñòîÿòü êîíêðåòí³ ëþäè. Òàê³ æ, ÿê ³ âè (Ç ³íòåðíåòó).
ІІ. Запитання й завдання:
Знаю, вмію, можу
1. Визначте лексичне значення слів
і словосполучень, позначених зірочкою.
2. Поясніть написання виділених
слів.
3. Доберіть і запишіть синоніми до
слова «фахівець».
4. Поясніть розділові знаки.

Відчуваю, переживаю, ціную
1. Розгляньте світлини. Хто на них зображений?
2. Чи згодні ви з думкою, що ваші сучасники олімпійський чемпіон Олег Верняєв і рок-музикант Святослав Вакарчук – успішні люди?
3. Що вам відомо про їхні досягнення?
4. Як ви ставитеся до успішних людей?
5. Хто з вашого оточення є взірцем успішності?
6. Завершіть текст розповіддю про свої успіхи.

302. Об’єднайтеся в три групи. Пригадайте, що вам відомо про орфографію й
правила орфографії. Проведіть конкурс на краще запитання: доберіть і запишіть
якомога більше запитань для учасників іншої групи, щоб виявити, що й наскільки добре кожен із вас засвоїв із цього розділу.
Îðôîãðàô³÷íà íîðìà – öå çàãàëüíîïðèéíÿò³ ïðàâèëà íàïèñàííÿ ñë³â.
Îðôîãðàìà – öå ïðàâèëüíèé âàð³àíò íàïèñàííÿ, ÿêèé ïîòð³áíî âèáðàòè ç ê³ëüêîõ
ìîæëèâèõ. ª òàê³ òèïè îðôîãðàì: áóêâåí³ (îðôîãðàìà-áóêâà) é íåáóêâåí³ (îðôîãðàìà-àïîñòðîô, îðôîãðàìà-äåô³ñ, îðôîãðàìà-ðèñêà (çíàê ïåðåíåñåííÿ ç ðÿäêà â ðÿäîê), îðôîãðàìà-ïðîïóñê (íàïèñàííÿ ñë³â îêðåìî), îðôîãðàìà-êîíòàêò (íàïèñàííÿ ñë³â ðàçîì).
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303. Прочитайте речення. Який висновок для себе ви зробили? Запишіть речення,
знявши риску (замінивши крапки потрібною літерою чи обравши з дужок варіант).
Назвіть типи орфограм і правило, що вмотивувало ваш вибір.

1. Í³/êîëè íå/ï³çíî çðîáèòè ùîñü ä(å,è)âîâèæíå. 2. Ó 8 ðîê³â òðè/ðàçîâà îë³ìï³éñ..êà çîëîòà ìåäàë³ñòêà ç á³ãó Â³ëüìà Ðóäîëüô çðîáèëà ïåðøèé êðîê ï³ñëÿ ïåðåíåñåíîãî â äèòèíñòâ³ ïîë³îì³ºë³òó. 3. Ó 9 ðîê³â Äåéç³ Åøôîðä íàïèñàëà ñâ³é
áåñòñåëåð «Ìîëîä³ ãîñò³», ùî (ðîç-, ðîç³-)éøëàñÿ íàêëàäîì ïî/íàä 200 òèñÿ÷ ïðèì³ðíèê³â. 4. Ó 18 ðîê³â íîðâå(-çüê-, -ñüê-)èé ìàòåìàòèê Í³ëüñ Àáåëü äîâ³â
íå/ðîçâ..ÿçà(í, íí)³ñòü çàãàëüíèõ ð³âíÿíü ï..ÿòîãî ñòóïåíÿ àëãåáðè÷íèìè çàñîáàìè. 5. Ó 41 ð³ê Ð. Ê³ïë³íã ñòàâ íàéìîëîäøèì (Ë, ë)àóðåàòîì (Í, í)îáåë³âñüêî¿
ïðåì³¿ â ãàëóç³ ë³òåðàòóðè. 6. Ëþäè ïîñò³éíî ðîáëÿòü íàäçâè÷àéí³ ðå÷³, ³ íå/ìàº
æîäíèõ ïðè÷èí, ÷îìó âè íå/ìîæåòå áóòè îäíèìè ç òàêèõ (Ä. Âàëüäøì³äò).
304. За яким словником потрібно звіряти правильність написання слів? Пригадайте й розкажіть, як побудований цей словник. Які його функції?
Îðôîãðàô³÷íà ïîìèëêà – öå íåïðàâèëüíå íàïèñàííÿ, ùî ïîðóøóº íîðìè
âæèâàííÿ áóêâåíèõ ³ íåáóêâåíèõ îðôîãðàì.
305. Доберіть слова, що за написанням відповідають зазначеним у реченнях
умовам. Напишіть самодиктант.

1. Àïîñòðîô íà ìåæ³ ïðåô³êñà é êîðåíÿ. 2. Îäíà ç íàéâèùèõ äåðæàâíèõ
ïîñàä. 3. Áóêâà è â ñëîâ³ ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ (ïðàâèëî «äåâ’ÿòêè»).
4. Ïðèêìåòíèê, óòâîðåíèé çà äîïîìîãîþ ñóô³êñà -ñüê- â³ä ³ìåííèêà Ñèâàø.
5. Ñêëàäíèé ïðèêìåòíèê, ùî îçíà÷àº â³äò³íîê ðîæåâîãî êîëüîðó. 6. Àïîñòðîô
ï³ñëÿ ë³òåðè ê. 7. Íåíàãîëîøåíèé [å] â êîðåí³ ñëîâà. 8. Ñëîâî ç ïðåô³êñîì ïð³-.
9. Ñïðîùåííÿ ïðèãîëîñíîãî â áóêâîñïîëó÷åíí³ -çäí-. 10. Ä³ºñëîâî ç ÷àñòêîþ
íå. 11. Çàéìåííèê ³ç ÷àñòêîþ -íåáóäü. 12. Ñêëàäíèé ïðèñë³âíèê, ùî ïèøåòüñÿ
÷åðåç äåô³ñ. 13. Ä³ºïðèêìåòíèê ³ç ïðåô³êñîì ïðè-.
306. Об’єднайтеся в групи. Доберіть словниковий диктант із 17 слів на повторення складних орфограм. У разі потреби скористайтеся Українським правописом
(http://litopys.org.ua/pravopys/pravopys2015). Запросіть до дошки одного представника іншої групи й продиктуйте дібрані слова.
307. Напишіть словниковий диктант за аналогією. Доберіть і запишіть слово з тією ж
орфограмою, що містить диктоване слово (до слова з двома орфограмами – слово з
тими ж орфограмами або два слова – кожне з відповідною орфограмою). У разі потреби зверніться до Українського правопису за покликанням попередньої вправи.

Òüìÿíèé, êíèæå÷êà, òîíøèé, äîíü÷èí, ïðàçüêèé, ïåñòëèâèé, íåçäîëàííèé,
íàä’ÿð’ÿ, ãðóøåâèé, äâîÿðóñíèé, ìàëî-ïîìàëó, ñòîï’ÿòäåñÿòèð³÷÷ÿ, æàð-ïòèöÿ,
õëîïåöü-âåëåòåíü, ÷èé-íåáóäü, ïðàâîáåðåæíèé, ìîâíî-ë³òåðàòóðíèé, â³äíèí³,
Á³áë³ÿ, íà æàëü, ïî-áàòüê³âñüêè, í³áèòî, Ñîô³éñüêèé ñîáîð.
308. Прочитайте речення. Як змінилося ваше бачення шляхів досягнення успіху?
Запишіть речення, розкрийте дужки, уставте пропущені літери. Визначте в словах
орфограми, поясніть написання слів. У разі потреби скористайтеся електронним
словником (http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/).

1. Áóäóòü çîð³ âñò..ëÿòè ðî..ëîæèñòèé øëÿõ, íà÷å øëÿõ òð³óìôàòîðà êâ³òè
(Ëåñÿ Óêðà¿íêà). 2. Óïåðòå òðåíóâàí..ÿ äàâàëî áëèñêó÷³ íàñë³äêè (Î. Äîí÷åíêî).
3. Çì³íè – öå çàâæäè ñòðàøíî. Àëå (í³)õòî (íå)çì³íèòü çà âàñ âàøå æèò..ÿ.
(Íå)çâàæàþ÷è íà ñòðàõ, ðóõàéòåñÿ âïåðåä. Öå ãîëîâíå ïðàâèëî óñï³õó (Ï. Êîåëüî).
4. ß âèëèâàþ êðîâ (ùî)äíèíè â ÿìáè ³ (íå)ëåãêèì ðàä³þ òàëàíîì (Ä. Ïàâëè÷êî).
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5. Ìîæíà (íå)âïèí..î çâèíóâà÷óâàòè ³íøèõ ó ñâî¿õ (íå)âäà÷àõ ³ âïàäàòè ó â³ä÷àé, à
ìîæíà êîæíîãî äíÿ âñòàâàòè ùå ðàí³øå (³, é) íàïîëåãëèâî äîñÿãàòè óñï³õó (Ë. Äåéë³).
6. Æèò..ºâèé çäîáóòîê ëþäèíè âèçíà÷àºòüñÿ ê³ëüê³ñ..òþ «(íå)çðó÷íèõ ðîçìîâ», ÿê³
âîíà âèòðèìàëà (Ò. Ôåðð³ñ). 7. – Áóâàþòü ïîðàçêè, âàæëèâ³ø³ çà ïåðåìîãó, – ñêàçàâ
äèðåêòîð øêîëè é (äðóæíüî) ³ðîí³÷íî ïð..â³òàâ ç òð³óìôîì (Î. Ãîí÷àð).
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Óæèâàéòå ïðàâèëüíî: Òàêòè÷íèé (ùî ñòîñóºòüñÿ òàêòèêè) ïëàí.
Òàêòîâíèé (-à) (ùî âîëîä³º ïî÷óòòÿì ì³ðè) ó÷èòåëü, ó÷åíèöÿ.
309. Проаналізуйте свою навчальну діяльність й оцініть її.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
310. Дайте відповіді на запитання:
1. Чому слово цвях пишемо без апострофа, а слово черв’як – із апострофом?
2. Чому народнопоетичний пишемо разом, а народно-визвольний – через дефіс?
3. Чому в словах іншомовного походження лиман, литаври й лінза, лінгвістика
після л пишемо різні літери?
311. Оберіть одну з орфограм і відтворіть правила, що її регулюють у вигляді картини, макета, образів (на ваш смак).
312. Напишіть есе на тему «Для того щоб почати діяти, немає кращого часу, ніж зараз».
За потреби використайте вислів Карлоса Кастанеди «Людина може зробити набагато
більше й діяти набагато краще. Вона припускається тільки однієї-єдиної помилки –
думає, що в її розпорядженні багато часу». Дотримуйтесь орфографічних норм.

§ 30. Ï
ÏÐÈÍÖÈÏÈ
ÐÈÍÖÈÏÈ
È ÓÊÐ
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯
ÐÀ¯ÍÑÜÊ
ÊÎ¯ ÎÐÔÎ
ÎÐÔÎÃÐÀÔ²¯
ÎÃÐ
ÐÀÔ²¯

Мій вибір – здоровий спосіб життя

313. Бесіда:
1. Прочитайте епіграф, висловіть своє ставлення до його змісту.
2. Хто такий Авіценна? Чи достатньо лише знань, аби зберегти здоров’я?
3. Розгляньте колаж. Чи можна його елементи вважати частиною тих «знань»? Чого в ньому
бракує?
4. Назвіть і запишіть ключові слова розділу «Орфографія».
5. Де людині необхідні знання і вміння з орфографії?
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314. Запишіть слова. Поясніть, які принципи орфографії регулюють написання їх. Із
будь-якими двома словами складіть речення.

Ãàðàçä, ùàñëèâèé, ñïèòàòè, ãàðìîí³ÿ, ñàìîïî÷óòòÿ, õàð÷óâàííÿ, çìîëîäó,
áàãàòñòâî, ñïîêîíâ³êó, íàøâèäêóðó÷, ïîòåíö³àë, âèòðèâàë³ñòü, áàäüîð³ñòü,
ïîâíîö³ííèé, äæåðåëî, ï³êëóâàííÿ, çàâ÷àñíî, ñïîðòñìåí, äîâãîë³òòÿ,
íàäçâè÷àéíî, îçäîðîâëåííÿ, ðèòì, çì³öíåííÿ.
315. Розгляньте таблицю. Чи все зрозуміло вам? Доберіть по п’ять прикладів до
кожного принципу. Чи добре засвоїли матеріал? Здійсніть взаємоперевірку за
допомогою наведених слів.
Фонетичний принцип: написання збігається з літературною вимовою. Під час
написання таких слів не виникає труднощів: ɨɛɪɿɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪ ɜɿɯɨɥɚ ɞɨɛɚ ɧɚɦɢɫɬɨ
ɪɨɞɢɧɚ.
Морфологічний принцип: є розбіжності між вимовою й написанням, що пов’язано
з будовою слова. Перш ніж такі слова писати, потрібно застосувати правило: ɡɰɿɩɢɬɢ
ɜɟɫɧɚ ɪɿɥɶɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɬɶɛɚ ɜɢɲɧɟɜɢɣ ɧɟɡɛɚɝɧɟɧɧɢɣ ɡɜɨɪɭɲɟɧɢɣ.
Традиційний принцип: вимова і написання не збігаються й водночас неможливо
застосувати правило. Це так звані словникові слова, винятки з правил: ɳɚɜɟɥɶ ɮɚɪɛɚ
ɥɢɦɨɧ ɬɨɧɧɚ ɹɛɥɭɤɨ ɯɜɚɫɬɧɭɬɢ.
Диференційний: написання слова залежить від його лексичного значення: ɝɨɧɱɚɪ
ɩɪɨɮɟɫɿɹ і Гончар ɩɪɿɡɜɢɳɟ , мальва ɤɜɿɬɤɚ і «Мальва» ɩɟɪɭɤɚɪɧɹ , до гори ɿɦɟɧɧɢɤ
ɿ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤ , догори ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ .
316. І. Прочитайте мовчки текст. Назвіть ключові слова. Використовуючи їх, перекажіть докладно текст.

Äåâ³çîì àìåðèêàíñüêîãî òîâàðèñòâà ãåðîíòîëîã³â* º âèñë³â: ÿêùî â ëþäèíè
º çäîðîâ’ÿ, òî â íå¿ º âñå. Ùîá ïðîäîâæèòè ðîêè æèòòÿ, ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ
òàêèõ ïîëîæåíü: ðàö³îíàëüíå õàð÷óâàííÿ, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, îïòèì³çì, ðåæèì ïðàö³, â³äïî÷èíêó é ñíó, óì³ííÿ âîëîä³òè åìîö³ÿìè, â³äìîâà â³ä øê³äëèâèõ çâè÷îê, çàãàðòóâàííÿ îðãàí³çìó, ðóõîâà àêòèâí³ñòü.
Ë³êàð³-ä³ºòîëîãè ïåðåêîíàí³: íåìàº íåâèë³êîâíèõ õâîðîá, à º ëþäè, ùî íå
ï³äëÿãàþòü ë³êóâàííþ. Éäåòüñÿ ïðî ïàö³ºíò³â, ó ÿêèõ íåìàº ñèëè âîë³, ùîá
ñåáå äèñöèïë³íóâàòè, íåìàº äîñòàòíüîãî ðîçóì³ííÿ çàêîí³â ïðèðîäè.
Õàð÷óâàííÿ ìàº âðàõîâóâàòè îñîáëèâîñò³ êîæíî¿ ëþäèíè é áóòè ðàö³îíàëüíèì,
ðîçóìíî îá´ðóíòîâàíèì, ô³ç³îëîã³÷íî ïîâíîö³ííèì. Äîòðèìàííÿ ïîñèëüíèõ ³ ä³ºâèõ ïîðàä ó ïîºäíàíí³ ç àêòèâíèì ñïîñîáîì æèòòÿ, çëàãîäà ç ïðèðîäîþ äàþòü çìîãó
êîæíîìó çáåðåãòè âëàñíå ïîâíîö³ííå çäîðîâ’ÿ é àêòèâíå äîâãîë³òòÿ (Çà Î. Ãàíè÷).
ІІ. Запитання й завдання:
1. Відповідно до якого з принципів орфографії потрібно писати виділені слова?
2. Які елементи колажу ілюструють текст?
3. Що означають такі характеристики харчування: «раціональне, обґрунтоване, повноцінне»? Складіть і запишіть денне меню такого харчування й прокоментуйте його.
4. Які з дібраних страв ви можете приготувати самостійно?
5. Поясніть, за якими принципами треба писати слова з написаного вами меню.
317. Подані в транскрипції слова запишіть відповідно до орфографічних норм.

(

[зйіжджáти], [зйасувáн':а], [пойáснеи н':а], [шчáс'т'а]; [уч’íц':a] [кнѝз'ц'і],
[кáз'ц'і]; [гоулýбка], [леи хкѝĭ], [л':éц':а], [пýжал'це], [д'івчѝнон'ц'і], [рáд'іс'т'],
[т'м’áний], [стор'íн'ц'і], [пáл'ц'і], [р'íц':і], [брéн'к'іт], [здайéц':а], [з'в’íсно].
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318. Запишіть слова в дві колонки залежно від того, за яким принципом написано виділену частину слова: 1) морфологічним; 2) фонетичним.

Ñïàëàõ, íåâ³ñò÷èí, ïðîñüáà, ïîõ³ä, ïòàñòâî, ðóøíèê, çìîðøêà, íèâà,
äîïîìàãàº, áðÿæ÷àâ, çñèïàòè, ìåòà, ðîçñ³ë, ò³ò÷èí, âèäíîê³ë, ïîê³ñ,
ñåðäåøíà, çö³ëåííÿ, í³ãò³, îáåðò, ¿æäæó, ðîçê³ø, âè¿çíà (íàðàäà), ñïàä,
ñòóäåíòñüêèé, äóøà, êîçàöòâî, îäåñèò, á³á, áðàò, ðîç’¿æäæàþ.
319. Розгляньте світлини й розкажіть, як починається ваш день. Прочитайте текст.
Яким завданням підпорядковується в тексті добір лексичних засобів? Поясніть лексичне значення виділених слів. На основі якого принципу орфографії вони пишуться? Доберіть до них синоніми.

Ùî ðàí³øå âè ïðîêèíóëèñÿ, òî ïðîñò³øå âàì áóäå ïðîâåñòè ðàíîê ó
â³äì³ííîìó òîíóñ³. Áàäüîðèé ðàíîê ïî÷èíàºòüñÿ î 6-8-³é ãîäèí³. Îï³âäí³ ðàíîê ñâ³æèì íå áóâàº. Îäíàê íåäîñòàòíüî ïðîñòî ïðîêèíóòèñÿ, òðåáà
çðîáèòè ðàíîê æâàâèì.
Áàäüîðèé ðàíîê – öå ðèòóàë, ÿêèé êîæåí ìîæå ñòâîðèòè ñàì. Çàäóì
ïðîñòèé: ÿê ïî÷íåø ðàíîê, òàê ³ äåíü çàâäàñòüñÿ. Îñíîâíå ïðàâèëî – ðàíîê ìàº áóòè åíåðã³éíèì, ñïëàíîâàíèì ³ ñïîâíåíèì ïîçèòèâó (Çà Í. Êîçëîâèì).
320. Проаналізуйте свою діяльність на уроці за обраною схемою.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
321. Перепишіть речення, розкрийте дужки й правильно запишіть слова. Поясніть орфограми.

1. ß ï..þ òåáå, ñîíöå, òâ³é òåïëèé ö³ëþùèé íàï³é (Ì. Êîöþáèíñüêèé).
2. Ïèòè ³ ¿ñòè ç ãëèíÿí..îãî ïîñóäó – ñîá³ íà çäîðîâ..ÿ (². Êîð÷óê). 3. Çäîðîâèì ³ ñïîðòèâí..èì áóòè ìîäíî! (À. Ïîëîùàíþê). 4. Æâàâà áóëà ðîáîòà.
Òåðåíü â³ä÷óâàâ, ÿê çíèêàº éîãî âàéëóâàò³ñòü, (íå)çãðàáí..³ñòü (Î. Äîí÷åíêî). 5. (Í³)÷îãî (íå)äîñÿãíå òîé, õòî äîâãî âñòàº ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðîêèíåò..ñÿ, ³ òîé, õòî äîâãî ïðîêèäàºò..ñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê óñòàº (Å. Ðóçâåëüò).
6. (Íå)îáõ³äíî ï³äòðèìóâàòè ì³öí³ñ..òü ò³ëà, ùîá çáåðåãòè ì³öí³ñ..òü äóõó
(Â. Ãþãî). 7. Ó á³ëüøîñò³ õâîðîá âèí..³ íå ïð..ðîäà é ñóñï³ë..ñòâî, à ò³ëüêè
ñàìà ëþäèíà. Íàé÷àñò³øå âîíà õâîð³º â³ä ë³í³ é æàä³áíîñ..ò³, àëå ³íîä³ é
â³ä (íå)ðîçóìíîñò³ (Ì. Àìîñîâ).
322. Погодьтеся або спростуйте твердження: «Здоров’я – найвища цінність». Напишіть есе на цю тему.
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§ 31.
31. Í
ÍÅÍÀÃÎËÎØÅÍ²
ÅÅÍÀÃÎËÎ
ÍÀ
ÎØÅÍ² Å, È Â ÊÎÐÅÍ² ÑËÎÂÀ
Ñ ËÎÂÀ

Маленька перемога над собою робить
людину набагато сильнішою

323. І. Розгляньте світлини. Хто на них зображений? Що вам відомо про цю людину?
Прочитайте мовчки текст. Які почуття викликала у вас ця інформація? Коли ви дізналися про героя розповіді вперше?

Äî Êèºâà íåîäíîðàçîâî ïðè¿çäèâ íàéâ³äîì³øèé ìîòèâàö³éíèé îðàòîð ñó÷àñíîñò³, àêòîð, ìåöåíàò, ïèñüìåííèê, ëþäèíà-ëåãåíäà Í³ê Âóé÷è÷. Öå ñïðàâä³ ãåðîé ñüîãîäåííÿ, ÿêèé ïîïðè òÿæêå çàõâîðþâàííÿ âì³º íàñîëîäæóâàòèñÿ
æèòòÿì. Íàðîäèâñÿ Í³ê ³ç ð³äê³ñíîþ ãåíåòè÷íîþ õâîðîáîþ: ó íüîãî íå áóëî àí³
ðóê, àí³ í³ã.
Òà öå íå çàâàäèëî ö³ëåñïðÿìîâàíîìó õëîïöåâ³ çãîäîì ñòàòè îðàòîðîì.
À ñïðèÿëà öüîìó ñèòóàö³ÿ. Êîëè Í³ê ãîòóâàâñÿ âñòóïàòè äî âèøó, éîìó
ïîêàçàëè ìàëþêà ç òàêèìè æ âàäàìè. Äîòè õëîïåöü íå áà÷èâ í³êîãî ñõîæîãî íà ñåáå, à òóò ä³çíàâñÿ, ùî º ìàëþê, ÿêîìó â³í ìîæå äîïîìîãòè
àäàïòóâàòèñÿ é ïðèéíÿòè ñåáå.
Òàê ïîñòàëà ìåòà – ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâ³é äîñâ³ä ëþäÿì ç îáìåæåíèìè
ìîæëèâîñòÿìè. Çãîäîì éîãî, óæå ñòóäåíòà-â³äì³ííèêà, çàïðîñèëè âèñòóïèòè ïåðåä ñòóäåíòàìè óí³âåðñèòåòó, ³ âæå ÷åðåç òðè õâèëèíè ñï³ëêóâàííÿ çàë ïëàêàâ.
Íåâäîâç³ Í³ê ñòàâ ìîòèâàòîðîì äëÿ ì³ëüéîí³â ëþäåé, çä³éñíþâàâ òðèâàë³ ïåðåëüîòè â Êèòàé ³ íà Ãà¿ò³ ï³ñëÿ çåìëåòðóñó, âèñòóïàâ ó 67 êðà¿-
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íàõ ñâ³òó, ðîçïîâ³â ñâîþ ³ñòîð³þ ñòà äâàäöÿòè òèñÿ÷àì ñëóõà÷³â â ²íä³¿,
â³ñ³ìíàäöÿòè òèñÿ÷àì ó Êîëóìá³¿ é äåâ’ÿòüîì òèñÿ÷àì â Óêðà¿í³.
²ñòîð³ÿ, ÿêùî âîíà âèñòðàæäàíà é íàðîäæåíà ñàìèì ïèñüìåííèêîì, íàñè÷åíà îñîáëèâîþ åíåðãåòèêîþ. ²ñòîð³ÿ æèòòÿ öüîãî ÷îëîâ³êà ö³êàâà íà âñ³õ
åòàïàõ. «ª ðàíè, ÿê³ çàãîþþòüñÿ, êîëè ëþäèíà ðóõàºòüñÿ. Ð³âíî òå ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ïðî æèòòºâ³ íåâäà÷³. Íå ïñóéòå æèòòÿ ñêèãë³ííÿì – äèâ³òüñÿ âïåðåä», – ðàäèòü Í³ê.
Í³ê Âóé÷è÷ äàº óðîêè ìèëîñåðäÿ, ñèëè âîë³ ëþäÿì ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè é çäîðîâèì ëþäÿì. Â³í íàïèñàâ ê³ëüêà êíèã ïðî ñâîº æèòòÿ, âèñòóêóþ÷è ¿õ äâîìà ïàëüöÿìè íà êîìï’þòåð³, ïî 43 ñëîâà çà õâèëèíó. Îäíà ç íèõ –
«Æèòòÿ áåç êîðäîí³â» – ïåðåêëàäåíà óêðà¿íñüêîþ (Çà Î. Ìèãà÷îâîþ).
ІІ. Запитання й завдання:
Знаю, вмію, можу
1. Які голосні завжди вимовляємо чітко?
2. Поясніть значення й вимову виділених слів.
3. Чим відрізняється вимова наголошених і
ненаголошених голосних [е], [и], [о]?
4. Назвіть слова з тексту, у написанні яких виникають сумніви.
5. Поясніть розділові знаки в останньому реченні.

Відчуваю, переживаю, ціную
1. Визначте комунікативну мету автора.
2. Що вас найбільше вразило в змісті
тексту?
3. Перекажіть текст, доповніть його власними роздумами про героя розповіді.
4. Історії яких людей є для вас прикладом у
подоланні перешкод?

324. Попрацюйте з таблицею таким чином: закрийте аркушем паперу ліву колонку. Читаючи приклади, намагайтеся самостійно пригадати правила, які ви раніше вивчали.

Íàïèñàííÿ íåíàãîëîøåíèõ [å], [è], [î]
Îá´ðóíòóâàííÿ

Ïðèêëàäè

1. Íàïèñàííÿ å, è ïåðåâ³ðÿºìî íàãîëîñîì Çèìà – çèìè; âåðáà – âåðáè.
2. Ïèøåìî å:
à) ÿêùî íåíàãîëîøåíèé çâóê âèïàäàº:
á) ó ñïîëó÷åííÿõ -åðå-, -åëå-:

Æîâòåíü – æîâòíÿ (àëå: áþëåòåíÿ);
×åðåøíÿ, ñåðåäà, çåëåíü, ïåëåíà.

3. Ïèøåìî å â ñóô³êñàõ -åí-, -åíüê-,
-åñåíüê-, -òåëü-:

Çðîáëåíèé, âèøåíüêà, ó÷èòåëü.

4. Ïèøåìî è â áóêâîñïîëó÷åííÿõ -ðè-, -ëè-: Ãðèì³òè, áðèí³òè, ãëèòàòè.
5. Ó ðåøò³ âèïàäê³â íàïèñàííÿ å, è
ïåðåâ³ðÿºìî çà ñëîâíèêîì:

Ìåëîä³ÿ, ëåâàäà, ëèìàí, êèøåíÿ,
ïèð³ã.

6. Çâóê [î] ïåðåä ñêëàäîì ç
íàãîëîøåíèìè [ó] òà [³] óïîä³áíþºòüñÿ
çâóêîâ³ [ó]:

Çîçóëÿ, êîæóõ, ïîò³ê, òîá³, òîä³.

325. Прочитайте текст, випишіть виділені слова з ненаголошеними голосними,
уставляючи пропущені букви.

1. ß íå ìîæó ê..ðóâàòè íàïðÿìêîì â³òðó, àëå çàâæäè ìîæó òàê ïîñòàâèòè â³òðèëà, ùîá äîñÿãòè ñâîº¿ ì..òè (Î. Óàéëüä). 2. Ùîâå÷îðà çàïè-
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ñóéòå íà ïàïåð³ ø³ñòü íàéâàæëèâ³øèõ ð..÷åé, ÿê³ âàì íåîáõ³äíî çðîáèòè
çàâòðà. Ïîêè âè ñïèòå, ï³äñâ³äîì³ñòü çä³éñíèòü âñþ í..îáõ³äíó ðîáîòó é
âèçíà÷èòü, ÿêèì ÷èíîì ¿õ ìîæíà âèêîíàòè íàéêðàùå. ² âàø íîâèé äåíü
áóäå íàáàãàòî ïðîäóêòèâí³øèì! (Ò. Õîïê³íñ). 3. Ïðîêèäàþ÷èñü âðàíö³,
çàïèòàé ñåáå: «Ùî ÿ ïîâèí..í/ïîâèííà çðîáèòè?» Óâå÷åð³, ïåðø í³æ çàñíóòè: «Ùî ÿ çðîáèâ/çðîáèëà?» (Ï³ôàãîð).
326. І. Згрупуйте й запишіть слова за правилами: 1) е, и, о, що перевіряємо наголосом; 2) е, и, о, що не перевіряємо наголосом; 3) випадний е; 4) з буквосполученнями -ере-, -еле-.

Ëèñèöÿ, ñèíè÷êà, çèìà, ìåðåæèòè, øåïòàòè, î÷åðåò, ïðèðîäà,
çåìëÿ, ï³âåíü, äåðåâî, ÷åðâ’ÿê, ïåðåöü, â³òåð, êëåíîâèé, çàòèøíèé,
øåëåñò, òðèâàòè, ïåíüîê, ãîëóáêà, ÷îâåí, ëåëåêà, êëåêîò³òè, ñòåïîâèé,
áåøêåòíèê, êîçóëÿ, ìåøêàíö³, ùåáåòàííÿ, ïøåíèöÿ, ñòðåïåíóòèñÿ,
í³âå÷èòè, îñåðåäîê.
ІІ. Складіть і запишіть речення з кожним із виділених слів.
327. І. Запишіть слова, поставте на місці крапок необхідні літери. Поясніть,
як перевірити правильність написання букв, що позначають ненаголошені
голосні.

Ë..ìîí, àï..ëüñèí, ò..õîõ³ä, ò..ïëîõ³ä, ãð..áè, ñò..áëî, òåð..í, ïë..òóòü,
ä..ð..â³é, ÷..ðåøíÿ, á..ð..ñòÿíèé, ù..á..òàííÿ, ç..ìëÿíèé, ÷..ð..äà, ñì..ðåêà,
ë..õîë³òòÿ, êð..âåíüêèé, ä..øåâèé, ì..äóíêà, â..ðòëÿâèé, ï..íàë,
â..ëîñèïåä, æ..ñò..êóëÿö³ÿ, âèòð..ìêà, ÷..ìï³îí, ì..ñëèâåöü, ñ..êðåò,
ê..øåíÿ, â..ñåëêà.
ІІ. До виділених слів доберіть епітети.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Óæèâàºìî ïðàâèëüíî: Ëþäñüêèé (ÿêèé ñòîñóºòüñÿ ëþäåé,
íàëåæèòü ëþäÿì): ëþäñüêå ùàñòÿ. Ëþäÿíèé (ÿêèé ùèðî, äîáðîçè÷ëèâî, ÷óéíî ñòàâèòüñÿ äî ³íøèõ, ãóìàííèé): ëþäÿíà óñì³øêà.
Ëþäíèé (áàãàòîëþäíèé): ëþäíå ç³áðàííÿ.
328. Проаналізуйте свою роботу на уроці за самостійно обраною схемою.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
329. Упродовж кількох днів уважно спостерігайте за писемним мовленням
людей, що вас оточують, а саме: рекламними оголошеннями в транспорті,
магазинах тощо. Запишіть виявлені помилки, поділіться результатами спостережень на уроці.
330. Перепишіть, уставте замість крапок пропущені букви. Поясніть правопис.

Ù..ðèöÿ, àáð..êîñ, ò..ìí³òè, ì..ðåæèòè, ã..ðáåðà, ì..ñëèâåöü, ì..íóëèé,
á..ð..ñòÿíèé, â..ë..òåíñüêèé, ã..ðàíü, æ..ñò..êóëÿö³ÿ, ä..ñòàíö³ÿ, òðèì..òðîâèé,
ñ..ëà÷, òèæä..íü, æ..òëîâèé, ä..íàñò³ÿ, ç÷..ùàòè, åë..ìåíò, õ..ìåðíèé, ñ..ðéîçíèé,
êàë..íäàð, ñò..ëèòè, áð..íÿòü, ï..ëüíóþòü, çíàì..íèòèé, îñ..ëèòèñÿ,
ø..ðî÷³íü, õ..æàê.
331. Напишіть есе на тему «У житті немає недосяжних цілей».
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§ 32. ÀÏÎÑ
ÀÏÎÑÒÐÎÔ.
ÑÒÐÎÔ. ÏÎ
ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß
ÎÇÍÀ
À×ÅÍÍß Ì’ßÊÎÑÒ²
Ì’ßÊÎÑÒ² Ï
ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ
ÐÈÃÎËÎÑ
ÑÍÈÕ

Музика – джерело енергії, емоцій і почуттів

332. Бесіда:
1. Прочитайте й прокоментуйте епіграфи. Яке місце у вашому житті відведено музиці?
2. До якого типу орфограм належать апостроф і знак м’якшення?
3. Чим відрізняються ці орфограми? Чи були випадки у вашому житті, коли ви сумнівалися в написанні їх?
4. Чому слова бюро і б’ють, свято і черв’як пишемо по-різному?
333. Прочитайте виразно вірш.

334. І. Прочитайте епітети до слова «музика». Загалом «Словник епітетів» подає їх
більше ста. Як ви вважаєте, чому така кількість?

Áàä..îðà, áå..ñìåðòíà, áå..òóðáîòíà, áàãð..ÿíà, áîæåâ³ë..íà, â..ëè÷íà,
óðî÷èñòà, ãåí³àë..íà, ãë..áîêà, åíåðã³éíà, æóðëèâà, çàñïîê³éë..âà, çâ..òÿæíà,
çâîðóøë..âà, êðàñèâà, ìàã³÷íà, ìîíóìåíòàë..íà, íåñàìîâèòà, îðèã³íàë..íà,
ïàò..òè÷íà, ïð..ì³òèâíà, ñâ³òëà, ñåíòèì..íòàëüíà, ñòàðîäàâíÿ, ù..ìëèâà.
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ІІ. Запишіть слова, доберіть замість крапок потрібну орфограму. Поясніть правопис. Складіть речення із будь-якими трьома словами. Наведіть приклади музичних творів, які характеризують виділені слова. Починайте так: «Зразком урочистої музики є…».
335. Повторіть за таблицею написання ь. Доберіть власні приклади й підготуйте
запитання для самоперевірки.

(

Ïèøåìî ü:
1. Ó ê³íö³ ñëîâà ÷è ñêëàäó íà ïîçíà÷åííÿ ì’ÿêîñò³ ïðèãîëîñíèõ [ä'], [ò'], [ç'], [ñ'],
[äç'], [ö'], [ë'], [í']: îæåëåäü, ïàìîðîçü, ãîð³ëèöü.
2. Ó ñóô³êñàõ -ñüê-, -çüê-, -öüê-, -ñüê³ñòü,
-åíüê-, -çüê³ñòü, -îíüê-, -åñåíüê-, -³ñ³íüê-,
-þñ³íüê-: êîçàöüêèé, á³ë³ñ³íüêèé, ðàä³ñòü.
3. Ï³ñëÿ ì’ÿêîãî [ë'] ïåðåä íàñòóïíîþ ë³òåðîþ, ùî ïîçíà÷àº ïðèãîëîñíèé; ó ñóô³êñ³ -ëüí-: ñ³ëüñüêèé, á³ëüøèé, ñò³ëü÷èê,
áóä³âåëüíèê, â³ëüíèé, ìåë³òîïîëüñüêèé.

Íå ïèøåìî ü:
1. Ï³ñëÿ ë³òåð, ùî ïîçíà÷àþòü ãóáí³ ïðèãîëîñí³ [á], [ï], [â], [ì], [ô]: ïðèãîëóáòå,
ñòåï, âèìîâòå, âåðô.

2. Ï³ñëÿ øèïëÿ÷èõ [æ], [÷], [ø], [ø÷]
(îðô. ù) òà [ð]: í³æ, í³÷êà, äèâèøñÿ, òÿãàð, ïëþù, ²ãîð, â³äì³ð, Õàðê³â.
3. Ì³æ ë³òåðàìè, ùî ïîçíà÷àþòü ì’ÿê³
ïðèãîëîñí³: ï³çí³é, ï³ñíÿ, ï³ñëÿ àëå,
ïîòüìÿí³òè ð³çüáÿð; ì³æ ë³òåðàìè, ùî
ïîçíà÷àþòü ì’ÿê³ ïîäîâæåí³ (ïîäâîºí³)
ïðèãîëîñí³: íàñ³ííºâèé.
4. Ó áóêâîñïîëó÷åííÿõ -íüê-, -ëüê- ³ ïî- 4. Ó ñïîëó÷åííÿõ -ëê-, -íê- ³ ïîõ³äíèõ: òàõ³äíèõ: íåíüêà – íåíüö³; ëàëüêà – ãàëüö³. ð³ëêà – òàð³ëö³; çàáàãàíêà – çàáàãàíö³.
336. Прочитайте речення. Поясніть орфограми у виділених словах. Висловіть згоду, незгоду або захоплення змістом будь-якого речення.

1. Ïðèâ’ÿë³ ðîñëèíè ïðåêðàñíî îæèâëÿº êëàñè÷íà ìåëîä³ÿ (Ç ³íòåðíåòó). 2. Â³äîìèé ³òàë³éñüêèé êîìïîçèòîð Ëþäîâ³êî Åéíàóä³ âèêîíàâ îäèí
ç³ ñâî¿õ òâîð³â íà ïëàâó÷³é ïëàòôîðì³ â Ï³âí³÷íîìó Ëüîäîâèòîìó îêåàí³.
Íà ñòâîðåííÿ êîìïîçèö³¿ àâòîðà íàäèõíóëè â³ñ³ì ì³ëüéîí³â ãîëîñ³â ç óñüîãî ñâ³òó, ùî çàêëèêàþòü äî çàõèñòó Àðêòèêè. 3. Ùî á³ëüøå ëþäèíó äîëó÷àþòü äî ìóçèêè â äèòèíñòâ³, òî êðàùîþ º ¿¿ âåðáàëüíà* ïàì’ÿòü. 4. Ìóçèêà,
ìàáóòü, – íàéìåíø çðîçóì³ëå ìèñòåöòâî (Ò. Âàí).
337. Подані в транскрипції слова запишіть відповідно до правил орфографічної норми.

[т'м’áний], [л'в’íвс'кий], [зустр'íнуц':а], [пов’íл'но], [с'óма], [бород'бá],
[с'íл':у], [старéсеи н'кий], [кол'орóвий], [м’іл'йóн], [пáл'ц'а], [кóлец':а].
338. Замініть крапки, де це потрібно, знаком м’якшення й запишіть слова у дві колонки: 1) зі знаком м’якшення; 2) без ь.

Êâ³ò..ö³, æ³í…ö³, çà÷³ñ..ö³, äîëèí..ö³, ðèáàë..ö³, äîí..ö³, àâîñ..ö³, áäæ³ë..ö³,
ãîë..ö³, âåñåë..ö³, çèìîí..ö³, ëÿë..ö³, î÷åðåòÿí..ö³, æìåí..ö³, âèõîâàí..ö³, ñâèí..ö³,
ãàëóç..ö³, ñòåáëèí..ö³, ê³çîí..ö³, ìèñ..ö³, ïèëèí..ö³, ìàò³í..ö³, êîëèñ..ö³, îáîëîí..ö³,
íÿí..ö³, òð³ñ..ö³, ñîï³ë..ö³, âåñíîí..ö³, áðóí..ö³, âèõîâàòåë..ö³, õâèëèí..ö³.
339. І. Запишіть речення, поясніть орфограму – знак м’якшення.

1. Ó òâî¿õ áåçäîííèõ äèòÿ÷èõ î÷àõ ÿ áà÷ó ïðîì³í..÷èêè ñîíöÿ, ÿê³
ï³äñâ³òÿò.. äëÿ òåáå íåçíàí³ äîðîãè (À. Êóçüìåíêî). 2. Íà òâî¿é í³æí³é
äèòÿ÷³é äîëîí..ö³ ÿ ðîçäèâëÿþñü äîðîãè, ÿêèìè òè âõîäèø òèõåí..êî â
êðóò³ ëàá³ðèíòè íåâ³äîìèõ ³ñòîð³é (À. Êóçüìåíêî). 3. Äåê³ë..êà ïðîñòèõ
àêîðä³â – ³ ìåëîä³ÿ ëóíàº, ñïîä³âàþñü, â³ä÷óâàºø.., õòî ïðî òåáå ñïðàâä³
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äáàº (À. Õëèâíþê). 4. Ãåé, ÿêáè æ ìåí³, ñèíêó, íå æàë..? ßêáè æ ìåí³,
ñèíêó íå æàë..? Òè æ íà ìî¿ì ñåðö³ ëåæàâ… (Íàð. ï³ñíÿ). 5. Ñÿÿëè íà ñîí..ö³
øàáë³ çàïîðîæö³â, ÿê âîíè íà êîíÿõ ãíàëè âîðîã³â. Êîçàö..êîìó ðîäó íåìà
ïåðåâîäó, ëèíå éîãî ñëàâà ç äàëå÷³ â³ê³â (Ì. Âîíüî).
ІІ. Чи знайомі вам пісні, рядки з яких ви записали? Хто їх виконує? Охарактеризуйте
епітетами кожну пісню, висловивши викликані нею почуття.
340. Розгляньте таблицю, що містить згруповані за правилами приклади написання апострофа. Сформулюйте й запишіть правила. У разі потреби скористайтесь Українським правописом (http://litopys.org.ua/pravopys/rozdil1.htm#par6).
Àïîñòðîô ïèøåìî:
1. Ì’ÿòà, çí³÷åâ’ÿ, ëóá’ÿíèé, óï’ÿòüîõ,
Ñòåô’þê.
2. Ñóç³ð’ÿ, íàäâå÷³ð’ÿ, Ïðèìîð’ÿ, Ìàð’ÿíà.
3. Áåç’ÿäåðíèé, íàä’ÿð’ÿ, îá’¿õàòè, ç’ÿâèòèñÿ, äèò’ÿñëà, ïàí’ºâðîïåéñüêèé, ï³â’ÿùèêà,
Ì³í’þñò.
4. ×åðâ’ÿê, àðô’ÿð, âåðô’ÿíèé, ñóðì’ÿíèé.
5. Ëóê’ÿí, Ëóê’ÿí³âêà, ê’ÿò, Ìîíòåñê’º, Ðóæ’º.

Àïîñòðîô íå ïèøåìî:
1. Ïþðå, áÿçü, ôþçåëÿæ, ìþñë³.
2. Ðÿäîê, ðÿäíî, Ðºï³í, ðþêçàê, ðþø.
3. Çåêîíîìèòè, ï³äéîì, ï³âîã³ðêà, áåçàâàð³éíèé, ï³äóïàñòè, íàäóæèâàíèé.
4. Öâÿõ, ñâÿòî, äóõìÿí³þòü, áðóêâÿíèé.
5. Áéîíñîí, ñåðéîçíèé.

341. Запишіть слова у дві колонки – з апострофом і без апострофа.

Òð..þê, áåçðèá..ÿ, êóð..ºð, òüì..ÿíèé, áåç..ÿê³ðíèé, ð³çüá..ÿð, ñâ..ÿòèëèùå,
ðîç³ï..ÿñòè, äð³á..ÿçêîâèé, äåç..àêòèâàö³éíèé, Ñîëîâ..éîâ, íàâ..ÿçëèâèé,
çàîçåð..ÿ, òîðô..ÿíèé, Â..ÿ÷åñëàâ, äóõì..ÿíèé, ð..ÿñí³òè, ð..ÿäíî, ñîëîâ..¿íèé,
áðóêâ..ÿíèé, â³äâ..ÿçàòè, îáîâ..ÿçîê, íàäâå÷³ð..ÿ, ÷åðâ..ÿê, öâ..ÿõ, ï..ºäåñòàë,
ç..ÿâëÿòèñÿ, áàð..ºð, ìàò³ð..þ, êðîâ..þ, ëüâ³â..ÿíèí, ïðåì..ºðà, Ãðèãîð..ºâ,
Ìàð..ÿíà, Ñòåô..þê, ìàâï..ÿ÷èé, ðîç..ÿñíèòè, ð³çüá..ÿíèé, ð..ÿáèé, ìîðêâ..ÿíèé,
áóð..ÿí, áåç..ÿçèêèé.
342. Послухайте фрагменти музики (на вибір). Які картини вималювала ваша уява?
Запишіть «фрагменти» картини за допомогою словосполучень, у яких будуть слова
з ь і апострофом.

Ë. Áåòõîâåí «Òèøà» (https://www.youtube.com/watch?v=YW_6bJypEaA);
Ô. Øîïåí «Âàëüñ äîùó» (https://www.youtube.com/watch?v=mm5t3htSe7s);
Ìîöàðò «Äëÿ ä³òåé» (https://www.youtube.com/watch?v=LmVUL7GRYlM).
343. Здійсніть рефлексію, давши відповіді на обрані з додатків запитання.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
344. Від поданих іменників утворіть прикметники. Поясніть правила.

Òðàâà, ãîðîõ, ìîðêâà, òîðô, òüìà, àðôà, ïîëèâà, çîðÿ, êîðîâà, æèðàôà,
ìàâïà, çâ³ð, êàïóñòà, æàáà, êàì³íü, Ð³çäâî, áåç ÿçèêà.
345. Доберіть зі словника й запишіть складні випадки написання апострофа й знака м’якшення (17 слів). Підготуйте супровідні запитання однокласникам.
346. Напишіть есе на одну з тем: «Музика, що надихає», «Магія музики». Використайте в разі потреби слова з апострофом і знаком м’якшення.
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§ 33.
33. ×
×ÅÐÃÓÂÀÍÍß
×ÅÐÃÓÂ
ÅÐÃ Ó ÂÀ
ÀÍÍß
ÍÍ ÃÎË
ÃÎËÎÑÍÈÕ
ËÎÑ
ÑÍÈÕ ² ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ
ÏÐ
ÐÈÃÎËÎÑÍ
ÍÈÕ ÇÂÓÊ²Â
ÇÂÓÊ
Ê ²Â
Â

Дорожи чудовими митями!

347. Перегляньте світлини. Прочитайте й прокоментуйте епіграф і наведений вислів. Яка його основна думка? Які слова треба виділити логічним наголосом?

Âåëèêå ïðîÿâëÿºòüñÿ â ìàëîìó, ³ ùàñòÿ çàâæäè ñêëàäàºòüñÿ ç ÿêèõîñü
çâè÷àéíèõ ùîäåííèõ ïðèºìíèõ äð³áíèöü. ßêùî íå âì³òè áà÷èòè ¿õ ó
êîæíîìó äí³, òî é âåëèêó ðàä³ñíó ïîä³þ ìîæíà íå ïîì³òèòè.
348. І. Прочитайте вірш. Яким з поезії постає дощ? Чи може він бути бажаним?
Коли? Які відомі композитори відтворювали в своїх творах мелодію дощу?

Ìîâ íåáàæàíèé ã³ñòü íàïîâðàòèâñÿ* äîù.
Â³í ³äå ³ íå çíà, ùî éîìó âæå íå ðàä³.
Ïîñ³ð³ëè îáëè÷÷ÿ ó âóëèöü ³ ïëîù
² êàøòàíè ñâî¿ ïîãàñèëè ëàìïàäè.
Íå äî êîæíî¿ ç íèõ äîëåò³ëà áäæîëà,
Ñòàâ íåñïèòèé íåêòàð áóðøòèíîâèì íàìèñòîì.
À âåñåëêà â íàä³¿ ïîãîäè é òåïëà
Äâà íàìîêëèõ êðèëà ðîç³ïíóëà íàä ì³ñòîì.
À äîù³ íàéíÿëèñü! Ëëþòü ³ ëëþòü, ÿê ç â³äðà!
Ó õîëîäí³é çàæóð³ ïðèðîäà ³ ëþäè.
Ó æèòò³ ³ äëÿ ðàäîñò³ é ñìóòêó ïîðà.
Òàê áóëî, ³ òàê º, ³ ïîâ³êè òàê áóäå.
Òåòÿíà ²âàí÷óê
ІІ. Випишіть слова, у яких відбувається чергування голосного чи приголосного звуків. Доберіть до них спільнокореневі або змініть форми слів. Яке явище ви спостерігаєте? Назвіть звуки, що чергуються.
×åðãóâàííÿ ãîëîñíèõ ³ ïðèãîëîñíèõ çâóê³â â³äáóâàºòüñÿ çà òàêèõ óìîâ:
à) çì³íà ôîðìè ñëîâà: ð³ê – ðîêó, äîðîãà – äîðîç³;
á) òâîðåííÿ íîâèõ ñë³â: òåðòè – âòèðàòè, íîãà – í³æêà.
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Íàéïîøèðåí³ø³ ÷åðãóâàííÿ
[î]–[à]: ïåðåìîãòè – ïåðåìàãàòè;
[å]–[³]: ìåñòè – âèì³òàòè;
[å]–[è]: çäåðòè – çäèðàòè;
[î], [å]–[³]: íî÷³ – í³÷, ðå÷³ – ð³÷;
[å]–[î] ï³ñëÿ [æ], [÷], [ø]: øåñòè – øîñòèé;

[ã]–[æ]–[ç]: êðèãà – êðèæèíà – íà
êðèç³;
[ê]–[÷]–[ö]: æ³íêà – æ³íî÷èé – æ³íö³;
[õ]–[ø]–[ñ]: ãîðîõ – ãîðîøîê – ó
ãîðîñ³.

Ó äåÿêèõ ä³ºñëîâàõ ïåðåä íàãîëîøåíèì ñóô³êñîì -à- âèìîâëÿºìî [î] é ïèøåìî î:
ïðîñòèòè – ïðîùàòè, âìîâèòè – âìîâëÿòè. Ó êîðåíÿõ áàãàòüîõ ñë³â çâóêè [î]–[à]
íå ÷åðãóþòüñÿ: ñîëäàò, êîçàê, êà÷àí, õàçÿéêà.
Ó áàãàòüîõ êîðåíÿõ çâóêè [î], [å] ÷åðãóþòüñÿ ç [³] â ïðîöåñ³ çì³íè é ï³ä ÷àñ òâîðåííÿ
ñë³â ó âèìîâ³ é íà ïèñüì³: ñëîâà – ñë³â, ëåá³äü – ëåáåäèíèé.
×åðãóâàííÿ [î], [å] ç [³] âëàñòèâå é ñóô³êñàì: Êè¿â – Êèºâà, Êàí³â – Êàíåâà.
Çâóê [å] â êîðåíÿõ ñë³â ï³ñëÿ øèïëÿ÷èõ [æ], [÷], [ø] ìîæå ÷åðãóâàòèñÿ ç [î]:
÷åðíåòêà – ÷îðíèé, æîíàòèé – îæåíèòè.
Ó êîðåíÿõ á³ëüøîñò³ óêðà¿íñüêèõ ñë³â âèìîâëÿºìî é ïèøåìî ò³ëüêè å àáî
ò³ëüêè î: æåðòâà, ÷åñòü, øåï³ò, æîâòèé, ÷îëîâ³ê, ïøîíî, áäæîëà.

×åðãóâàííÿ ãîëîñíèõ ó ä³ºñë³âíèõ êîðåíÿõ
Çâóêè, ùî
÷åðãóþòüñÿ

Óæèâàºìî
çâóê

[î]–[à]

[à]

Ïåðåä íàãîëîøåíèì
ñóô³êñîì -à-

[å]–[³]

[³]

Ïåðåä ñóô³êñàìè -à-(-ÿ-),
-óâà-(-þâà-)

Óìîâè âæèâàííÿ

Ïðèêëàäè
Äîïîìîãòè –
äîïîìàãàòè.
Âèêîðåíèòè –
âèêîð³íÿòè –
âèêîð³íþâàòè.

Ïåðåä íàãîëîøåíèì
Ðîçòåðòè –
ñóô³êñîì -àðîçòèðàòè.
349. Запишіть, поставте на місці пропусків о або е. Обґрунтуйте написання.
[å]–[è]

[è]

×..ìï³îí, ÷..ðíèé, æ..ðäèíà, ø..âê, ù..êà, æ..â÷, æ..íèòè, æ..ëîá,
ñâ³æ..ñò³, âå÷..ð³òè, ÷..âåí, ñòîðîæ..âèé, ÷..ìîäàí, ÷..ãî, æ..ëóäü, ø..ðøåíü,
÷..ñíèé, ÷..ðíîòà, ÷..ðíåòêà.
350. Запишіть слова. Прокоментуйте правильність виконання.

Áóêâà î ÷è à? Õ..çÿéêà, ñ..ëäàò, ê..÷àí, ..òàìàí, ã..í÷àð, ï..ãàíèé, ê..çàê,
á..ãàòèé, ã..ðÿ÷èé, ê..ðÿâèé, ë..ìàòè, ïåðåì..ãàòè, ê..ëà÷.
Áóêâà å ÷è è? Âì..ðàòè, çá..ðàòè, çàñò..ëàòè, ñò..ðàòè, ðîçñò..ëàòè.
Áóêâà å ÷è ³? Çà÷..ïàòè, âèêîð..íèòè, çáåð..ãàòè, çàñòð..ëèòè, ñòð..ëÿòè,
âèì..ñòè.
Áóêâà è ÷è ³? Õ..æàê, ù..ïàòè, õ..òêèé, ê..ñëèé, õ..äíèê, ø..ïø..íà, õ..ðóðã,
ê..ïàðèñ, ø..ôð, ø..ìïàíçå, ÷..ñòîòà, ÷..æèê, ù..ðèé.
Áóêâà å ÷è î? Æ..âòèé,ø..êîëàä,÷..ðíåòêà,÷..ðíèëî,æ..ðñòîêèé,ø..ðñòêèé,
ø..ñòèäåíêà, ø..ïîò³òè, â÷..ðàøí³é, âå÷..ðîâèé.
351. Знайдіть і виправте помилки. Прислів’я й приказки запишіть правильно.

1. Êàïóñòà ãàðíà, òà êî÷àí ãíèëèé. 2. Íå õâàëè äåíü çðàíêó, à õâàëè
óâå÷îð³. 3. Íå â áîãàòñòâ³ ùàñòÿ. 4. Âèäíî ïàíà ïî õîëÿâàõ. 5. Õë³á ³ âîäà –
êàçàöüêà ¿äà. 6. Øóêàºø äîïîìîãè – ñàì äîïîìîãàé.
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352. І. Згрупуйте й запишіть спочатку слова з чергуванням голосних, а потім – із
чергуванням приголосних звуків.

Ñèä³òè, â’ÿçàòè, ïåðåìîãòè, êðóòèòè, ïåêòè, ëþáèòè, äîðîãà, ìåñòè, Ëüâ³â,
âóõî, ñèäæó, ïðèäîðîæí³é, â’ÿæó, íàâóøíèê, ëþáëþ, çàì³òàþ, Ëüâîâà,
ñòåðåãòè, ñòåëèòè, êðó÷ó, ïå÷ó, çàñòèëàòè, ñòðèãòè, äîøêà, ñòåðåæåìî,
äîùå÷êà, ñòðèæó, áåðåæåìî, ïåðåìàãàòè.
ІІ. З виділеними словами складіть і запишіть речення.
353. Доберіть до кожного дієслова форму 1-ї особи однини теперішнього часу. Запишіть
слова парами. Позначте в них корені. Укажіть звуки, що чергуються в коренях.

Ìîëîòèòè, áóäèòè, ìàçàòè, ëàãîäèòè, êð³ïèòè, ðîáèòè, áåðåãòè, ìàñòèòè,
íîñèòè, ãîðîäèòè, êîñèòè, ñóðìèòè, òåðï³òè, ëîâèòè, ãðàôèòè.
354. Прочитайте виразно вірш. Яка картина сформувалась у вашій уяві? Запишіть, ставлячи замість пропусків потрібні буквені й небуквені знаки. Обґрунтуйте орфограми. У яких відбувається чергування голосних і приголосних звуків?

Ñòî¿òü õàòà íåá..ãàòà, ñîëîì..ÿíà ñòð³õà;
Ïðè÷³ëî÷êè* ó ê..òèöÿõ, ìàë..îâàí³ â³êíà;
Îáìàçàíà, ï³äâåä..íà, à ñàìà á³ëåí..êà.
Íà ïîäâ³ð..¿, ÿê áàðâ³íîê, òðàâà ç..ë..íåí..êà,
Ùå é ñàäî÷îê, ÿê â³íî÷îê, õàòèíó êâ³ò÷àº,
Ó â³êîíöå ç íåáà ñîíöå â õàòó çàãëÿäàº.
Òàì ÷..ñòåí..êî ³ ãàðíåí..êî, òàì óñå â ïîð..ÿ..êó;
Ñàì Áîã äáàº, äîãëÿäàº òó ìàëåí..êó õàòêó.
À. Ìîëîä÷åíêî
Î. Øóïëÿê. Ãí³çäå÷êî

355. Подані іменники поставте у формі місцевого відмінка, а також утворіть від них
прикметники із суфіксом -н-. Укажіть букви, що позначають звуки, які чергуються.

Âò³õà, á³äîëàõà, óâàãà, êàòîðãà, ð³ê, ðóêà, á³ê, êðèãà, êîæóõ, ìîëîêî,
äîðîãà, äðóã.
356. Проаналізуйте свою роботу на уроці за самостійно обраною схемою. Які із миттєвостей, зображених на світлинах цього параграфа, викликали найсильніші емоції?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
357. Від поданих слів утворіть такі форми й доберіть такі спільнокореневі слова,
у яких відбуватиметься чергування приголосних звуків. Запишіть ці слова.

Ïîäðóãà, õîäèòè, áëèñê, ñêàçàòè, ïèñàòè, ëîâèòè, ïàñòóõ, ðîçãðàôèòè,
êîçàê, ëóã, ìóõà, ìîñòèòè, ñïóñòèòè, ãîðîäèòè, ãðîìèòè.
358. Напишіть есе на одну із тем: «Прекрасні миті цієї весни… (осені, літа)», «Бережімо прекрасні миті спілкування».
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§ 34. ÇÌ²ÍÈ
È ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ
ÏÐÈÃÎËÎ
ÎÑÍ
ÍÈÕ ÏÐÈ ÇÇÁ²ÃÎÂ²
Á²ÃÎÂ² ¯Õ
Õ Ó ÏÐÎÖÅ
ÏÐÎÖÅÑ²
ÅÑ²²
ÑËÎÂÎÒÂÎÐÅÍÍß
ÑËÎ
ÎÂÎ
ÎÒ ÂÎÐÅÍ
ÍÍß

Уміння любити й бути щасливим

359. Розгляньте таблицю, пригадайте правила чергування. Доберіть до кожного з
випадків чергування свої приклади.

Íàéãîëîâí³ø³ ÷åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ
ó ïðîöåñ³ ñëîâîçì³íè ³ ñëîâîòâîðåííÿ

(

[ç] – [æ]: êàçàòè – êàæó [á] – [áë]: ðîáèòè – ëþáëþ
[ã] – [æ]: Îëåã – Îëåæå
[ò] – [÷]: ñâ³òèòè. – ñâ³÷ó [ï] – [ïë]: òîïèòè – òîïëþ
[ê] – [÷]: êîçàê – êîçà÷å
[ñ] – [ø]: ïèñàòè – ïèøó [â] – [âë]: ñëàâèòè – ñëàâëþ
[õ] – [ø]: ñóõèé – ñóøà
[ä] – [äæ]: ñàäèòè – ñàäæó [ô] – [ôë]: ãðàôèòè –
[çä] – [æäæ]: ¿çäèòè –
ãðàôëþ
[ã] – [ç]: êðèãà – êðèç³
¿æäæó
[ì] – [ìë]: ñòîìèòèñÿ –
[ê] – [ö]: íàóêà – íàóö³ [ñò] – [ø÷]: ìîñòèòè –
ñòîìëþþñÿ
[õ] – [ñ]: âóõî – ó âóñ³
ìîùó
360. І. Перегляньте світлини. Яка тема їх поєднує? Прочитайте виразно уривок вірша
Анатолія Колісника. Дайте відповідь на запитання, сформульоване в першому реченні.

(

Ùî äëÿ ùàñòÿ ëþäèí³ òðåáà?
Êðèõòó õë³áà ³ êëàïòèê íåáà.
² ùîá êâ³òè öâ³ëè ó ëóç³,
Êðàïëþ ëàñêè ³ ìóäðèõ äðóç³â.
Ùå, ãàäàþ, òðåáà ëþäèí³
Ãàðíó ï³ñíþ ïðî î÷³ ñèí³.
Ùî º ùàñòÿ – õòî ìîæå çíàòè?
Äå íåáà÷åíèé ñêàðá øóêàòè?
Â íåáåñàõ, íà çåìë³? ×è, ìîæå,
Ùàñòÿ íîñèòü ó ñåðö³ êîæåí?
ІІ. Від виділених слів утворіть нові слова чи форми, щоб у їхніх коренях відбувалися
зміни. Де про ці зміни йдеться в наведеній таблиці?
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×åðãóâàííÿ
×åðã
×å
ðãóâ
óâàí
àííÿ
íÿ ïðèãîëîñíèõ
ïðèã
ïð
èãîë
îëîñ
îñ
çâóê³â ó ïðîöåñ³ ñëîâîçì³íè é ñëîâîòâîðåííÿ
Çâóêè

Ïåðåä
ñóô³êñàìè

[ã], [ç], [æ]

-ñüê-, -ñòâ-

[ê], [ö], [÷]

-ñüê-, -ñòâ-

[õ], [ñ], [ø]
[ñ]

-ñüê-, -ñòâ-ø-

[ã], [ç], [æ]

Çì³íþþòüñÿ
íà

Ïðèêëàäè

Êðèâèé Ð³ã – êðèâîð³çüêèé,
-çüê-, -çòâ- Çàïîð³ææÿ – çàïîð³çüêèé, áîÿãóç –
áîÿãóçüêèé – áîÿãóçòâî
êîçàê – êîçàöüêèé – êîçàöòâî,
-öüê-, -öòâìîëîäåöü – ìîëîäåöüêèé – ìîëîäåöòâî
-ñüê-, -ñòâ- âîëîõ – âîëîñüêèé, ïòàõ – ïòàñòâî
âèñîêèé – âèùèé, âèùå
-ù-æ÷-

[ö'ê], [ñ'ê], [ñê]

-èí-

-÷÷-,
-ù-

[ñ'ê], [øê], [ç'ê]

-åíê-, -óê

-ù-, -æ÷-

äîðîãèé – äîðîæ÷èé, äîðîæ÷å,
âóçüêèé – âóæ÷èé – âóæ÷å,
âàæêèé – âàæ÷èé
â³ííèöüêèé – Â³ííè÷÷èíà,
îäåñüêèé – Îäåùèíà, â³ñê – âîùèíà
Òåðåøêî – Òåðåùåíêî, Òåðåùóê,
Êóçüêî – Êóæ÷åíêî

Ó ÷àñòèí³ ñë³â ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ çì³íà ïðèãîëîñíèõ [ã], [æ], [ç], [ê], [÷],
[ö'], [õ], [ñ], [ø] ïåðåä ñóô³êñàìè -ñüê-, -ñòâ- íå â³äáóâàºòüñÿ: êàçàõ – êàçàõñüêèé,
òþðê – òþðêñüêèé, Ëàìàíø – ëàìàíøñüêèé.
361. Доберіть до наведених слів спільнокореневі або змініть форми слів так, щоб проілюструвати чергування приголосних. Назвіть слова, у яких чергування не відбувається.

Ñïàòè, ãðèì³òè, âàãà, ãðàôèòè, ôîíîòåêà, ãîðîõ, ð³ã, ïåêòè, êíèãà,
êàïåëþõ, áðóíüêà, æ³íêà, íîñèòè, ãðîìàäèòè*, êàçàõ, ðóõ, ×åðí³ã³â,
êîëèñêà, áóäèòè, ñì³õ, ñ³êòè, á³ê, ëåæàòè, ãëÿäà÷.
362. У 2012 році ООН проголосила Міжнародний день щастя. Який день для цього
свята визначено? З якою метою це зроблено? Які слова приносять щастя?
363. Від іменників – назв міст утворіть прикметники. Поясніть зміну прикінцевих
приголосних, якщо вона відбулася.

×åðêàñè, Áóã, Ëóöüê, Îñòðîã, ×åðí³ã³â, Ëþò³æ, Çàïîð³ææÿ, ×åðí³âö³,
Îâðó÷, Êàãàðëèê, Âèøãîðîä, Ïðèëóêè, Ãàäÿ÷, Óæãîðîä, Áóãà÷, Ñëàâóòà,
Ðàäîìèøëü, Áóäàïåøò, Ïðàãà, Ìàäðèä, Ïàðèæ, Ðèì, Â³ëüíþñ, Â³äåíü.
364. Пригадайте й запишіть назви областей України. Скільки їх? Утворіть від них,
де можливо, назви територій за допомогою суфікса -ин-. Поясніть правопис.
365. І. Прочитайте текст, стисло перекажіть його. Розгляньте світлину монумента
закоханим. Що найбільше вражає в цій історії кохання?

Öå áóëî ó 1943 ðîö³. Â³í – ³òàë³éñüêèé ïîëîíåíèé ñîëäàò, âîíà – óêðà¿íêà, âèâåçåíà íà ïðèìóñîâ³ ðîáîòè. Ëó¿äæ³ Ïåäóòòî é
Ìîêðèíà Þðçóê ïîçíàéîìèëèñÿ â àâñòð³éñüêîìó òàáîð³ äëÿ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ. Ðàçîì âîíè áóëè äâà ðîêè. ¯õ ïîºäíàëà é ðîçëó÷èëà â³éíà. Ëó¿äæ³ ïàì’ÿòàòèìå óêðà¿íñüêó êðàñóíþ ç ÿìî÷êàìè íà ùîêàõ óïðîäîâæ æèòòÿ. ² çíàéäå ¿¿, ùîá ðîçïîâ³ñòè âñ³ì,
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ùîëþáîâá³ëüøà,í³æâ³äñòàíü,òðèâàë³øàçà÷àñ³ñèëüí³øàçàâ³éíó!Áåíòåæíîþ
çãàäêîþ ïðî êîõàíó ÷îëîâ³êîâ³ áóëî ïàñìî ¿¿ âîëîññÿ é ñîðî÷êà.
Äîëÿ ðîçëó÷èëà ¿õ, òà Ëó¿äæ³ çíàéøîâ Ìîêðèíó ÷åðåç 60 ðîê³â! Òîä³ âñÿ
Óêðà¿íà, çàòàìóâàâøè ïîäèõ, ñïîñòåð³ãàëà çà ³ñòîð³ºþ ¿õíüîãî êîõàííÿ…
Íèí³ îêðàñîþ Ìàð³¿íñüêîãî ïàðêó â Êèºâ³ º ìîíóìåíò, ùî ñèìâîë³çóº
â³÷íå êîõàííÿ óêðà¿íêè Ìîêðèíè é ³òàë³éöÿ Ëó¿äæ³, ÿê³ ñòàëè äëÿ
ì³ëüéîí³â ëþäåé ñèìâîëîì â³ðíîñò³ é ëþáîâ³ (Ç æóðíàëó).
ІІ. Знайдіть в тексті слова, у яких відбувається чергування приголосних звуків. Випишіть їх і продемонструйте, які саме звуки змінюються й за яких умов.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà Ðåêîìåíäóºìî âæèâàòè: Ò³øèòü îêî, à íå ðàäóº; çâàæàòè íà
äóìêó, à íå ðàõóâàòèñÿ ç äóìêîþ; ðîçïî÷àòè îáãîâîðåííÿ, à íå
ïðèñòóïèòè äî îáãîâîðåííÿ.
366. Підсумуйте, що нового ви засвоїли, а що лише згадали, повторили.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
367. Прочитайте речення. Від поданих у дужках іменників утворіть прикметники,
запишіть їх і поясніть правопис.

1. Íàðîä (Øîòëàíä³ÿ) â³ëüíèì çâàâñÿ, çàõî÷å – áóäå â³ëüíèì çíîâ (Ëåñÿ
Óêðà¿íêà). 2. (Ì³ñÿöü) øëÿõîì ï³øîâ ÿ ³ç äîìó, (ñîíöå) øëÿõîì ïðèéøîâ
(Â. Ñîñþðà). 3. Äîâêîëà, ñê³ëüêè êèíåø îêîì, ñëàâñÿ áåçìåæíèé (ìîëîêî)
ñí³ã (ª. Ãóöàëî). 4. ²ñòîð³ÿ (Óêðà¿íà) åòíîãðàô³¿ ñâî¿ìè âèòîêàìè ñÿãàº
ñâî¿ìè âèòîêàìè ÷àñ³â (Êè¿â) Ðóñ³. 5. Âèÿâëÿºòüñÿ, ñêëàäíà íå ëèøå
(ïèñüìåííèê) ïðàöÿ. Ïðàöÿ (÷èòà÷) – í³÷èì íå ëåãøà, àëå é âîíà òàêîæ
áàãàòà íà íàòõíåííÿ é ðàä³ñí³ ïåðåæèâàííÿ (Ç æóðíàëó).
368. Напишіть твір-мініатюру на тему «Що для щастя людині треба?».

§ 35. ÑÏÐÎÙÅÍÍß ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ

Благодійність як норма життя

369. І. Розгляньте світлину на наступній сторінці. Кого на ній зображено? Прочитайте текст, визначте його тему. Що нового ви дізналися зі змісту, у чому переконалися?
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Âç³ðöåì äîáðî÷èííîñò³* º æèòòÿ Ìàòåð³
Òåðåçè, ôóíäàòîðêè Îðäåíó ìèëîñåðäÿ, ëàóðåàòêè Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ ìèðó.
Ùå â ìîëîä³ ðîêè âîíà ïî¿õàëà ç ì³ñ³îíåðñüêèì*äîðó÷åííÿì äî ²íä³¿, äå é ïîáà÷èëà ëþäåé, ÿê³ æèëè â çëèäíÿõ ³ ñòðàæäàëè
â³ä íåâèë³êîâíèõ õâîðîá. Æ³íêà â³ä÷óëà
íåïåðåáîðíå áàæàííÿ äîïîìàãàòè çíåäîëåíèì, ³ öå ñòàëî ñåíñîì ¿¿ æèòòÿ.
Ìèíàëè ðîêè íåéìîâ³ðíî âàæêî¿ ïîäâèæíèöüêî¿* ïðàö³, ³ îñü ïðî íå¿
çàãîâîðèâ óâåñü ñâ³ò. ßêîñü äåëåãàö³ÿ á³çíåñìåí³â ³ æóðíàë³ñò³â âèð³øèëà
çóñòð³òèñÿ ç Ìàò³ð’þ Òåðåçîþ, ïîäèâèòèñÿ íà ¿¿ ðîáîòó é ï³äãîòóâàòè
ðåïîðòàæ ïðî ¿¿ ì³ñ³þ. Êîëè æóðíàë³ñòè ïîáà÷èëè æàõëèâ³ óìîâè, ó ÿêèõ
ïðàöþâàëà é â³ääàâàëà ñåáå ëþäÿì öÿ ìóæíÿ æ³íêà, îäèí ³ç íèõ ñêàçàâ: «ß
³ çà ì³ë..éîí äîëàð³â öüîãî íå ðîáèâ áè». Âîíà ïðîñòî â³äïîâ³ëà: «ß òàêîæ
öüîãî íå ðîáèëà á çà ì³ë..éîí äîëàð³â – ÿ öå ðîáëþ áå..êîøòîâíî, áî ìîº
ñåð..öå ..ïîâíåíå ëþáîâ³ äî öèõ ëþäåé» (Â. Àíäðîùóê).
ІІ. Запитання й завдання:
Знаю, вмію, можу
1. Перепишіть останнє речення, уставте пропущені букви, поясніть правопис і розділові знаки.
2. Від іменника жінка утворіть прикметник та іменник за допомогою суфікса
-цтв-. Які фонетичні зміни відбуваються в процесі словотворення?
3. Чи є в реченні слово (слова), у якому
під час словотворення відбувається
спрощення в групах приголосних?
Випишіть і продемонструйте.

Відчуваю, переживаю, ціную
1. Визначте за контекстом лексичне значення
помічених зірочкою слів.
2. Як людину характеризує милосердя? Висловіть своє міркування одним-двома реченнями
й запишіть.
3. Оцініть і схарактеризуйте доброчинну діяльність Матері Терези.
4. Доберіть синоніми до слова «доброчинність».
5. Назвіть сфери, що потребують сьогодні найбільше підтримки й милосердя.

370. Пригадайте, що називають спрощенням. Наскільки ці правила важливі для нашої
мови? Розгляньте теоретичний матеріал. Підготуйте й запишіть запитання, відповідаючи на які, ви з’ясуєте всі випадки спрощень приголосних в українській мові.

Íàé÷àñò³øå ñïðîùåííÿ â³äáóâàºòüñÿ â òàêèõ ãðóïàõ ïðèãîëîñíèõ:
æäí – æí (òèæäåíü – òèæíåâèé),
çäí – çí (âè¿çä – âè¿çíèé);
ñòí – ñí (çàõèñò – çàõèñíèé);
ñòë – ñë (ùàñòÿ – ùàñëèâèé);
ðäö – ðö (ñåðäåöü – ñåðöå) –
âèïàäàþòü ä ³ ò;

çêí – çí (áðèçêè – áðèçíóòè);
ñêí – ñí (òð³ñê – òð³ñíóòè) – âèïàäàº
ê ó ïðîöåñ³ òâîðåííÿ ä³ºñë³â ³ç ñóô³êñîì
-íó;
ñëí – ñí (ðåìåñëî – ðåì³ñíèê) –
âèïàäàº ë.

1) âèíÿòêàìè â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ º ñëîâà: õâàñòëèâèé, ê³ñòëÿâèé, ïåñòëèâèé, çàï’ÿñòíèé, õâîðîñòíÿê, ø³ñòíàäöÿòü, ø³ñòñîò;
2) íåìàº ñïðîùåííÿ â ñëîâàõ ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ: àãåíòñòâî, ñòóäåíòñüêèé, ñòóäåíòñòâî, áàëàñòíèé, êîíòðàñòíèé, ïðåçèäåíòñüêèé, ã³ãàíòñüêèé, òóðèñòñòñüêèé, êîíòðàñòíèé, àâàíïîñòíèé, ôîðïîñòíèé òîùî.
371. І. Прочитайте й перекажіть текст. Розгляньте світлини на початку параграфа. Як поняття «милосердя» розумієте ви? Назвіть приклади милосердя й благодійності в Україні нині.

Áàãàòî õòî ðîçóì³º áëàãîä³éí³ñòü ³ ìèëîñåðäÿ ÿê îäíîðàçîâó àêö³þ. Íàñïðàâä³ æ òðåáà ãîâîðèòè ïðî ñïîñ³á æèòòÿ ëþäèíè. Öå íàñàìïåðåä âèÿâ
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ñòàíó ñåðöÿ ëþäèíè. Ëèøå ñï³â÷óòëèâà äîáðîñåðäíà ëþäèíà ñïðîìîæíà
ùèðî â³äãóêíóòèñÿ íà ïîòðåáè áëèæíüîãî. ×åðñòâîìó ñåðöþ íå âëàñòèâî
äîïîìàãàòè, áî âîíî ìàº åãî¿ñòè÷íó ñóòí³ñòü. Ëþäèíà ç òàêèì ñåðöåì òåæ
ìîæå ï³äòðèìàòè, àëå öÿ äîïîìîãà º æàëþã³äíîþ ïîäà÷êîþ, çä³éñíåíîþ ç
êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â.
Ãëèáèííà ñóòü ñåðöÿ ëþäèíè ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ íå ò³ëüêè â ñôåð³
äîáðî÷èííîñò³, àëå é ó âñ³õ ³íøèõ. Ìèëîñåðäÿ ÿê ðèñó õàðàêòåðó íåîáõ³äíî
âèõîâóâàòè ç ïåðøèõ ðîê³â æèòòÿ (Çà Â. Àíäðîùóê).
ІІ. Знайдіть і випишіть слова, у яких під час словозміни чи словотворення відбувається спрощення приголосних.
372. Поясніть, чому в українській мові відбувається спрощення в групах приголосних. Як воно пов’язане з милозвучністю української мови? Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх, поясніть правопис.

Ã³ãàíò, âèïóñê, äîáëåñòü, ïðîïóñê, âàðò³ñòü, ïåðñòåíü, ïåðâ³ñí³ñòü, ðàä³ñòü,
êîìïîñò, ïðèêð³ñòü, êîíòðàñò, ïî÷åñòü, ïàðëàìåíò, ëåñòîù³, ³ëþç³îí³ñò, îá’¿çä,
çàõèñò, îáëàñòü, çàï’ÿñòÿ, âèïóñê, òð³ñê, óñòà.
373. І. Прочитайте речення. Випишіть слова, у яких відбувається спрощення. Поясніть. Окремо випишіть слова з чергуванням приголосних чи голосних.

1. Íà ðàõóíêó Àíãåë³íè Øîñòàê, ìåøêàíêè ïðèôðîíòîâîãî Áàõìóòà,
ïîíàä ï³âòèñÿ÷³ ïîøèòèõ âëàñíîðó÷ óêðà¿íñüêèõ ñòÿã³â äëÿ óêðà¿íñüêèõ
çàõèñíèê³â ³ âîëîíòåð³â. 2. Âîëîíòåðñòâî äîïîìàãàº ìåí³ ðåàë³çóâàòèñÿ
ñîö³àëüíî, âèêîíóâàòè êîðèñíó ñóñï³ëüíó ðîáîòó é âîäíî÷àñ íàáóâàòè
íàâè÷îê åôåêòèâíî¿ æóðíàë³ñòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (Î. Áîæåíêî). 3. Ïîñò³éíå
ñï³ëêóâàííÿ â ãîñï³òàëÿõ, ë³êàðíÿõ ³ç çàõèñíèêàìè íàøî¿ Â³ò÷èçíè íàäàº
òèì÷àñîâî ïðèêóòèì äî ë³æêà ãåðîÿì áàäüîðîñò³ äóõó, â³ðè, ùî âñå áóäå
äîáðå. 4. Àâòîáóñ ³ç âîëîíòåðàìè ïî¿õàâ îá’¿çíîþ äîðîãîþ, õî÷ âîíà é
ðîçáèòà òðàíñïîðòîì ³ ðîçìèòà äîùàìè (Ç ³íòåðíåòó).
ІІ. Зробіть синтаксичний розбір третього речення.
374. І. Прочитайте текст. Напишіть коментар до нього, висловіть своє ставлення
до вчинку юнака. Використовуйте слова щасливий, користь, тижневий, радісний,
ціннісний, чесно, захисний.

Ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ Facebook ëüâ³â’ÿíêà íàïèñàëà, ùî â êðàìíèö³ þíàê
êóïèâ ïðîäóêòè é â³ääàâ ¿õ æ³íö³ ë³òíüîãî â³êó. Çà ¿¿ ñëîâàìè, áàáóñÿ ç
ïàëè÷êîþ õîäèëà â ñóïåðìàðêåò³ é ïðèäèâëÿëàñÿ, ùî ìîæå êóïèòè çà ñâî¿
êîï³é÷àí³ ãðîø³. Öå ïîì³òèâ þíàê, øâèäêî âèáðàâ íåîáõ³äí³ ïðîäóêòè ó
ñâ³é êîøèê, çàïëàòèâ ³ íàçäîãíàâ ñòàðåíüêó, ÿêà âæå âèéøëà ç ìàãàçèíó.
Ðåàêö³ÿ áàáóñ³ áóëà ïåðåäáà÷óâàíîþ: âîíà çàïèòàëà, ùî ìàº çà öå äàòè.
Õëîï÷èíà ïîñì³õíóâñÿ é ñêàçàâ: «Í³÷îãî, öå Âàì, áåð³òü».
Çâîðóøåíà äîïèñóâà÷êà ïåðåêîíàíà, ùî ñåðåä íàñ º ëþäè, çäàòí³ íà ãóìàíí³
â÷èíêè. Îñü ùî âîíà íàïèñàëà: «Íåõàé öåé âèïàäîê íàäèõíå êîæíîãî ç íàñ
ïðèìíîæóâàòè äîáðî, ÿê áè ñêëàäíî íå æèëîñÿ. Äîáðî ïîðîäæóº äîáðî!»
Ïîñò ïðèºìíî çäèâóâàâ ñîöìåðåæó. Â³ä ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ â³í íàáðàâ
ïîíàä 6 òèñÿ÷ óïîäîáàíü ³ áëèçüêî 700 ïîøèðåíü. Ó ñâî¿õ êîìåíòàðÿõ
êîðèñòóâà÷³ ñîöìåðåæ³ íå ïðèõîâóâàëè çàõîïëåííÿ â÷èíêîì þíàêà.
ІІ. Уявіть себе на місці кожного з героїв розповіді: а) юнака; 3) дописувачки; 3) бабусі. Як ви повелися б у цій ситуації?

108
375. Чим збагатив вас цей урок? Осмисліть свою життєву позицію, будьте добрішими
й керуйтеся принципами людяності й милосердя. Ставтеся до інших так, як ви хотіли
б, щоб ставилися до вас. Поважайте інших, особливо старших і слабших за себе.
376. І. Прочитайте текст. Які традиційні цінності збереглися в Україні? Чи є слово
«філантрóпія» синонімом до слів, наведених у рубриці «Екологія слова»? Які синоніми можна вжити до слова жертовність? Напишіть їх.

Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Åòè÷íà ö³íí³ñòü äîáðî÷èííîñò³ ñòîñîâíî ëþäèíè, ÿêà ïîòðåáóº ïðèòóëêó é øìàòêà õë³áà, ïåðåäàâàëàñÿ ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ ³ º ìîðàëüíèì
ï³ä´ðóíòÿì óêðà¿íñüêî¿ ô³ëàíòðîï³¿. ßêùî
ìè ðîçãëÿíåìî åòèìîëîã³÷íå é ïðèêëàäíå
çíà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ (ãðåö. ðhil – ëþáîâ,
anthrop – ëþäèíà; äîáðîâ³ëüíå íàäàííÿ
÷àñó, êîøò³â ³ ðåñóðñ³â áåç ñïîä³âàííÿ íà ìàòåð³àëüíó âèíàãîðîäó), òî ñòàíå çðîçóì³ëî, ùî ô³ëàíòðîï³ÿ â Óêðà¿í³ ñÿãàº êîð³ííÿì ó ñèâó äàâíèíó (Ñ. Êóö).
ІІ. Від виділених іменників утворіть прикметники, запишіть їх; поясніть правопис.
377. Напишіть есе на тему: «Поспішайте творити добро!»
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
378. Знайдіть помилки, виправте, запишіть правильно.

Ö³ë³ñíèé, àãåíñòâî, îáëàñòíèé, ³íòåë³ãåíòñüêèé, çàõèñòíèê, òèæäíÿ,
ñâèñíóòè, ã³ãàíñüêèé, ïåðåõðåñíèé, ïåñòëèâèé, ø³ññîò, óëåñòëèâèé, ùàñòëèâèé, ê³ëüê³ñòíèé, î÷èñòíèé, êîíòðàñòíèé.
379. Об’єднайтеся в кілька груп для підготовки проекту «Майстерня добра». Використайте наведені «Заповіді Матері Терези» та схему.

Ëþäè áóâàþòü íåðîçóìíèìè, íåëîã³÷íèìè òà åãî¿ñòè÷íèìè – ³ âñå æ
ëþáè ¿õ! Êîëè òè áóäåø ðîáèòè äîáðî, òî ëþäè çâèíóâà÷óâàòèìóòü òåáå
â çàòàºí³é îñîáèñò³é êîðèñò³ é ñàìîëþáñòâ³, – ³ âñå æ âèÿâëÿé äîáðîòó!
Òå, ùî òè áóäóâàâ ðîêàìè, ìîæå áóòè çðóéíîâàíèì â îäíó ìèòü, – ³ âñå æ
áóäóé! Ëþäè ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, àëå âîíè çãîäîì äîð³êàòèìóòü òîá³ çà
íå¿, – ³ âñå æ äîïîìàãàé ëþäÿì! ßêùî òè äîñÿãíóâ áåçìåæíîãî ùàñòÿ, òîá³
áóäóòü çàçäðèòè, – ³ âñå æ áóäü ùàñëèâèì! Äîáðî, ÿêå òè çðîáèâ ñüîãîäí³,
ëþäè çàáóäóòü çàâòðà, – ³ âñå æ òâîðè äîáðî! Ä³ëèñü ³ç ëþäüìè êðàùèì,
ùî â òåáå º, ³ öüîãî í³êîëè íå áóäå äîñòàòíüî – ³ âñå æ ä³ëèñü íàéêðàùèì.
•àêò äîïîìîãè – äîáðî÷èíí³ñòü – äîäàº
â³ä÷óòòÿ áëàãîïîëó÷÷ÿ é æèòòºâî¿ ìåòè,
â³äïîâ³äíî – â³ä÷óòòÿ âíóòð³øíüîãî
çàäîâîëåííÿ é ùàñòÿ;
•äîáðî÷èíí³ñòü êîðèñíà äëÿ çäîðîâ’ÿ,
íàìàãàííÿ êîìóñü äîïîìîãòè ñòèìóëþº
îðãàí³çì ÷åðåç ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³,
ñïðèÿº ðîçøèðåííþ íîâèõ ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â,
òà ïîçèòèâíî¿ ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿;
•êîëè îäíà ëþäèíà ïîâîäèòüñÿ æåðòîâíî é
âåëèêîäóøíî, âîíà íàäèõàº ³íøèõ íà òàê³ æ ä³¿.
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§ 36. ÏÎÄ
ÏÎÄÂÎªÍÍß
ÄÂÎªÍÍß ² Ï
ÏÎÄÎÂÆÅÍÍß
ÎÄ
ÄÎÂÆÅÍ
ÍÍß ÏÐÈÃÎ
ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ
ÎËÎÑÍÈÕ
Õ

Допоможи тим, хто цього потребує

380. І. Прочитайте текст, визначте його тему. Розгляньте світлини. Розкажіть про
власні вчинки, схожі з тими, що зображені на них. Назвіть останні події у світі й
Україні, що нахиляють терези в бік добра.

×îìó ìóäð³ ëþäè íàïîëåãëèâî ðàäÿòü ïîñï³øàòè òâîðèòè äîáðî? Ìàáóòü, òîìó, ùî â ñâ³ò³ º
áàëàíñ äîáðà ³ çëà. Â³í íàãàäóº òåðåçè, íà ÿê³
ñêëàäàþòü óñ³ ëþäñüê³ ñïðàâè.
Êîëè íàõèëÿþòüñÿ òåðåçè ï³ä âàãîþ çëà,
òîä³ â ñâ³ò³ íàñòàº áåçëàä..ÿ, âèíèêàº ñòðàõ
³ á³äà.
Êîëè æ ïåðåâàæàº äîáðî, òî ñâ³ò â³äïî÷èâàº â³ä âîºí, ñòðàæäàí..ü, ³
æèò..ÿ ðîçêâ³òàº íà Çåìë³. Õòî ðîáèòü äîáð³ â÷èíêè, òîé ñïðèÿº ïåðåìîç³
äîáðà. Íåäàðìà ïðî ä³ºâå äîáðî ñòâåðäæóº á³ëüø³ñòü ñâ³òîâèõ ðåë³ã³é. Äîáð³
â÷èíêè º íà ðàõóíêó Áóä..è, Õðèñòà é Ìàãîìåòà.
Ó äîáðà º îäíà ïåðåêîíëèâà ðèñà: éîãî íå áóâàº çàáàãàòî. Ñê³ëüêè ÷åñ..íèõ,
êðàñèâèõ â÷èíê³â íå çä³éñíþâàëà á ëþäèíà, âîíè íå ïåðåïîâíÿòü ñêàðáíèö³
ñâ³òîâîãî äîáðà (Ç æóðíàëó).
ІІ. Випишіть виділені слова, поставте в разі потреби пропущену літеру. Обґрунтуйте.
381. Прочитайте в таблиці приклади слів. За ними відтворіть і сформулюйте правила.

Ïîäâîºííÿ ïðèãîëîñíèõ óíàñë³äîê çá³ãó:
1) Áåççàõèñíèé, â³ääàëü, ³ííîâàö³éíèé; 3) ðîçð³ññÿ, ï³äí³ññÿ (àëå ï³äíîñüñÿ);
2) ñîííèé, ïèñüìåííèê, õâèëèííèé;
4) þííàò, â³éñüêêîìàò, ñïåööåõ.
382. Пригадайте, чому в словах «життя» й «багаття» є подовження приголосних, а в словах «листя» й «щастя» – немає.
383. Розгляньте таблицю на сторінці 110. Пригадайте головну умову подовження
приголосних. До кожного правила доберіть власні приклади.
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Ïðèãîëîñí³ çâóêè [ä'], [ò'], [ç'], [ñ'], [ö'], [ë'], [í'], [æ’], [÷’], [ø’] ïîäîâæóþòüñÿ,
ÿêùî âîíè ñòîÿòü ì³æ ãîëîñíèìè. Ïîäîâæåííÿ â³äáóâàºòüñÿ:
à) ïåðåä ÿ, þ, ³, º â óñ³õ â³äì³íêàõ ³ìåííèê³â ñåðåäíüîãî ðîäó II â³äì³íè (êð³ì
ðîäîâîãî ìíîæèíè): ç³ëëÿ, ï³ääàøøÿ, ðîçäîð³ææÿ, îáëè÷÷ÿ;
á) ïåðåä ÿ, þ, ³, å â óñ³õ â³äì³íêàõ äåÿêèõ ³ìåííèê³â ÷îëîâ³÷îãî òà æ³íî÷îãî
ðîäó I â³äì³íè çà âèíÿòêîì ðîäîâîãî ìíîæèíè ³ç çàê³í÷åííÿì -åé: ñóääÿ, ñóääåþ,
ñóää³â; ñòàòòÿ, ñòàòåé; ð³ëëÿ, ð³ëë³; ²ëëÿ, ²ëëåþ;
â) ïåðåä þ â îðóäíîìó â³äì³íêó ³ìåííèê³â æ³íî÷îãî ðîäó îäíèíè III â³äì³íè,
ÿêùî â íàçèâíîìó â³äì³íêó îñíîâà ¿õ çàê³í÷óºòüñÿ íà îäèí ì’ÿêèé àáî øèïëÿ÷èé
ïðèãîëîñíèé: ì³ääþ, ïàìîðîççþ, ðîçê³øøþ, ò³ííþ;
ã) ïåðåä ÿ, þ â ïðèñë³âíèêàõ: ñïðîñîííÿ, íàâìàííÿ, ïîï³äòèííþ, ïîï³äâ³êîííþ, çðàííÿ;
ä) ïåðåä þ, º ó ôîðìàõ òåïåð³øíüîãî é ìàéáóòíüîãî ÷àñó ä³ºñëîâà ëèòè: ëëþ,
ëëºòå, ëëºìî.
Òàêîæ ïîäîâæåííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó ïðèêìåòíèêàõ ³ç íàãîëîøåíèìè ñóô³êñàìè
-åíí-, -àíí-, -ÿíí-: çäîðîâ0ííèé, íåçäîëáííèé, íåçð³âíííèé; ó ñëîâàõ: Ãàííà,
ññàâåöü, áîââàí, áîââàí³òè, îââà, ëëÿíèé, íàââèïåðåäêè.
384. І. Перепишіть, заповнюючи в разі потреби пропуски. Поясніть правопис виділених слів.

Äîâãîë³ò..ÿ, êîëîñ..ÿ, íàâìàí..ÿ, ñïðîñîí..ÿ, ñòàò..åþ, çàäîâîëåí..ÿ,
ùåäð³ñò..þ, ùàñò..ÿì, ðàä³ñò..þ, ï³äíåñåí..ÿ, ã³ë..ÿ, ëèñò..ÿ, íàïðóæåí..³ñò..þ,
óçâèø..ÿ, ÿê³ñò..þ, ð³÷..þ, ï³äí³ñ..ÿ, ï³äíîñ..ñÿ, çäîðîâåí..èé, ³ð..àö³îíàëü..íèé,
â³êîí..èöÿ, áåç..àñòåðåæíî, ðîç..áðîºí..ÿ, óçá³÷..ÿ, øàëåí..èé, ñêàçàí..èé.
II. Складіть речення з виділеними словами. Позначте, якими вони є членами речення.
385. Перепишіть речення, уставте, де треба, пропущені букви. Обґрунтуйте написання.

1. ß íå ëþáëþ í³ÿêîãî äàðó, ÿêùî â³í íå ïîâ..ÿçà..íèé ç ëþáîâ..þ é äîáðîçè÷ëèâ³ñ..òþ (Ã. Ñêîâîðîäà). 2. Âèõîâóéòå ä³òåé âàøèõ ó äîáðî÷åñí..îñò³: ò³ëüêè
âîíà îäíà é ìîæå äàòè ùàñ..òÿ (Ë. Áåòõîâåí). 3. Ïåðøèé êðîê íåâäÿ÷íîñò..³ –
öå äîñë³äæåí..ÿ ñïîíóêàí..ü áëàãîä³éíèêà (Ï. Áóàñò). 4. Äîáðîòà íå ïðèõîäèòü â³ä âîëîä³í..ÿ áàãàò..ìà ðå÷àìè, íàâïàêè, ëèøå äîáðîòà ïåðåòâîðþº âîëîä³í..ÿ ëþäèíè íà ã³äí³ñ..òü (Ñîêðàò). 5. Äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé ìåòà æèò..ÿ –
öå ³ñíóâàí..ÿ â òðüîõ êîîðäèíàòàõ: îäíà – öå ãðîø³, äðóãà – öå íè..òÿ, à
òðåòÿ – æîâ÷íà çàçäð³ñò..ü äî áàãàòèõ (Â. ²âàùåíêî).
386. Пояснювальний диктант. Обґрунтуйте всі вивчені орфограми.

Íåñïîä³âàí³ äîáð³ â÷èíêè – öå íàø³ ö³ëåñïðÿìîâàí³ ñïðîáè çðîáèòè êðàùèì äåíü ³íøî¿ ëþäèíè. Óâàãà, ïðèâ³òí³ñòü, òóðáîòëèâ³ñòü – îñü íàøà îñíîâíà çáðîÿ â öèõ íàìàãàííÿõ. Ìè âèÿâëÿºìî äîáðî, ùîá ïîêàçàòè ³íø³é
ëþäèí³, ùî ìè ¿¿ ö³íóºìî, ùî âîíà íå ñàìîòíÿ é îòî÷åíà òåïëîì ³ ïðèÿçíþ.
Âèÿâëÿþ÷è ñâîº äîáðå ñòàâëåííÿ äî ³íøèõ, ìè äîïîìàãàºìî ñòâîðèòè
äîâêîëà ñåáå çàãàëüíó àòìîñôåðó äîáðîçè÷ëèâîñò³, ùî º ïðèíöèïîâî
âàæëèâîþ äëÿ ïîáóäîâè çäîðîâîãî ñóñï³ëüñòâà (Ç æóðíàëó).
387. Поставте іменники в орудному відмінку однини, обґрунтуйте написання.

Â³÷í³ñòü, áåçë³÷, ìóäð³ñòü, ëþáîâ, ì³öü, ìèòü, îñ³íü, áëàêèòü, ÿñí³ñòü,
ñ³ëü, ð³÷, ãëèá³íü, ñóì³ø, æîâ÷, çàâ’ÿçü, ïîâ³íü, í³÷, ïîäîðîæ, â³äñòàíü.
388. Пригадайте й запишіть 10-15 прикметників, у яких подовжуються приголосні
на межі кореня й суфікса. Складіть речення з будь-якими двома.
389. Проаналізуйте свою діяльність на уроці. Зазначте, що важливого ви дізналися.
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Виконайте один із варіантів домашнього завдання.
390. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, пропущені літери. Усно поясніть правопис.

Ùàñò..ÿ, ïîêëèêàí..ÿ, ë..ºò..ñÿ, çðàí..ÿ, ÿê³ñò..þ, áåçë³÷..þ, ìóäð³ñò..þ,
áåç..àïåðå÷íî, áåçäîãàí..î, äàë..þ, áåçìåæí³ñò..þ, ïåðåäì³ñò..ÿ, ÷åñò..þ,
ç³ë..ÿ, ïîðîñ..ÿ, ï³ä..àø..ÿ, ð³ë..åþ, Çàêàðïàò..ÿ, êëóí..ÿ, ìàøèí..èé, êà÷èí..èé.
391. Складіть і запишіть есе на тему, що є епіграфом уроку. Використайте в разі
необхідності слова з подвоєними й подовженими приголосними звуками.

§ 37
37.
7. ÏÐÀÂÎÏÈ
ÏÐÀÂÎÏÈÑ
ÈÑ Ï
ÏÐÅÔ²ÊÑ²Â
ÐÅÔ²ÊÑ
Ñ²Â ² ÑÓÔ²ÊÑ²Â
ÑÓÔ²Ê
ÊÑ²Â

Читання книжок як засіб розвитку
людини й суспільства

392. І. Розгляньте світлини з колажу. Дайте їм назву. Прочитайте текст, визначте
його тему. Що нового ви дізналися зі змісту? Докладно перекажіть текст. Порівняйте його зі змістом завдань §25. Об’єднайте й назвіть усі згадані в текстах обох параграфів переваги читання.

Àìåðèêàíñüêà åêñïåðòêà ³ç ñàìîðîçâèòêó Æîðä³í Êîðì’ºð íàçâàëà
÷îòèðè áåçñóìí³âí³ ïåðåâàãè ÷èòàííÿ êíèæîê.
Íà ïåðøèé ïîãëÿä çäàºòüñÿ, ùî çíàéòè â ³íòåðíåò³ çàõîïëèâèé ô³ëüì ³
ïîäèâèòèñÿ éîãî áóäå ö³êàâ³øå, í³æ ïðî÷èòàòè áóäü-ÿêèé õóäîæí³é ðîìàí.
Îäíàê íàñïðàâä³ êíèæêà ïðèíåñå íàáàãàòî á³ëüøå êîðèñò³.
Ïåðåäóñ³ì ÷èòàííÿ ñòèìóëþº ðîçóìîâó ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, ïîêðàùóº
ïàì’ÿòü, ï³äâèùóº òâîð÷èé ïîòåíö³àë. Êíèæêà ìîæå íàäèõíóòè íà
ñòâîðåííÿ íîâèõ ïðîåêò³â, ³äåé, çä³éñíåííÿ ïîäîðîæåé àáî íàáóâàííÿ áóäüÿêîãî ³íøîãî ö³ííîãî äîñâ³äó.
×èòàííÿ ïîñèëþº âïåâíåí³ñòü ó ñîá³, äàº çìîãó ðîçøèðèòè ñëîâíèêîâèé çàïàñ ³
ìåæ³ ³íòåëåêòó. Ó ëþäåé, ÿê³ áàãàòî ÷èòàþòü, ðîçâèâàºòüñÿ ÷óòëèâ³ñòü ³ ðîçóì³ííÿ
÷óæèõ äóìîê. ×èòàííÿ êíèæîê ðîçâèâàº ñîö³àëüí³ íàâè÷êè é çäàòí³ñòü äî
åìïàò³¿*. Ëþäèíà ðîçøèðþº ñâ³òîãëÿä ³ ïî÷èíàº êðàùå ðîçóì³òè ³íøèõ ëþäåé.
×èòàííÿ – öå ñâîºð³äíà ôîðìà ðåëàêñó. Êíèæêà çäàòíà îäíî÷àñíî é
àêòèâ³çóâàòè ìèñëåííÿ, ³ ðîçñëàáèòè, â³äâîë³êòè â³ä ïðîáëåì. ×èòàííÿ
ïåðåìàãàº ñòðåñ ³ ïîãàíèé íàñòð³é. Æîðä³í Êîðì’ºð ââàæàº, ùî öå
ïðåêðàñíèé ñïîñ³á ïñèõîëîã³÷íîãî â³äíîâëåííÿ (Ç ³íòåðíåòó).
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ІІ. Випишіть виділені слова, поясніть правопис префіксів.
393. Бесіда:
1. Пригадайте особливості написання префіксів роз- і без-.
2. За яких умов вживається префікс с-?
3. Які префікси (з- чи с-) треба писати з дієсловами ..фальсифікувати, ..шити?
4. Яка особливість об’єднує написання префіксів над-, під-, перед-, понад-, об-?
5. За яких умов уживаємо префікси зі-, розі-, наді-, піді-? Наведіть приклади.
394. Доберіть і запишіть потрібну літеру в префіксах слів. Обґрунтуйте написання.

(3, ñ)ïë³òàòè, ðî..ëåò³ëîñÿ, ðî..êóéîâäæåíèé, áå..ãîëîñèé, (ç, ñ)òðèìàòè,
áå..ìåæíèé, áå..øóìíî, ðî..ãóáëåíèé, (ç, ñ)êèäàòè, áå..ñèëëÿ, (ç, ñ)ïðîáóâàòè,
(ç, ñ)øèòè, ðî..ãàäàòè, (ç, ñ)ïàíòåëè÷åíèé, (ç, ñ)õîïèòè.
Ïðåô³êñ
ïðåïðèïð³-

Çíà÷åííÿ
Á³ëüøà ì³ðà âèÿâó îçíàêè
Ðåçóëüòàò ä³¿
Íåïîâíîòà ä³¿ ÷è îçíàêè
Íàáëèæåííÿ, ïðèºäíàííÿ
–

Ïðèêëàä
Ïðåãàðíèé, ïðåäîáðèé, ïðåìóäðèé.
Ïðèéòè, ïðèçíà÷èòè, ïðèøèòè.
Ïðèïîðîøèòè, ïðèã³ðêëèé.
Ïðèáóäóâàòè, ïðèòóëîê, ïðèì³ñüêèé.
Ïð³çâèùå, ïð³çâèñüêî, ïð³ðâà.

395. Запишіть слова, замість крапок поставте літери е, и чи і. Обґрунтуйте написання.

Ïð..â³òàòè, ïð..äí³ïðîâñüêèé, ïð..ðâà, ïð..ñòîë, ïð..òóëîê, ïð..çèäåíò,
ïð..ùåïèòè, ïð..÷óäîâèé, ïð..êð³ïëåíèé, ïð..ñïàòè, Ïð..êàðïàòòÿ, ïð..îñâÿùåííèé,
ïð..áåðåæíèé, ïð..ì’ºðà, ïð..ñòîë, ïð..ïîãàíî, ïð..êîðäîííèê, íåïð..ìèðåííèé,
ïð..ñïîê³éíî, ïð..çâèùå, ïð..â’ÿëèòè, ïð..çèðñòâî, ïð..íàã³äíî, ï..ð..ïåêòè,
ïð..äêîâ³÷íèé, ïð..çâèñüêî, ïð..ïîäîáíèé, ïð..ìàëèé, ïð..ñâ³òèòè.
Ë³òåðà
è
å
º

î

Ñóô³êñè
-èâ-, -è÷ê-, -è÷îê-, -èê-, -èí-,
-èö-åð-, -òåëü-, åñåíüê-, -åíüê,
-åí-, -åíí-, -å÷îê-, -å÷ê-, -åâ-

Ïðèêëàäè
Ïå÷èâî, âóëè÷êà, âîãíèê, Îëèí,
ïàëèöÿ.
Ñåìåðî, ó÷èòåëü, ëàã³äíåíüêèé,
ð³øåííÿ, ð³÷å÷êà, ð³øåííÿ, ìåáëåâèé,
ãðóøåâèé.

-ºâ- (ïåðåä ì’ÿêèì ïîäîâæåíèì
Æèòòºâèé, àëþì³í³ºâèé, çíàííºâèé.
í, ò àáî ïåðåä é)
-îâ- (ó ïðèêìåòíèêàõ,
íåçàëåæíî â³ä íàãîëîñó,
ïåðåä òâåðäèì ïðèãîëîñíèì; Â³òðîâèé, âåðáîâèé, êàçêîâèé,
ãðîøîâé, ãàéîâé.
ïåðåä øèïëÿ÷èì ³
íàãîëîøåíèì çàê³í÷åííÿì)

396. Утворіть і запишіть іменники за допомогою суфіксів -ечк-, -ичк-, -ик.

Êíèãà, ì³ñò, ïîì³÷íèöÿ, äîù, ðóøíèê, ñòàðøîêëàñíèöÿ, õóðäåëèöÿ,
ñòð³÷êà, ïîðàäíèöÿ, ìîðå, ñèòî, æàðò³âíèöÿ, â³ç, áàòüêî.
397. Утворіть і запишіть прикметники за допомогою суфіксів -ов-, -ев-(-єв).

Êíèãà, âåðáà, ïàì’ÿòü, êàëèíà, çàìøà, êâàñîëÿ, ùàâåëü, æîëóäü, ãåë³é,
ï³äñóìîê, åìàëü, íàòð³é, ê³âø.
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398. Запишіть слова, уставте пропущені букви е, и в суфіксах, поясніть правопис їх.

Ìàë..íüêèé, âàð..âî, ïëåò..âî, ìåðåæ..âî, Âàë..í, ïàë..÷êà, ÿãí..÷êà,
äî÷÷..í, êðèø..÷êà, óñò..íî÷êà, ïëåò..âî, îäí..íà, õàðê³â’ÿí..í, ñîí..÷êî,
ñåðä..íüêî.
399. Напишіть текст під диктування, звірте написане з оригіналом.

×èòàííÿ – áåçö³ííà ñïðàâà, ÿêà, áåç ñóìí³âó, ïîòðåáóº íå ëèøå çîñåðåäæåííÿ òà ñàìîâ³ääà÷³, àëå é ìàéñòåðíîñò³. Ñïðàâæíº ÷èòàííÿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ôîðìàëüíîãî âëàñíèì ì³ðêóâàííÿì, âèñíîâêàìè é ïåðåæèâàííÿìè.
Óì³ííÿ ÷èòàòè íàãàäóº íàâè÷êè ãðè íà ôîðòåï³àíî. Ïðèãàäóþ, ÿê
îäíà ìîÿ ï’ÿòèð³÷íà ïðèÿòåëüêà, ïî÷óâøè, ùî ¿¿ ðîâåñíèê ïî÷àâ ó÷èòèñÿ ãðàòè íà ï³àí³íî, ùèðî çäèâóâàëàñÿ: «ßê? Â³í íå âì³º?». Àäæå â ¿¿
óÿâëåíí³ ãðàòè – îçíà÷àëî ïðîñòî íàòèñêàòè íà êëàâ³ø³.
Òàê ó áàãàòüîõ ñôîðìóâàëàñÿ äóìêà, ùî ÷èòàòè – îçíà÷àº ñêëàäàòè
áóêâè â ñëîâà é ðå÷åííÿ. Ïðîòå ÿêùî ðå÷åííÿ îæèâëþþòü ëèøå ñòåðåîòèïè é ñìèñëîâ³ êë³øå, òî öå íå ÷èòàííÿ. ßê ³ ïðàâèëüíå íàòèñêàííÿ
êëàâ³ø ïî íîòàõ – öå ùå íå ìóçèêà (Çà Í. Áàã³íñüêîþ).
400. Запишіть речення, розкривши дужки й обравши правильний варіант. Поясніть правопис префіксів і суфіксів.

1. Òàëàíîâèò³ ïèñüìåííèêè â³äøë³ôîâóþòü êîæíå ñâîº ñëîâî,
¿õí³ äóìêè ïåðåïë³òàþòüñÿ ìåðåæ(èâ, åâ)îì ó âèíÿòêîâ³ ñþæåòè, à
ïðîâ³äí³ ³äå¿ òâîð³â (ç, ñ)ö³ëþþòü ³ çà÷³ïàþòü íàéïîòàºìí³ø³ ñòðóíè
äóø³ (Ç ³íòåðíåòó). 2. Ïàì’ÿòàéòå, ùî âðàæåííÿ, ÿêå âè (ç, ñ)ïðàâëÿºòå, çàëåæèòü â³ä òîãî, ùî âè ÷èòàºòå (Äæ. Ðîí). 3. ª çëî÷èíè,
ÿê³ ã³ðø³ â³ä (ç, ñ)ïàëþâàííÿ êíèæîê. Îäèí ³ç íèõ – íå ÷èòàòè
êíèæîê (Ð. Áðåäáåð³).
401. Авторка «Книжки про читання» Юстина Соболевська зазначила: «Кожен
роман можна супроводити фільмом, музикою, іншою візуалізацією. Питання: чи все це потрібно? Адже література мусить стимулювати уяву». Чи погоджуєтеся ви зі словами польської письменниці? Висловіть свої думки у формі діалогу з сусідкою(-ом) по парті.
402. Проаналізуйте свою роботу на уроці.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà Ðàäèìî óæèâàòè ïðàâèëüíî: Êíèæêîâèé êëóá, êíèæêîâà ïîëèöÿ, êíèæêîâà êðàìíèöÿ, êíèæêîâà ïðîäóêö³ÿ, êíèæêîâà âèñòàâêà, êíèæêîâèé ðèíîê, àëå êíèæíà ìîâà, êíèæíà ëåêñèêà.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
403. Випишіть з роману Л. Костенко «Маруся Чурай» вісім речень, у яких є слова з
префіксами й суфіксами, зазначеними в таблицях параграфа.
404. Напишіть есе на одну з тем: «Ця книжка сповнена (добра, тепла, любові,
мудрості…)», «Книжка, що здивувала мене», «Книжки навчають мріяти».
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§ 38.
38. Â
ÂÅËÈÊÀ
ÂÅËÈ
Å ËÈÊ
ÊÀ
ÀË
Ë²ÒÅÐÀ
À ÒÀ Ë
ËÀÏÊÈ
ÀÏÊÈ Ó ÂËÀÑÍÈ
ÂËÀÑÍÈÕ
ÈÕ ÍÀÇÂÀ
ÍÀÇÂÀÕ
ÀÕ

Вчися діяти, мріяти!

405. І. Прочитайте текст. Перегляньте світлини. Втілення якої мрії на них зображено? Чому фестиваль має таку назву? Чи вдалося вам побувати на ньому? Розкажіть
про цей фестиваль. Виділіть важливу й актуальну для вас інформацію.

«Êðà¿íà Ìð³é» – ãðàíä³îçíèé åòí³÷íèé ôåñòèâàëü Óêðà¿íè, ïðî ÿêèé
çíàþòü íå ëèøå â ªâðîï³, àëå é ó âñüîìó ñâ³ò³. ²í³ö³àòîðîì é îðãàí³çàòîðîì
ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ º Îëåã Ñêðèïêà. Ôåñòèâàëü ïðîâîäèòüñÿ ç 2004
ðîêó. Äëÿ ãîñòåé îðãàí³çóºòüñÿ ãóëÿííÿ-ÿðìàðîê, äå ìîæíà â³äâ³äàòè ð³çíîìàí³òí³ âèñòàâêè, ìàéñòåð-êëàñè íàðîäíèõ ðåìåñåë, ïðèäáàòè êíèæêè
é âèðîáè ðó÷íî¿ ðîáîòè, ñêóøòóâàòè ñòðàâè åòí³÷íî¿ êóõí³. Íà äåê³ëüêîõ
ñöåíàõ âèñòóïàþòü ïîïóëÿðí³ ãóðòè é âèêîíàâö³ ð³çíèõ êðà¿í.
Óïðîäîâæ ðîêó «Êðà¿íà Ìð³é» çä³éñíþº íèçêó çàõîä³â â Óêðà¿í³: ôåñòèâàëü «Ðîê Ñ³÷», òàíöþâàëüí³ âå÷³ðêè â ñòèë³ åòíî-äèñêî, âå÷³ð óêðà¿íñüêîãî ðîìàíñó, ïàðàä âèøèâàíîê, òðàäèö³éí³ óêðà¿íñüê³ âå÷îðíèö³.
Ç 2004-ãî ðîêó Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü åòí³÷íî¿ ìóçèêè «Êðà¿íà Ìð³é»
â³äâ³äàëè áëèçüêî îäíîãî ì³ëüéîíà ãëÿäà÷³â. Îêð³ì òðàäèö³éíî¿ êè¿âñüêî¿
ëîêàö³¿, éîãî òàêîæ áóëî ïðîâåäåíî ó Ëüâîâ³, Äí³ïð³, Ëîíäîí³ é ³íøèõ ì³ñòàõ. Çàãàëîì çà ðîêè ³ñíóâàííÿ ôåñòèâàëþ éîãî âèêîíàâöÿìè, ìàéñòðàìè é ãîñòÿìè ñòàëè ïðåäñòàâíèêè ïîíàä òðèäöÿòè êðà¿í ñâ³òó.
Ó 2017 ðîö³ ôåñòèâàëü îäíî÷àñíî ïðîâåäåíî â äâîõ ì³ñòàõ: ó Êèºâ³ íà
Ñï³âî÷îìó ïîë³ é ó Äí³ïð³ íà ïëîù³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó (uk.wikipedia.org.).
ІІ. Запитання й завдання:
Знаю, вмію, можу
Відчуваю, ціную
1. Випишіть слова й словосполучення на 1. Як ви вважаєте, мрійливість є позитивною рипозначення власних назв. Поясніть прасою особистості?
вопис їх.
2. Дайте оцінку просвітницької діяльності Олега
2. Доберіть синоніми до слова «етнічний».
Скрипки. Чим цінний цей життєвий досвід?
3. До іменника «вечір» доберіть спільно- 3. Розкажіть про вашу мрію, що вже здійснилася.
кореневі слова, поясніть, які фонетичЩо сприяло цьому? Чи погоджуєтеся з думкою,
ні зміни відбуваються в процесі словощо «Добра мрія і невгамовне бажання втілити її
творення.
означає, що мрія здійсниться»?
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406. І. Розгляньте таблицю. Яких правил у ній не згадано? Назвіть їх.
¹
ï/ï
1.
2.

3.
4.

Ïðàâèëî

Ïðèêëàäè

Íàçâè äåðæàâ, àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ
îäèíèöü, íàéâèùèõ óðÿäîâèõ ïîñàä, íàéâèùèõ
äåðæàâíèõ îðãàí³â
Ó íàçâàõ êðà¿â, îáëàñòåé, ðàéîí³â, ñêëàäíèõ
íàçâàõ öåíòðàëüíèõ óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é,
ì³í³ñòåðñòâ, çàêëàä³â âèùî¿ îñâ³òè, ìóçå¿â, òåàòð³â, ê³íîòåàòð³â, ïàðê³â êóëüòóðè é â³äïî÷èíêó, êóëüòóðíèõ òà îñâ³òí³õ çàêëàä³â, øëÿõ³â,
çàë³çíèöü, àðõ³òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê, õðàì³â ç
âåëèêî¿ ë³òåðè ïèøåòüñÿ ëèøå ïåðøå ñëîâî
Ïåðøå ñëîâî é óñ³ âëàñí³ ³ìåíà â íàçâàõ çíàìåííèõ äàò, íàçâè áîæåñòâ, ðåë³ã³éíèõ ñâÿò ³ ïîñò³â
Ç âåëèêî¿ ë³òåðè ³ â ëàïêàõ ïèøóòüñÿ íàçâè õóäîæí³õ òâîð³â, íàóêîâèõ ïðàöü, ãàçåò, æóðíàë³â, ê³íîô³ëüì³â, ñïåêòàêë³â, àåðîïîðò³â, ñòàíö³é, êàâ’ÿðåíü, ë³òàê³â, àâòîìîá³ë³â, îðäåí³â,
â³äçíàê, àëå íàçâè ðåë³ã³éíèõ êíèã ïèøóòüñÿ
áåç ëàïîê

Çàïîð³çüêà îáëàñòü, Ðåñïóáë³êà Áîëãàð³ÿ, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè.
Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí ì³ñòà Êèºâà, Íàö³îíàëüíèé
áàíê Óêðà¿íè, Ëüâ³âñüêèé
êðàºçíàâ÷èé ìóçåé, Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ,
Çîëîò³ âîðîòà, Ñîô³éñüêèé ñîáîð.
Áëàãîâ³ùåííÿ, Äåíü ó÷èòåëÿ, àëå äåíü íàðîäæåííÿ.
ë³òàê «Ìð³ÿ», ñòàíö³ÿ
ìåòðî «Õðåùàòèê» àëå
ñòàíö³ÿ Ôàñò³â; ìåäàëü
«Çà áîéîâ³ çàñëóãè», àëå
îðäåí êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî; Á³áë³ÿ.

ІІ. Бесіда:
1. Як потрібно писати назви свят, подій, знаменних дат?
2. Назвіть правила вживання великої літери у власних назвах, виражених одним словом; які складаються з кількох слів.
3. У яких назвах з великої літери пишеться лише перше слово?
4. Назви яких посад і звань пишемо з великої, а яких – із малої літери?
5. Чи завжди чумацький шлях пишемо з малої літери?
6. Чи кожну нагороду пишемо з великої літери? Що вам відомо про найвищі в Україні
нагороди й людей, що їх удостоєні?
407. Поясніть написання слів з великої чи малої літери. Випишіть ті слова й сполуки, написання яких є складним для вас.

Ãîëîñ³¿âñüêèé ë³ñ, æèòëîâèé êîìïëåêñ «ßðîñëàâ³â ãðàä», êíÿçü ßðîñëàâ Ìóäðèé, Øåâ÷åíê³â «Çàïîâ³ò», Øåâ÷åíê³âñüêà ïðåì³ÿ, øåâ÷åíê³âñüê³ òðàäèö³¿, Íàçàðîâà êíèæêà, îçåðî Ñèíåâèð, Ïîëÿðíà ç³ðêà, Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ÎÎÍ, Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè é íàóêè Óêðà¿íè, äèðåêòîð
²íñòèòóòó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, Çåëåí³ ñâÿòà, Äåíü çëóêè, Àêò ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, ê³íîô³ëüì «Ò³í³ çàáóòèõ ïðåäê³â», ë³òîïèñ
«Ïîâ³ñòü âðåì’ÿíèõ ë³ò».
408. Об’єднайтеся в три групи. Складіть словниковий диктант на тему «Велика
буква й лапки у власних назвах». Продиктуйте його учасникам інших груп.
409. Напишіть текст під диктування вчителя. Поясніть правопис власних назв.

Óæãîðîä ëåæàâ çà ãîðàìè, òîáòî â êàçêîâ³é êðà¿í³, áî êîæíà ³ñòîð³ÿ
ç ì³ñöåì ä³¿ ó êàçö³ ïî÷èíàºòüñÿ ñëîâàìè «çà ãîðàìè, çà ë³ñàìè». ²íîä³ –
«çà ìîðÿìè», àëå ç öèì òàêîæ óñå ãàðàçä, ÿêùî ïðèãàäàòè, ùî Êàðïàòè
ñâîãî ÷àñó áóëè äíîì ìîðÿ. Ïîäîðîæ ë³òàêîì äî Óæãîðîäà òðèâàëà
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íå äîâøå ñîðîêà ï’ÿòè õâèëèí. Ïðîë³òàþ÷è íàä ãîðàìè, ìîæíà áóëî
áà÷èòè é ë³ñè. Òàê ï³äòâåðäæóâàëîñÿ ïðèïóùåííÿ ïðî êàçêîâó êðà¿íó.
Ìè ¿õàëè â ãîñò³ äî äðóç³â-ãóäàê³â ç Íèæíüîãî Ñåëèùà, ³ áóëî ê³ëüêà
â³ëüíèõ ãîäèí, ÿê³ ìè âèð³øèëè ïðèñâÿòèòè Õóñòñüêîìó çàìêó (Çà
À. Àíäðóõîâè÷åì).
410. Напишіть самодиктант «Екскурсія до краєзнавчого музею». Згадайте та запишіть слова й сполучення слів з орфограмою «Велика літера». Підкресліть ті
слова, щодо написання яких у вас виникли сумніви.
411. Запишіть, уставте велику чи малу літеру, за потреби – лапки; поясніть правопис.

(Ï,ï)ðîñïåêò (Ì,ì)èðó, âèäàâíèöòâî (Â,â)åñíà, (Â,â)îëîäèìèð (Â,â)åëèêèé,
(×,÷)óìàöüêèé (Ø,ø)ëÿõ, (Þ,þ)íîíà, (Ñ,ñ)³âåðñüêèé (Ä,ä)îíåöü, (Õ,õ)ðèñòèÿíñòâî, (Ã,ã)àçåòà (Ë,ë)³òåðàòóðíà (Ó,ó)êðà¿íà, (Ð,ð)åíåñàíñ, íàðîäè (Ï,ï)³âíî÷³,
(Â,â)îëèíü, (Ë,ë)³âîáåðåææÿ, (Ê,ê)óðîðòè (Ï,ï)ðèêàðïàòòÿ, (Á,á)óêîâèíà,
(Ä,ä)åñÿòèííà (Ö,ö)åðêâà, ìàãàçèí (Ê,ê)íèæêîâèé (Ñ,ñ)â³ò.
412. Прочитайте, запишіть правильно. Поясніть написання, у яких допущено помилки.

Âåðõîâíà ðàäà Óêðà¿íè, Ñóìñüê³ ïîëÿ, âóëèöÿ Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî,
Ñîô³éñüêèé Ñîáîð, ñàíàòîð³é «Óêðà¿íà», Àíäð³¿âñüêèé Óçâ³ç, Ôàñò³âñüêèé
ðàéîí, öóêåðêè ïòàøèíå ìîëîêî, õìåëüíè÷÷èíà, Ïåòðèê³âñüêèé ðîçïèñ,
îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é, äåðæàâíèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà Óæèâàéìî ïðàâèëüíî: Âîäóõðåùå, Äí³ñò0ð, ×åðåì ø;
ïðèâîäèòü äî ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â, àëå ïðèçâîäèòü äî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â.
413. Проаналізуйте свою навчальну діяльність на уроці й результати її. Пригадайте тексти, за якими ви сьогодні працювали на уроці. За якої умови
здійсняться ваші мрії?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
414. За змістом кожного речення відгадайте назву з орфограмою «Велика літера».
Запишіть правильно, усно поясніть написання.

1. Ë³òåðàòóðíèé òâ³ð óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà, ïåðåêëàäåíèé 147 ìîâàìè ñâ³òó. 2. Îô³ö³éíà íàçâà ìóçåþ ²âàíà Ôðàíêà ó Ëüâîâ³. 3. Ïñåâäîí³ì
Ïàâëà Ìèõàéëîâè÷à Ãóáåíêà. 4. ªäèíèé îðãàí êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ â Óêðà¿í³, çàâäàííÿì ÿêîãî º ãàðàíòóâàííÿ âåðõîâåíñòâà Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ÿê Îñíîâíîãî Çàêîíó äåðæàâè íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. 5. Ôðàçåîëîã³çì, ùî îçíà÷àº «âðàçëèâå ì³ñöå». 6. Íåîô³ö³éíà íàçâà, ùî ïîçíà÷àº
³ñòîðèêî-ãåîãðàô³÷íó ÷àñòèíó, ÿêà ïî÷àòêîâî âêëþ÷àëà â ñåáå öåíòðàëüí³ é
ï³âí³÷í³ îáëàñò³ Óêðà¿íè; äàâí³é óêðà¿íñüêèé ãåîãðàô³÷íèé òà ³ñòîðè÷íèé
êðàé, ùî âèçíà÷àºòüñÿ äîëèíîþ ð³÷êè Äí³ïðî.
415. Життєвий приклад Богдана Гаврилишина, який розпочинав свою кар’єру,
працюючи лісорубом та офіціантом у Канаді, і став науковцем зі світовим іменем
– доктором економіки університету Женеви, почесним доктором у п’яти університетах Канади та України, – надихає глибше пізнавати себе й приділяти увагу самоосвіті. Перегляньте фільм про життя Б. Гаврилишина «Місія – свобода» (http://
bhfoundation.com.ua/hawrylyshyn/film.html). Напишіть есе-портрет «Борис Гаврилишин і його мрії».
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§ 39. ÓÆÈÂÀ
ÓÆÈÂÀÍÍß
ÀÍÍ
Í ß ÂÅËÈÊ
ÂÅËÈÊÎ¯
ÊÎ¯ Ë²ÒÅÐÈ
È

Волонтером може стати кожен

416. І. Прочитайте текст мовчки, визначте тему й основну думку. Чи погоджуєтеся
ви з позицією автора? Відповідь обґрунтуйте.

Ïðî Øóõåâè÷à, Ãóçàðà é íå ò³ëüêè. Ëþäñòâî ïîòðåáóº ãåðî¿â, àäæå âîíè º
ì³ðèëîì* òîãî, íàñê³ëüêè äàëåêî ìè â³ä³éøëè â³ä òâàðèííîãî ñâ³òó é íàáëèçèëèñÿ äî Áîãà. Ãåðîé – öå òîé, õòî ñïðîì³ãñÿ ïåðåñòóïèòè ÷åðåç áóäåííå, ìàòåð³àëüíå, ïåðñîíàëüíå. Âîäíî÷àñ â³í, ÿê ³ ìè, áóâ ëþäèíîþ áåç óðîäæåíèõ íàäâëàñòèâîñòåé, ç íåìèíó÷èìè ïîìèëêàìè, çëåòàìè** é ïàä³ííÿìè.
Íàö³¿ ïîòðåáóþòü ãåðî¿â – òèõ, õòî ïðèñâÿ÷óº ¿ì óñå ñâîº æèòòÿ é ó òàêèé
ñïîñ³á îáëàãîðîäæóº ³ñíóâàííÿ ¿õ. Ñàìå ãåðî¿ íàäàþòü ñåíñó** ñï³ëüíîìó
æèòòþ ëþäåé, ïåðåòâîðþþ÷è ¿õ ó ñï³ëüíîòó – íàö³þ.
Óêðà¿íö³ ïîòðåáóþòü ãåðî¿â, îãëÿäàþ÷èñü íà ÿêèõ, ìè ïî÷èíàºìî ðîçóì³òè,
÷îìó õî÷åìî áóòè, çàëèøàòèñÿ ÷è ñòàâàòè óêðà¿íöÿìè (Çà Â. Â’ÿòðîâè÷åì).
ІІ. Запитання й завдання:
1. Перегляньте світлини. Хто на них зображений? Що вам відомо про цих людей?
2. Запишіть прізвища інших відомих вам волонтерів.
3. Які риси характеру, на ваш погляд, властиві героєві? Кого з сучасників ви ототожнюєте з героєм? Укладіть список героїв сьогодення.
4. Визначте лексичне значення виділених зірочками слів, доберіть до них синоніми.
417. І. Прочитайте текст мовчки. Про кого йдеться в ньому?

Â Óêðà¿í³ ³ñíóº äàâíÿ òðàäèö³ÿ ñóñï³ëüíî¿ ïðàö³, âçàºìîäîïîìîãè, ï³êëóâàííÿ ïðî áëèæíüîãî. Îñ³á, ÿê³ ïðàöþâàëè â ö³é ñôåð³, íàçèâàëè ãðîìàäñüêèìè
ä³ÿ÷àìè, àëüòðó¿ñòàìè, äîáðî÷èíöÿìè, äîáðîâîëüöÿìè òîùî, à ç ê³íöÿ XX ñòîë³òòÿ – âîëîíòåðàìè.
Âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³ áóëî îô³ö³éíî âèçíàíî ïîñòàíîâîþ
(Ê, ê)àá³íåòó (Ì, ì)³í³ñòð³â Óêðà¿íè ó ãðóäí³ 2003 ðîêó. Ïåðøèé ïîòóæíèé**
ñïëåñê âîëîíòåðñòâà áóâ ïîâ’ÿçàíèé ³ç (×,÷)åìï³îíàòîì (ª, º)âðîïè ç ôóòáîëó
2012 ðîêó. Íàñòóïíèé ñïëåñê, ñïðè÷èíåíèé ïîä³ÿìè (ª, º)âðîìàéäàíó òà â³éíîþ íà (Ñ, ñ)õîä³ Óêðà¿íè, ìàâ áåçïðåöåäåíòíèé** ìàñøòàá ³ ñÿãíóâ ìàêñèìóìó
2014 ðîêó. Âîäíî÷àñ (Ó, ó)êðà¿íñüê³ âîëîíòåðè ïðîâîäÿòü âåëèêó ïðîñâ³ò-
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íèöüêó* ðîáîòó, îï³êóþòüñÿ ïðîô³ëàêòèêîþ øê³äëèâèõ çâè÷îê ³ íåãàòèâíèõ ñîö³àëüíèõ ÿâèù, îðãàí³çàö³ºþ äîçâ³ëëÿ ä³òåé òà ìîëîä³, ñîö³àëüíî-ïðàâîâèì çàõèñòîì íóæäåííèõ òà ³íøèìè ïðîáëåìàìè (Ç ³íòåðíåòó).
ІІ. Запитання й завдання:
Знаю, вмію, можу
1. Випишіть слова з орфограмою «Велика літера», розкривши дужки. Поясніть написання.
2. До позначених зірочками слів доберіть синоніми.
3. Складіть і запишіть два речення про важливість волонтерського руху в Україні.

Відчуваю, ціную
1. Чим для вас є волонтерство?
2. Як ви оцінюєте роботу волонтерів в Україні? Чи знайомі ви з волонтерами?
3. Назвіть сфери їхньої діяльності.
4. Якими рисами має бути наділена людина,
що обирає такий вид діяльності?

418. Здійсніть дослідження-зіставлення. Із кожним словом складіть словосполучення за зразком. Поясніть уживання великої й малої літер.
Çðàçîê: Áàòüê³âùèíà (íåîçîðà Áàòüê³âùèíà – áàòüê³âùèíà ó ñïàäîê).

Ñîíöå – ñîíöå, Äåíü – äåíü, Ïðåçèäåíò – ïðåçèäåíò, Ï³âí³÷ – ï³âí³÷,
Öåíòð – öåíòð, Øëÿõ – øëÿõ, Äèçåëü – äèçåëü, çàõ³ä – Çàõ³ä, â³ç – Â³ç.
Ñëîâà Çåìëÿ, Ì³ñÿöü, Ñîíöå ïèøóòüñÿ ç âåëèêî¿ ë³òåðè òîä³, êîëè âîíè
âæèâàþòüñÿ ÿê àñòðîíîì³÷í³ íàçâè: Íàâêîëî Ñîíöÿ îáåðòàºòüñÿ Çåìëÿ ç³
ñâî¿ì ñóïóòíèêîì Ì³ñÿöåì. Àëå: îáðîá³òîê çåìë³, ñõ³ä ñîíöÿ.
Íàçâè ñòîð³í ñâ³òó ïèøóòüñÿ ç ìàëî¿ ë³òåðè: çàõ³ä, ï³âäåíü. ßêùî ï³ä öèìè
íàéìåíóâàííÿìè ðîçóì³þòü êðàé ÷è íàðîä, ïèøåòüñÿ âåëèêà áóêâà: Çàõ³äíà
Óêðà¿íà, Ï³âäåííå Ïîë³ññÿ.
419. І. Запишіть, виберіть із дужок велику чи малу букву, поставте, де необхідно,
лапки. Поясніть правопис власних назв.

(Ä, ä)åíü (Í,í)åçàëåæíîñò³ (Ó, ó)êðà¿íè, (Ñ, ñ)îô³éñüêèé (Ñ, ñ)îáîð, (Ì, ì)àéäàí
(Í, í)åçàëåæíîñò³, (Ì, ì)³æíàðîäíèé (Â, â)àëþòíèé (Ô, ô)îíä, (ª, º)âðîïåéñüêå
(Å, å)êîíîì³÷íå (Ñ, ñ)ï³âòîâàðèñòâî, (Â,â)ñåñâ³òíÿ (Ð, ð)àäà (Ì, ì)èðó, (Ì, ì)èõàéë³âñüêà (Ö, ö)åðêâà, (Ä, ä)í³ïðîâñüê³ (Õ, õ)âèë³, (Ç, ç)îëîò³ (Â, â)îðîòà, ê³íîô³ëüì
Ê³áîðãè.
ІІ. Використавши будь-які зі словосполучень, складіть і запишіть 3-5 речень,
об’єднаних темою «Волонтером може стати кожен».
420. Визначте, яке з наведених у дужках слів є нормативним для контексту. Прокоментуйте правопис слів – власних назв. Нормативний варіант запишіть.

1. (Ñêëàñòè, çäàòè) ³ñïèò ç åòèêè äîñòðîêîâî. 2. Äÿêóþ (Âàñ, Âàì), äîðîã³ çåìëÿêè. 3. (Ñàìèé ìîëîäèé, íàéìîëîäøèé) ëàóðåàò Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿. 4. Îçíàéîìëåííÿ (ç³, ç) òâîðàìè ìîäåðí³çìó. 5. Ñêàæ³òü (ó äâîõ ñëîâàõ,
äâîìà ñëîâàìè) ïðî ãðó çàõèñíèêà «Äèíàìî». 6. (Çàâäàâàòè, íàíîñèòè)
øêîä(è, ó) äí³ïðîâñüêèì âîäàì. 7. (Çàäàâàéòå, ñòàâòå) (ïèòàííÿ, çàïèòàííÿ) íàðîäíîìó äåïóòàòó Óêðà¿íè. 8. Çì³íè (âïàäàþòü êèäàþòüñÿ) ó
â³÷³ êîæíîìó êèÿíèíó é ãîñòåâ³ ñòîëèö³.
421. Об’єднайтеся в групи для підготовки спільного волонтерського проекту,
який працюватиме в напрямку «Я і довкілля» й передбачає діяльність, спрямовану на взаємодію людини й природи, вирішення екологічних проблем, вивчення
та збереження культурних та історичних пам’яток, дослідницько-пошукову роботу. Підготуйте проект до захисту.
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422. Перепишіть, уставляючи лапки, велику чи малу літеру. Поясніть написання.

1. Êè¿âñüêèé (À, à)êàäåì³÷íèé àíñàìáëü óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè Äí³ïðî çàïðîøóº íà êîíöåðòíó ïðîãðàìó Äí³ïðîâà ñàãà. 2. Ãåé, íîâ³ (Ê, ê)îëóìáè
é (Ì, ì)àãåëëàíè, íàïíåìî â³òðèëà íàøèõ ìð³é! (Â. Ñèìîíåíêî). 3. Êíèãà
(Å, å)êëåç³àñòîâà – îäíà ç íàéá³ëüøèõ ïàì’ÿòîê äàâíüî¿ àôîðèñòè÷íî¿ ñëîâåñíîñò³ (Â. Ñêóðàò³âñüêèé). 4. Íàâ³òü ò³, õòî ìàéæå í³÷îãî íå ÷óâ ïðî íàøó êðà¿íó,
íàïåâíî çíàþòü (Ñ, ñ)îô³þ (Ê, ê)è¿âñüêó, (À, à)íäð³¿âñüêó (Ö, ö)åðêâó ÷è
(Ó, ó)ñïåíñüêèé (Ñ, ñ)îáîð (Ï, ï)å÷åðñüêî¿ (Ë, ë)àâðè (Þ. ²âàøêî). 5. Óí³êàëüí³ ÿâèùà ïðèðîäè íåð³äêî òàê îáðîñòàþòü ëåãåíäàìè, ùî íà ïîøóêè â íèõ
çåðíÿòêà ³ñòèíè íåð³äêî âèòðà÷àºìî áàãàòî ðîê³â ìàéæå (Ñ, ñ)³ç³ôîâî¿ ïðàö³
(²ç æóðíàëó). 6. Ñâ³òîâó ïîãîäó âèçíà÷àòèìóòü íàéá³ëüø â³ëüí³ îñîáèñòîñò³,
íàéãåí³àëüí³ø³ (Ì, ì)îöàðòè é (Å, å)éíøòåéíè (Ì. Íàºíêî).
423. Проаналізуйте результати власної навчальної діяльності. З’ясуйте, коли й де
вам будуть корисні знання та вміння з теми уроку.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
424. Запишіть назви найбільш престижних і цікавих вам українських закладів, державних установ, пам’яток історії й архітектури, магазинів, туристичних агенцій. Обґрунтуйте свій вибір і поясніть уживання великої літери й лапок у власних назвах.
425. Підготуйте твір-розповідь про українських волонтерів. Готуючись, дізнайтеся
про цікаві факти за покликанням https://gurt.org.ua/news/recent/16290/.

§ 40. ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÑË
ÑË²Â
Ë²Â ²Í
²ÍØÎÌÎÂÍÎÃÎ
ÍØÎÌÎ
ÎÂÍÎÃÎ ÏÎÕÎÄÆÅÍÍß
ÏÎ
ÎÕÎÄÆÅÅÍÍ
Íß

Інтернет об’єднує мільярди
людей усього світу

426. Бесіда:
1. Чим для вас є інтернет – джерелом пошуку інформації, другом, улюбленим заняттям, захопленням, полем для розваг чи марною тратою часу?
2. Чи вписується колаж у ваше уявлення про глобальну мережу?
3. Складіть речення зі словами дня в контексті інтернету.
4. Пригадайте ознаки слів іншомовного походження.
5. Поясніть написання слів «інтернет», «колаж», «мільярд».
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427. І. Прочитайте текст мовчки, визначте стиль. З якою метою ви частіше звертаєтеся
до послуг інтернету? Назвіть запозичені слова. За якими ознаками ви їх розпізнали?

Ñëîâî «³íòåðíåò» (international – ³íòåðíàö³îíàëüíèé ³ network – ìåðåæà)
äîñë³âíî îçíà÷àº «³íòåðíàö³îíàëüíà ìåðåæà». Öå ãëîáàëüíà ìåðåæà, ÿêà
îá’ºäíóº ì³ëüéîíè êîìï’þòåð³â ³ ëîêàëüíèõ ìåðåæ óñüîãî ñâ³òó.
Ñòâîðåíà âîíà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ âñ³õ â³ääàëåíèõ
êîìï’þòåð³â ì³æ ñîáîþ. Ç ïîÿâîþ öüîãî ÷óäà âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â
ìàº çìîãó îïåðàòèâíî çíàõîäèòè ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ ç íàéá³ëüø òðàñòîâèõ*
³ êîìïåòåíòíèõ äæåðåë. Ì³ëüéîíè ëþäåé ìîæóòü áëèñêàâè÷íî øâèäêî
çä³éñíþâàòè îáì³í ³íôîðìàö³ºþ, ñï³ëêóâàòèñÿ íåçàëåæíî â³ä òîãî, äå ³ â ÿêîìó
ì³ñö³ çåìíî¿ êóë³ âîíè ïåðåáóâàþòü (Ç ³íòåðíåòó).
ІІ. Поясніть написання виділених слів. Доберіть синоніми до слова «користувач».
428. Прочитайте й запишіть слова. До якої групи за походженням вони належать?
Поясніть значення кожного слова. У написанні яких слів виникли труднощі?

À(ê, êê)àóíò, âåá/ñàéò, ëîã(³, è)í, áåñò(³, è)àð³é, á(³, è)ãáîðä, á(³, è)ò, âåá/ñàéò,
â(³, è)êåíä, â(³, è)í÷åñòåð, â(³, è)ðóñ, ôàí/áóê, áà(í, íí)åð, ã(³, è)ïåð/òåêñò,
ä(³, è)çàéí, ñåðô(³, è)íã, áëîãî/ñôåðà, á(³, è)òêîéí.
429. І. Прочитайте слова, поясніть правопис і значення їх. Поділіть слова на дві групи: 1) називають позитині чи нейтральні ознаки інтернету; 2) містять ризики.

Ãåéì(å, è)ð, ãåìáë(³, è)íã, îí/ëàéí, óêð/íåò, ôëóä, ðó/íåò, õà(ê, êê)åð, ñïàì,
ôàéë/õîñò(³, è)íã*, íå/ò(³, è)êåò, ñêð(³, è)íøîò, âåá/ñåðô³íã, äåç/³íôîðìàòîð,
åìîò(³, è)êîí*, ³íòåíåò/÷àò, ê(³, è)áåð/õóë³ãàíñòâî, òðî(ë, ëë)³íã.
ІІ. Доберіть синоніми до слів, помічених зірочкою.
430. Запишіть слова, уставте в них пропущені и або і. У разі потреби використайте
інформацію таблиці.

Àóä..òîð..ÿ, ..íñòðóêòîð, îïò..ì..çàö³ÿ, ä..êòàíò, â..ç..ò, ..íòóç..àçì, ä..ñïóò,
ä..àñïîðà, ä..ïëîì, ..íêîãí..òî, ôîðò..ñ..ìî, àâòîð..òåò, ô..ç..êà, ì..êðîí,
õ..ï.., êàñò..íã, ïàö..ºíò, àíò..ïîä, àá..òóð..ºíò, êàðä..îëîã..ÿ, ïð..îð..òåò,
þð..ñä..êö..ÿ, ìàðêåò..íã, ãåíåò..êà, àáîð..ãåí.
Íàïèñàííÿ è
ó çàãàëüíèõ
íàçâàõ ï³ñëÿ ä, ò,
ç, ñ, ö, æ (äæ), ÷,
ø, ð
(ïðàâèëî
äåâ’ÿòêè)
ïåðåä ë³òåðàìè,
ùî ïîçíà÷àþòü
ïðèãîëîñí³ çâóêè
(êð³ì é):
ðèòîðèêà,
ôîðòèñèìî,
öèðê, Àëæèð,
äæèíñè, ðåæèì,
ðå÷èòàòèâ.

Íàïèñàííÿ ³, ¿
³ ïèøåìî:
• íà ïî÷àòêó ñëîâà: ³ñòèíà;
• ï³ñëÿ ïðèãîëîñíîãî ïåðåä
ãîëîñíèì ³ ïåðåä [é]: íîòàð³óñ;
•ó ê³íö³ íåçì³ííèõ ñë³â:
ïîïóð³;
• ï³ñëÿ á, ï, â, ì, ô, ã, ê,
õ, ë, í ïåðåä íàñòóïíèì
ïðèãîëîñíèì: ë³òåðà,
ï³àí³ñèìî, ã³ãàíò;
¿ ïèøåìî ï³ñëÿ ë³òåð íà
ïîçíà÷åííÿ ãîëîñíèõ çâóê³â:
ðó¿íà, Ëó¿çà, ²çìà¿ë, ïðîçà¿ê,
ìîçà¿êà.

Íàïèñàííÿ å, º
å ïèøåìî:
• íà ïî÷àòêó ñëîâà òà
ï³ñëÿ ë³òåð, ùî ïîçíà÷àþòü
ãîëîñí³ çâóêè, êð³ì å:
åï³çîä, äóåëü;
• ï³ñëÿ òâåðäèõ
ïðèãîëîñíèõ: êóïëåò,
³äåíòè÷íèé;
º ïèøåìî íà ïî÷àòêó
äàâíî çàïîçè÷åíèõ
ñë³â: ªðóñàëèì, ºãåð, à
òàêîæ ï³ñëÿ ³, å, é, çíàêà
ì’ÿêøåííÿ òà àïîñòðîôà:
ä³ºòà, ïîðòüºðà, ³íòåð’ºð.
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431. Дайте відповіді на запитання:
1. Чому пишемо дизайн, диск, дисконт, але Діана, діапазон, діалог?
2. Поясніть різницю в написанні слів: лінгвоцид*, ліцей і лиман, лимон.
3. За якими принципами орфографії пишемо слова
кіно і кишеня?
4. Чому по-різному пишемо слова Марокко і бароко,
тонна і колона; каса, шосе і Руссо, антена і манна?
5. Чому ринг, ринок, але ріелтор, директорія?
Ïîäâîºííÿ ïðèãîëîñíèõ
â³äáóâàºòüñÿ:
íå â³äáóâàºòüñÿ:
1. Ó âëàñíèõ íàçâàõ ³ ïîõ³äíèõ â³ä íèõ ñëî1. Ó ñëîâàõ, ùî º çàãàëüíèâàõ: Ì³ññóð³, Í³ööà, Øèëëåð, Æàííà, Ðóññî, ìè íàçâàìè é íå íàëåæàòü äî
ßôôà, ÿôôñüêèé, ãîëëàíäñüêèé.
âèíÿòê³â: áàðîêî, ãðèï, ãðóïà,
³íòåðìåöî, êîëåêòèâ, ë³áðåòî,
2. Ó ðåçóëüòàò³ çá³ãó îäíàêîâèõ ïðèãîëîñíèõ ñóìà òà ³í.
íà ìåæ³ ð³çíèõ ÷àñòèí ñëîâà â ³ìåííèêàõ, ùî º
2. Êîëè íåïðåô³êñàëüíå ñëîâî
çàãàëüíèìè íàçâàìè: ³ìì³ãðàö³ÿ, ³ííîâàö³ÿ.
çà çì³ñòîì â³ääàëåíå â³ä óòâî3. Ó ñëîâàõ-âèíÿòêàõ: àííàëè, áîííà, áðóò- ðåíîãî ïðåô³êñàëüíèì ñïîñîòî, âàííà (âàííèé), ìàäîííà, ìàííà, ìîòòî, áîì: íîòàö³ÿ – àíîòàö³ÿ, êîíåòòî, ïàííà, ïåíí³, òîííà, á³ëëü, áóëëà, â³- íîòàö³ÿ.
ëëà, ìóëëà, äóððà, ì³ððà.
432. Перепишіть слова, поставте, де потрібно, апостроф. Поясніть правопис.

Í..þòîí, ì..þçèêë, êóð..ºð, êàë..ÿí, ãðàâ..þðà, ³íòåðâ..þ, á..þðî,
Ê..þñþ, êîí..þêòèâ³ò, Õ..þñòîí, í..þàíñ, ïîðò..ºðè, ï..þï³òð, ï..ºäèñòàë,
á..þðîêðàò³ÿ, ô..þçåëÿæ, ìèø..ÿê, êàð..ºðà, ê..þâåò, ïðåì..ºð, êóð..éîç,
ð..þø, á..þäæåòíèé, êàí..éîí.
433. Прочитайте й усно докладно перекажіть текст. Випишіть слова іншомовного
походження, поясніть лексичне значення й написання.

Ó ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ ïîñò³â* ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ ëåêñè÷íèõ ³ ãðàìàòè÷íèõ ïðàâèë ìîâè. Äî ñêîðî÷åíü óäàâàòèñÿ ëèøå â êðàéí³õ âèïàäêàõ.
Ùîá ïîñò âèÿâèëè áàæàííÿ ÷èòàòè ÿêîìîãà á³ëüøå êîðèñòóâà÷³â, â³í ïîâèíåí áóòè ëàêîí³÷íèì ³ ïðàâèëüíî â³äôîðìàòîâàíèì. Óâàãó ïðèâåðòàþòü
ïðèêð³ïëåí³ ö³êàâà êàðòèíêà, çîáðàæåííÿ, â³äåî- àáî àóä³îçàïèñ.
Â îíëàéí-ëèñòóâàíí³ ³ñíóº ùå îäèí íîâèé òåðì³í – «ñìàéëèê», àáî «åìîãðàìà», ùî º ãðàô³÷íèì ñèìâîëîì. Ó ïåðåêëàä³ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè «smile»
îçíà÷àº «óñì³øêà», àëå â ñîöìåðåæàõ öåé òåðì³í âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèðàæåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ëþäñüêèõ åìîö³é.
Çà äîïîìîãîþ ñèìâîë³â ³ ñìàéëèê³â ìîæíà íå ëèøå ïåðåäàòè åìîö³¿, à é
â³äòâîðèòè ôðàçè. Ïðèêëàäîì º óðèâîê â³ðøà Âîëîäèìèðà Ñîñþðè «Ëþá³òü
Óêðà¿íó», ÿêèé íàáóâ âåëèêî¿ ïîïóëÿðíîñò³ â ìåðåæàõ:
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Ó â³ðòóàëüíîìó ñï³ëêóâàíí³ ïîïóëÿðíîñò³ íàáóâàþòü õåøòåãè* òà
³íòåðíåò-ìåìè*. Çîêðåìà õåøòåã ïîëåãøóº ïîøóê ïîâ³äîìëåíü çà òåìîþ
àáî âì³ñòîì. Ó ðàç³ ïîòðåáè çíàéòè â ñîöìåðåæ³ äîïèñè íà êîíêðåòíó òåìó,
ïðîñòî ââåä³òü êëþ÷îâå ñëîâî ÿê õåøòåã ó ðÿäêó ïîøóêó. Íàïðèêëàä:
#ïåðåêëàäè # áþðî_ïåðåêëàä³â #ïåðåêëàä_ç_àíãë³éñüêî¿ (http://everestcenter.com).
434. І. У Нідерландах це «мавпячий хвостик», у Німеччині й Польщі – «скріпка», у
Туреччині – «трояндочка», у Данії, Норвегій й Швеції – «слонячий хобот», у Чехії
й Словаччині – «маринований рулетик оселедця», у Греції – «купка макаронів»,
у Китаї – «мишеня», в Америці й Фінляндії – «кішка», в Угорщині – «черв’як», а
українці його називають «равликом» або «собачкою». Ви здогадалися, про який
символ іде мова? Дізнайтеся, звідки походить цей елемент електронної адреси –
знак @. У разі потреби зверніться до книжки Т. Щербаченко «Як не заблукати в
Павутині».
ІІ. Поясніть написання виділених слів.
435. Напишіть пояснювальний диктант.

Áàë, æóð³, öèë³íäð, ìåòàë, àä’þíêò, ðóëîí, àâòîá³îãðàô³ÿ, äþíà, ä³àìåòð,
àóä³ºíö³ÿ, àâòåíòè÷íèé, òþëü, àäüþ, Ìàðñåëüºçà, Ãþãî, òîðô’ÿíèé, êàð’ºð,
áðîøóðà, ñèëóåò, ðå÷èòàòèâ, äæèã³ò, äèíàìî, øèðìà, ïîçèö³ÿ, æèðàíäîëü,
ñòèìóë, äåç³íôîðìàö³ÿ, ðó¿íà, õðèñòèÿíñòâî, ³ìáèð, õèìåðà, êèïàðèñ,
ìèëÿ, ô³íàíñè, êîë³áð³, ï³àí³ñèìî, â³çàâ³, äèçåëü, ë³ñàáîíñüêèé, ³íäóñòð³ÿ,
ô³àëêà, ²çàáåëëà, ïëåÿäà, ³îí³çàòîð, þí³ñòü.
436. Розподільний диктант. Іншомовні слова з подвоєнням і без нього запишіть у дві
колонки. Поясніть лексичне значення слів, за потреби зверніться до словника.

Ë³áðåòî, ïàííà, äîííà, àëåÿ, Ãîëëàíä³ÿ, Ãîë³âóä, ³íòåðìåöî, â³ëëà, êàñà,
íåòòî, áðóòòî, áàðîêî, áåëàäîíà, ìàäîííà, òðèëåð, Øèëëåð, Ìþëëåð, Áåòò³.
437. Випишіть з усіх вправ параграфа іншомовні слова, що мають українські відповідники. Яким із них потрібно надавати перевагу?
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Óæèâàéìî ïðàâèëüíî: ô³ðìîâèé (à íå ô³ðìåíèé) ïîòÿã, ôàòàëüíèé (à íå ðîêîâèé) âèïàäîê, çàñòîñóâàòè (à íå ïðèì³íèòè)
ñàíêö³¿, êèòàÿíêà (à íå êèòàéêà), êîðåÿíêà (à íå êîðåéêà).
438. Проаналізуйте й оцініть свою навчальну діяльність на уроці й результати її.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання.
439. Підготуйте проект «Переваги ресурсів інтернету». У тексті презентації використайте слова іншомовного походження. Поясніть написання їх.
440. Відвідайте один із віртуальних музеїв, наприклад, http://museumshevchenko.
org.ua. Підготуйте супровідний текст і висловіть загальне враження від екскурсії.
441. Підготуйте презентацію на тему «Загрози, пов’язані з інтернетом» для дітей початкової школи. Поясніть написання й значення вжитої в тексті іншомовної лексики.
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§ 41. Í
ÍÀÏÈÑÀÍÍß
ÀÏÈÑÀÍÍ
Í ß ÑÊËÀÄÍÈÕ
ÑÊËÀÄÍÈ
ÈÕ ²ÌÅÍÍ
²ÌÅÍÍÈÊ²Â,
ÍÈÊ²Â,
ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊ²Â,
ÏÐÈÊÌÅÒÍ
ÍÈÊ
Ê ²Â, ×ÈÑË
×ÈÑË²ÂÍÈÊ²Â
Ë²ÂÍÈÊ²Â

Гаджети чи реальне спілкування

442. І. Прочитайте речення. Поясніть написання виділених слів.

1. Ìàð’ÿíà çíàëà áàáóñþ ëèøå âåñíÿíî-ë³òíüîþ, îñê³ëüêè âçèìêó í³êîëè
äî íå¿ íå íàâ³äóâàëàñÿ. 2. Îò ¿äåø ïîòÿãîì – ³ çà â³êíîì óðàí³øíº ñîíöå âèõîïëþº ç³ ñí³ãî-òóìàííî¿ òåìðÿâè ïîñíóë³ ñåëà, à òâîÿ óÿâà ïî÷èíàº âèìàëüîâóâàòè íà á³ëîñí³æíîìó ïîëîòí³ ñâî¿ êàçêè. 3. Êîëè ÿ áóëà ìàëåíüêîþ,
ìåí³ õîò³ëîñÿ çíàòè, ÷è áóäó ÿ êðàñèâîþ, ÷è áóäå â ìåíå äâîïîâåðõîâèé ä³ì
³ç ñîíÿ÷íîþ òåðàñîþ, ð³çíîáàðâíèìè êâ³òàìè, îãîðîäæåíèìè æèâîïëîòîì, ³
âåëèêèì êóäëàòèì ñîáàêîþ. 4. Âåñåëîîêà ïðîäàâ÷èíÿ ç ê³îñêó ïîö³êàâèëàñÿ,
÷è ä³â÷àòà íå çìåðçëè, ³ ùèðî ãëÿíóëà ¿ì ó â³÷³. 5. Â³ðà ìèëóâàëàñÿ âðàí³øíüî-çâîðóøëèâèìè êðàºâèäàìè çà â³êíîì, ñëóõàëà ðîê-í-ðîë (Çà Í. Ãåðá³ø).
ІІ. Порівняйте зміст речень і слова Ліни Костенко, що є епіграфом уроку. Що спільного
між ними? Чим цікавим і корисним можна замінити дозвілля з гаджетами?
443. І. Розгляньте таблицю. Знайдіть пояснення написанню складних іменників
із вправи 442. Прочитайте також правила в разі потреби (http://litopys.org.ua/
pravopys/rozdil1.htm#par26).
Написання складних іменників
разом

через дефіс

1) утворені з двох основ, з’єднаних сполучним голосним ɜɟɪɛɨɥɿɡ ɱɨɪɧɨɡɟɦ ɥɿɫɨɫɩɥɚɜ
ɥɿɫɨɫɬɟɩ ɱɨɪɧɨɝɭɡ
2) утворені з дієслова в наказовій формі й
іменника: ɝɨɪɢɰɜɿɬ ɩɟɪɟɤɨɬɢɩɨɥɟ ɡɿɪɜɢɝɨɥɨɜɚ
ɉɟɪɟɛɢɣɧɿɫ
3) утворені з кількісного числівника й іменника: ɞɜɨɯɫɨɬɪɿɱɱɹ
4) з першою частиною ɩɿɜ ɧɚɩɿɜ ɩɨɥɭ ɫɩɿɜ:
ɩɿɜɞɧɹ ɧɚɩɿɜɚɜɬɨɦɚɬ ɩɨɥɭɦɢɫɨɤ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪ
5) утворені з трьох і більше основ: ɬɟɪɦɨɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɤɚ

1) утворені з двох іменників без сполучного звука: ɤɭɩɿɜɥɹɩɪɨɞɚɠ ɥɿɤɚɪɟɤɨɥɨɝ
Ɂɚɣɱɢɤɉɨɛɿɝɚɣɱɢɤ ɛɭɣɬɭɪ ɭɧɬɟɪɨɮɿɰɟɪ
ɤɿɥɨɜɚɬɝɨɞɢɧɚ
2) з першою частиною ɜɿɰɟ ɥɟɣɛ ɟɤɫ
ɦɚɤɫɿ ɦɿɧɿ ɦɿɞɿ ɨɟɪ-: ɜɿɰɟɩɪɟɡɢɞɟɧɬ
ɥɟɣɛɦɟɞɢɤ ɟɤɫɞɢɪɟɤɬɨɪ
3) іншомовні назви проміжних сторін
світу: ɧɨɪɞɜɟɫɬ ɧɨɪɞɨɫɬ
4) складні назви рослин: ɱɚɪɡɿɥɥɹ
ɪɨɡɪɢɜɬɪɚɜɚ ɛɪɚɬɿɫɟɫɬɪɚ ɦɚɬɢɣɦɚɱɭɯɚ
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ІІ. Бесіда:
1. Пригадайте, як потрібно писати складні числівники з другим компонентом -сотий,
-тисячний, -мільйонний, -мільярдний.
2. Як правильно записати складні іменники й прикметники, у складі яких є числівник,
цифрами й приєднаними до них словами?
444. Запишіть складні іменники, знімаючи риску.

Ñï³â/ðîçìîâíèê, ï³â/ìèò³, çåìëå/òðóñ, íàï³â/îáåðò, ïðàöå/âëàøòóâàííÿ,
ïðîô/ñï³ëêà, ï³â/ðîêó, íîâî/ââåäåííÿ, ì³í³/ôóòáîë, æèòòº/ïèñ, òåëå/ïåðåäà÷à,
â³ëüíî/äóìåöü, áëîê/ñèñòåìà, ñï³â/äðóæí³ñòü, â³öå/ïðåçèäåíò, ñï³â/ðîçìîâíèê, òåïëî/âîç, øåñòè/äåíêà, áðàò/³/ñåñòðà, ãîðè/öâ³ò, ï’ÿòäåñÿòè/ð³÷÷ÿ, àâòîìîá³ëå/áóäóâàííÿ.
Íàïèñàííÿ ñêëàäíèõ ïðèêìåòíèê³â
Ðàçîì ïèøåìî:

×åðåç äåô³ñ ïèøåìî:

• óòâîðåí³ â³ä ñêëàäíèõ ³ìåííèê³â, ùî
ïèøóòüñÿ ðàçîì: òåïëîîáì³ííèé;
• óòâîðåí³ â³ä ï³äðÿäíèõ ñëîâîñïîëó÷åíü: çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèé (çîâí³øíÿ
òîðã³âëÿ);
• ñëîâà ç ÷àñòèíîþ íàï³â-: íàï³âñòèãëèé.
Àëå ñëîâà ñóñï³ëüíî êîðèñíèé, ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæíèé, ñóñï³ëüíî íåîáõ³äíèé, ùèðî âäÿ÷íèé, ïðèºìíî âðàæåíèé, äîáðå ïî³íôîðìîâàíèé òîùî ïèøåìî îêðåìî,
áî ïðèñë³âíèêè ëîã³÷íî íàãîëîøåí³ é çáåð³ãàþòü ñàìîñò³éíå ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ.

• óòâîðåí³ â³ä ñêëàäíèõ ³ìåííèê³â, ùî ïèøóòüñÿ ÷åðåç äåô³ñ:
â³öå-ïðåçèäåíòñüêèé;
• óòâîðåí³ â³ä äâîõ ³ á³ëüøå
ïðèêìåòíèê³â, ïîºäíàíèõ ñóðÿäíèì çâ’ÿçêîì: êèñëî-ñîëîäêèé (êèñëèé ³ ñîëîäêèé), ìîâíî-ë³òåðàòóðíèé (ìîâíèé ³ ë³òåðàòóðíèé);
• ïåðøà ÷àñòèíà ÿêèõ îçíà÷àº
â³äò³íîê êîëüîð³â: ñâ³òëî-çåëåíèé,
ñí³æíî-á³ëèé, àëå æîâòîãàðÿ÷èé,
÷åðâîíîãàðÿ÷èé.

445. Доберіть і запишіть по два приклади написання складних прикметників до
кожного правила. Поясніть правопис.
446. Поясніть правопис складних іменників і прикметників. Випишіть ті, написання
яких складає труднощі.

Ìóëüòèìåä³éíèé, îíëàéí-ñâ³ò, ôëåø-ïàì’ÿòü, ìèðîëþáíèé, ðîáîòèçàö³ÿ,
ñìàðò-êàðòêà, ñàìîëþáñòâî, äîâãîòðèâàëèé, ê³ëîáàéò, ñîöìåðåæà, æèòòºâî âàæëèâèé, ñëîâî-ñïîëó÷åííÿ, ìóëüòïåðñîíàæ, îäíîë³òêè, êàðä³î-âïðàâè, æèòòºä³ÿëüí³ñòü, ïîñòìîäåðí³çì, ãóñè-ëåáåä³, ñòåðåîòèï, áàãàòîìàí³òíèé, ôîðñ-ìàæîðíèé.
447. Від поданих слів утворіть складні прикметники, поясніть правопис.

Ïðÿìèé (êóò, ë³í³ÿ, ïðîïîðö³ÿ), áàãàòî (ãðàíü, ðîêè, ëþäè), æèòòºâèé (âàæëèâ³ñòü, ñïðîìîæí³ñòü, íåîáõ³äí³ñòü), âñåñâ³òíüî (â³äîìèé, ³ñòîð³ÿ, ïîïóëÿðí³ñòü), äàëåêî (ç³ð, ãëÿäí³ñòü), äîáðî (äóøà, çè÷èòè, ñåðöå), ãîñòðèé (çóá, äåô³öèò, ãðàíü).
Åêîëîã³ÿ ñëîâà Óæèâàéìî ïðàâèëüíî: àâòîçàïðàâíà (à íå àâòîçàïðàâî÷íà)

ñòàíö³ÿ; ÷èñëåíí³ (à íå áàãàòî÷èñëåíí³) â³äâ³äóâà÷³; ìàòè äîáðó
ðåïóòàö³þ (à íå áóòè íà äîáðîìó ðàõóíêó); âîëîñüê³ (à íå ãðåöüê³)
ãîð³õè; ðåêîìåíäîâàíèé (à íå çàêàçíèé) ëèñò.
448. Проаналізуйте й оцініть свою навчальну діяльність на уроці й результати її.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
449. Напишіть есе на одну з тем: «Проблеми віртуальної реальності», «Гаджети –
друзі чи викрадачі часу?»
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450. Прочитайте слова, що передають відтінки кольорів. Визначте стилістичні функції
й особливості складних слів в українській мові, дописавши речення «Українська мова
вражає гнучкістю, закріплює найтонші відтінки, які дають змогу висловити багатий
зміст, емоційно-експресивне забарвлення, …». Які з наведених слів є епітетами?

Âåñíÿíî/çåëåíèé, ëèìîííî/êðåìîâèé, ÿñêðàâî/áðóíàòíèé, áë³äî/ñèí³é,
ðîæåâóâàòî/ëàâàíäîâèé, ïîìàðàí÷åâî/ïåðñèêîâèé, áåæåâî/êîðè÷íåâèé,
òåìíî/êàøòàíîâèé, îëèâêîâî/êîðè÷íåâèé, æîâòî/áëàêèòíèé, á³ëî/áëàêèòíèé,
æîâòî/ãàðÿ÷èé, ïîëóì’ÿíî/³ñêðèñòèé, ðîæåâî/ïåðèñòèé, ÷åðâîíî/ùîêèé,
á³ëî/çóáèé, á³ëî/ðó÷êà, á³ëî/÷óáèé, ñ³ðî/áóðî/ìàëèíîâèé.
451. Випишіть з публіцистичних текстів сім речень зі складними прикметниками.
Поясніть написання їх.

§ 42. ÍÀÏÈÑ
ÍÀÏÈÑÀÍÍß
ÑÀÍÍß ÑÊËÀÄÍÈÕ
ÑÊË
ËÀ ÄÍ
ÍÈÕ ÇÀÉÌ
ÇÀÉÌÅÍÍÈÊ²Â,ÏÐÈÑË²ÂÍÈÊ²Â,
ÌÅÍÍÈÊ²Â
Â,Ï
ÏÐÈÑË²Â
ÂÍÈ
ÈÊ²Â,
ÑËÓÆÁÎÂÈÕ
ÑÊÎÐÎ×ÅÍÜ
ÀÁÐÅÂ²ÀÒÓÐ
ÑËÓÆÁÎÂÈ
ÈÕ ÑË²Â, ÃÐÀÔ²×ÍÈÕ
ÃÐÀ
ÀÔ²×
×ÍÈÕ ÑÊÎ
ÎÐÎ×ÅÍÜ ÒÒÀ
À ÀÁÐÅÂ²
²ÀÒÒ ÓÐ

Правильно зроблений моральний вибір

452. І. Прочитайте й порівняйте прочитане в двох колонках. Яка тема є спільною? Чи
можна стверджувати, що в обох з них наведено текст? Свою думку обґрунтуйте.

Ñ³ì ðàç³â
â³äì³ðÿé –
îäèí â³äð³æ.
Çàêëàñòè
ïåðøó
öåãëèíêó.
Ðèáà øóêàº,
äå ãëèáøå, à
ëþäèíà – äå
êðàùå.

Êîëèñü äàâíèì-äàâíî ñòàðèé ³íä³àíåöü â³äêðèâ ñâîºìó
îíóêîâ³ îäíó æèòòºâó ³ñòèíó:
– Ó êîæí³é ëþäèí³ ïîâñÿê÷àñ ³äå áîðîòüáà, äóæå ñõîæà
íà ïîºäèíîê äâîõ âîâê³â. Îäèí âîâê óîñîáëþº çëî: çàçäð³ñòü,
ðåâíîù³, æàëü, åãî¿çì, àìá³ö³¿, áðåõíþ. ²íøèé – öå äîáðî:
ìèð, ëþáîâ, íàä³ÿ, ³ñòèíà, äîáðîòà é â³ðí³ñòü.
Ìàëèé, âêðàé çâîðóøåíèé ñëîâàìè ä³äà, çàäóìàâñÿ, à
ïîò³ì çàïèòàâ:
– À ÿêèé âîâê âðåøò³-ðåøò ïåðåìàãàº?
Ñòàðèé ëåäü ïîì³òíî óñì³õíóâñÿ é â³äïîâ³â:
– Çàâæäè ïåðåìàãàº òîé âîâê, ÿêîãî òè ãîäóºø.
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ІІ. Запитання й завдання:
1.

Дотримуючись темпу, ритму, висоти голосу, виразно прочитайте притчу, визначте
основну думку її. Як ви розумієте смисл останнього речення?
2. На основі яких аргументів можна зробити висновок, що людина вільна у своєму виборі, і вибір формує майбутнє кожного?
3. Визначте за контекстом лексичне значення виділених курсивом слів, поясніть правопис їх.
Ñêëàäí³ çàéìåííèêè (íåîçíà÷åí³) ç êîìïîíåíòàìè áóäü-, -áóäü, -íåáóäü,
êàçíà-, õòîçíà- ïèøåìî ÷åðåç äåô³ñ: ç áóäü-êèì, õòîçíà-ÿêèé. Ïðîòå â íåïðÿìèõ
â³äì³íêàõ ç ïðèéìåííèêàìè âîíè ïèøóòüñÿ îêðåìî: áóäü ç êèì, õòîçíà äî êîãî.

Íàïèñàííÿ ñêëàäíèõ ïðèñë³âíèê³â
Ðàçîì ïèøåìî:
• óòâîðåí³ ç ê³ëüêîõ îñíîâ:
îá³ðó÷, íàñàìïåðåä, ïîâñÿê÷àñ;
• óòâîðåí³ ñïîëó÷åííÿì
÷àñòîê àáè-, àí³-, äå-, ÷è-,
ùî-, -ÿê- ç ³ìåííèêàìè
òà ïðèñë³âíèêàìè: àáèäå,
÷èìàëî, äåêîëè, ùîäóõó, àëå
äàðìà ùî, ïîêè ùî, õ³áà ùî.

×åðåç äåô³ñ ïèøåìî:
• óòâîðåí³ ç äâîõ ïðèñë³âíèê³â: âðÿäè-ãîäè, äåñü-³íäå;
• óòâîðåí³ ïîâòîðåííÿì òîãî ñàìîãî ñëîâà àáî
îñíîâè áåç ñëóæáîâèõ ñë³â àáî ç íèìè: áóäü-ùî-áóäü,
â³÷-íà â³÷, âñüîãî-íà-âñüîãî, äàëåêî-äàëåêî, äå-íå-äå;
• íà -îìó, -è, -å, óòâîðåí³ â³ä ïðèêìåòíèêîâèõ òà
çàéìåííèêîâèõ îñíîâ çà äîïîìîãîþ ïðèéìåííèêà ïî:
ïî-äîáðîìó, ïî-ëþäñüêè, ïî-ïåðøå, ïî-íàøîìó.

Íàïèñàííÿ ñêëàäíèõ ñëóæáîâèõ ñë³â
Ðàçîì ïèøåìî:
Ñêëàäí³ ñïîëó÷íèêè: àäæå,
àí³æ, âò³ì, çàòå, ìîâáè, íà÷åá, íà÷åáòî, íåíà÷å, íåíà÷åáòî, íåìîâ, íåìîâáè, íåìîâáèòî, í³áè, í³áèòî, í³æ, îòæå,
îòîæ, ùîá, ïðèòîìó, ïðèò³ì,
ïðè÷îìó, ÿêáè, ïðè÷³ì, ïðîòå,
òîáòî, öåáòî, ÿêùî à òàêîæ
ñëîâà òîùî, àáîùî.

×åðåç äåô³ñ ïèøåìî:
Ñêëàäí³ ïðèéìåííèêè, ÿê³ ïî÷èíàþòüñÿ íà
ç-, ³ç-: ç-íàä, ç-ï³ä, ç-ïîì³æ, ç-ïîñåðåä, ç-ïîçà,
³ç-çà, ³ç-ï³ä, à âñ³ ³íø³ – ðàçîì (ïîíàä, ïîì³æ,
íàâêîëî).
Ñïîëó÷íèêè òîæ-òî, òèì-òî, òîìó-òî.
×àñòêè áî, íî, îò, òî, òàêè ç ïîâíîçíà÷íèìè ÷àñòèíàìè ìîâè (òî ç îêðåìèìè ñïîëó÷íèêàìè): á³æè-áî, äàé-íî, çàñï³âàé-íî, òàê-îò, ñò³ëüêè-òî, ÿêîñü-òî, äîâãî-òàêè, òàê-òàêè.

453. Перепишіть речення, запишіть правильно складні слова.

1. «Ùîñü òàêå ä³ºòüñÿ ç³ ìíîþ», – ï³äí³ñ î÷³ ñóñ³ä (ç)ï³ä âàæêèõ îëèâ’ÿíèõ
ïîâ³ê ³ ðîççèðíóâñÿ, ÿê âàãàºòüñÿ ëþäèíà íà ðîçäîð³ææ³, ùå âàãàþ÷èñü,
ÿêó âèáðàòè éîìó äîðîãó (Îòàìàí ×àéêà). 2. Î÷³ âèäþ÷³ – çà (òðè)äåâ’ÿòü
çåìåëü áà÷èòü (Þ. ßíîâñüêèé). 3. «À öåé – õèòðèé, ÿê ëèñ», – ðîçì³ðêîâóâàâ
Äåíèñ, òÿãàþ÷è (ñþäè)òóäè ïèëêîþ (Ã. Òþòþííèê). 4. Òàòî áóâ (äîáðÿê)äîáðÿê –
ìóõè íå ñêðèâäèòü, í³êîëè ãîëîñó íå ï³äâèùóâàâ, ò³ëüêè íà ñêðèïö³ ãðàâ
(Â. Íåñòàéêî). 5. Òàê, ìè ñïðàâä³ íå çíàºìî äîñòîòó (à)í³ äóì íàøèõ
ïðàùóð³â, (à)í³ ¿õíüîãî ñïîñîáó ³ñíóâàííÿ (Ï. Ìîâ÷àí).
Àáðåâ³àòóðè (ñêîðî÷åí³ íàçâè) çàâæäè ïèøåìî ðàçîì, áåç êðàïîê ì³æ íèìè,
ïåðåäàþºìî âåëèêèìè ÷è ìàëèìè ë³òåðàìè: ÎÎÍ (Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é), ðàãñ
(ðåºñòðàö³ÿ àêò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñòàíó).
Â àáðåâ³àòóðàõ, ÿê³ âæèâàþòüñÿ íà ïîçíà÷åííÿ ìàðîê ìàøèí ³ ìåõàí³çì³â, öèôðè,
ùî ñòîÿòü ïåðåä àáðåâ³àòóðîþ, ïèøåìî ðàçîì; ÿêùî ï³ñëÿ íå¿ – òî ç äåô³ñîì: ÃÇÌ-205 Ä.
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Ëåêñè÷í³ ñêîðî÷åííÿ (àáðåâ³àòóðè) ôóíêö³îíóþòü ÿê ñàìîñò³éí³ ñëîâà: ÑÁÓ
(Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè), ÌÂÔ (Ì³æíàðîäíèé âàëþòíèé ôîíä).
Ãðàô³÷í³ ñêîðî÷åííÿ âèìîâëÿºìî ïîâí³ñòþ é ñêîðî÷óºìî ëèøå íà ïèñüì³.
Ðîçð³çíÿþòü òàê³ òèïè ãðàô³÷íèõ ñêîðî÷åíü:
• êðàïêîâ³: ñò. (ñòàíö³ÿ), äèâ. (äèâèñü), ãîë. (ãîëîâíèé);
• äåô³ñí³: ç-ä (çàâîä), á-êà (á³áë³îòåêà), ³í-ò (³íñòèòóò), ð-í (ðàéîí);
• ñê³ñíîë³í³éí³: ð/ð (ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê), à/ñ (àáîíåíòñüêà ñêðèíüêà);
• íóëüîâ³ – íà ïîçíà÷åííÿ âåëè÷èí, âàëþò òà ³í. ëèøå ï³ñëÿ öèôðîâèõ íàçâ:
2 õâ, 47 êã, 250 ã, 400 ãðí (ï³ñëÿ íèõ êðàïêà íå ñòàâèòüñÿ);
• ïîäâ³éí³ – ðð. (ðîêè), ïï. (ïóíêòè).
Íàéïîøèðåí³ø³
ñêîðî÷åííÿ:
âèä. – âèäàííÿ
äèâ. – äèâèñü
³ì. – ³ìåí³
³ ïîä. – ³ ïîä³áíå
òà ³í. – òà ³íøå
íàïð. – íàïðèêëàä
í. å. – íàøî¿ åðè
î. – îñòð³â
îáë. – îáëàñòü
îç. – îçåðî
ïîð. – ïîð³âíÿé
ïðîô. – ïðîôåñîð
ð. – ð³ê, ð³÷êà
ñ. – ñåëî, ñòîð³íêà
ñò. – ñòàíö³ÿ,
ñòîð³÷÷ÿ

454. Поясніть правопис слів. Випишіть ті слова, написання
яких становить труднощі.

Ìåä³íñòèòóò, äåùî, äåÿêèé, äå÷èé, àáèÿêèé, àáèùî,
ùîñèëè, õòîñü, ùîñü, ÿêèéñü, ÷èéñü, äåêóäè, ÿêèé-íåáóäü,
÷èé-íåáóäü, áóäü-ÿêèé, êàçíà-õòî, êàçíà-÷èé, òåìíî-òåìíî,
ãîð³ëèöü, ç-ïåðåä, äåðæçàìîâëåííÿ, îðãêîì³òåò, çàââ³ää³ëó,
äàëåêî-òàêè, ÿêîñü-òî, äåñÿòè ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷íèé,
õòîçíà äî êîãî, ÿêèé-íåáóäü, ïðèâñåëþäíî, âñüîãî-íà-âñüîãî, äàðìà ùî, íàòùåñåðöå, àí³ñê³ëüêè, â³÷-íà-â³÷.
455. Від наведених словосполучень утворіть складноскорочені.

Ãîëîâíèé áóõãàëòåð, àâòîáóñíèé âîêçàë, çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, àòîìíà åëåêòðè÷íà ñòàíö³ÿ, Óêðà¿íñüêà
àêàäåì³ÿ àãðàðíèõ íàóê, äèòÿ÷à ìóçè÷íà øêîëà, äåðæàâíèé áþäæåò, äåðæàâíà àâòîìîá³ëüíà ³íñïåêö³ÿ, Óêðà¿íñüêà ïîâñòàíñüêà àðì³ÿ, çàâ³äóþ÷èé ãàðàæåì.

456. Виправте помилки у правописі складних слів, запишіть слова правильно.

Æèòºçäàòíèé, ï³âêèºâà, ôîòî-àëüáîì, ñì³òºçá³ðíèê, ñâèíåïàñ, ï³âÿáëóêà,
ÎÎÍ, âîñüìè òèñÿ÷íèé, äå-ÿêèé, äåôàêòî, ÿêîñüòî, çàéøîâ-òàêè, ñàìî òóæêè,
â³÷-íàâ³÷, êîëè íå êîëè, îñü îñü, ìàëî-çðîçóì³ëèé, ÷îðíîá³ëèé, ï³â-äîðîãè.
457. Об’єднайтеся в групи. Підготуйте обговорення однієї із наведених тем:
«Чому в людини постійно постає питання вибору?», «Життя – це постійний вибір
між творенням і руйнуванням».
458. Проаналізуйте й оцініть свою навчальну діяльність на уроці й результати її.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
459. Запишіть абревіатури поданих словосполучень; поясніть правопис.

Õàðê³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò, Ì³í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ,
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå, ðàéîííèé â³ää³ë íàðîäíî¿ îñâ³òè, ñàí³òàðíà åï³äåì³îëîã³÷íà ñòàíö³ÿ, Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè, Ôåäåðàëüíå áþðî ðîçñë³äóâàíü,
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè, ðàéîííà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, çàâ³äóâà÷ ãîñïîäàðñòâà,
Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè.
460. Прочитайте текст. Напишіть невеликий твір-міркування про випадок із життя, у якому вам довелося зробити гідний вибір. Уживайте в разі потреби складні слова.

Ó ñèòóàö³ÿõ, ùî ïîòðåáóþòü íàøîãî ð³øåííÿ, º ëèøå äâà øëÿõè: â÷èíèòè ïî ñîâ³ñò³ àáî ï³òè ïðîòè íå¿. Ïðàâèëüíå ð³øåííÿ ïðèõîäèòü ñïî÷àòêó,
ïðîòå â³äðàçó æ ó áîðîòüáó âñòóïàº íàøà ñâ³äîì³ñòü, ÿêà àòàêóº ñóìí³âàìè,
ñòðàõàìè é íåâïåâíåí³ñòþ. Ó ïðîöåñ³ âèáîðó òðåáà êåðóâàòèñÿ ïðèíöèïàìè
ñîâ³ñò³ (Ç êíèãè «Ïñèõîëîã³÷í³ êîìïåòåíòíîñò³»).
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§ 43.
43. Ñ
ÑÊËÀÄÍ²
ÑÊË
Ê ËÀ
ÀÄÍ²
ÄÍ ÂÈÏ
ÂÈÏÀÄÊÈ
ÏÀ ÄÊ
Ê È ÍÀÏÈ
ÍÀÏÈÑÀÍÍß
ÈÑÀÍÍß ÏÐ²ÇÂÈÙ
ÏÐ²ÇÂÈÙ

Люди, які викликають найбільшу повагу
й захоплення

461. І. Прочитайте текст. Усно стисло перекажіть його.

²ãîð Ãîðä³é÷óê – ëþäèíà, ÿêà ñòàëà ëåãåíäîþ çà æèòòÿ. Ãðîçà âîðîã³â,
ñïðàâæí³é ÷îëîâ³ê, éîãî ñèëà äóõó âèêëèêàº íàéá³ëüøó ïîâàãó é çàõîïëåííÿ**!
Ïîëêîâíèê Ãîðä³é÷óê áðàâ áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó áàãàòüîõ îïåðàö³ÿõ
ï³ä ÷àñ ÀÒÎ, î÷îëþâàâ çàã³í ñïåöïðèçíà÷åííÿ, ùî âèêîíóâàâ çàâäàííÿ
ãëèáèííî¿ ðîçâ³äêè ó âîðîæîìó òèëó. Ï³ä ÷àñ áî¿â çà Ñàâóð-ìîãèëó áóâ
òÿæêî ïîðàíåíèé. Äâà ì³ñÿö³ ²ãîð áîðîâñÿ çà æèòòÿ é ïåðåì³ã.
21 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà âèíÿòêîâó ìóæí³ñòü ³ ãåðî¿çì**, âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ
çàõèñòó äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó é òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, â³ðí³ñòü
â³éñüêîâ³é ïðèñÿç³ óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ²ãîðþ Ãîðä³é÷óêó áóëî ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãåðîé Óêðà¿íè òà âðó÷åíî îðäåí «Çîëîòà Ç³ðêà».
Ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ é ðåàá³ë³òàö³¿ ó ÑØÀ ²ãîðÿ Ãîðä³é÷óêà áóëî ïðèçíà÷åíî
íà÷àëüíèêîì Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ë³öåþ ³ìåí³ ²âàíà Áîãóíà. 23 ñåðïíÿ 2016
ðîêó ïðèñâîºíî â³éñüêîâå çâàííÿ ãåíåðàë-ìàéîðà (Ç ð³çíèõ äæåðåë).
ІІ. Запитання й завдання:
1.
2.
3.
4.

Знаю, вмію, можу
Відчуваю, ціную
Що означає вислів «людина-легенда»?
1. Які виняткові риси людини описано в
Випишіть виділені слова. Поясніть правопис їх.
тексті?
Доберіть і запишіть синоніми до виділених 2. Які почуття викликав у вас текст?
двома зірочками слів.
3. Яке значення для вас мають приклади безПрочитайте теоретичний матеріал. Визначте,
заперечної любові до Батьківщини таких
чому в прізвищах Білоус, Бєлінський після літери
героїв, як Ігор Гордійчук, Іван Богун, герої
Б пишуться різні букви.
Небесної Сотні, герої Крут?

Îêðåìî ïèøåìî:
• ïð³çâèñüêà, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ³ìåí³ òà ïðèêìåòíèêà, óçãîäæåíîãî ç íèì ÷è ç
íàñòóïíèì ³ìåííèêîì (²âàí Âîëîâå Îêî, Ð³÷àðä Ëåâîâå Ñåðöå);
•ïîâí³ äàâíüîðèìñüê³ îñîáîâ³ íàçâè (Ãàé Þë³é Öåçàð);
•÷àñòêè, àðòèêë³ òà ³íø³ ñëóæáîâ³ ñëîâà (âàí, äà, äå, ä³, äþ, äåð, åä, åëü, ëà, ëå,
ôîí ³ ò. ³í.) â ³íøîìîâíèõ îñîáîâèõ íàçâàõ (Ëþäâ³ã âàí Áåòõîâåí). Àëå Ä’Àðòàíüÿí;
• ñëîâî äîí («ïàí») ÿê ôîðìà ââ³÷ëèâîãî çâåðòàííÿ (äîí Áàçèë³î, äîí Ïåäðî),
ó âëàñíèõ íàçâàõ â³äîìèõ ë³òåðàòóðíèõ ãåðî¿â öå ñëîâî ïèøåìî Äîí Æóàí, Äîí
Ê³õîò, àëå â çàãàëüíîìó çíà÷åíí³ – äîíæóàí.
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×åðåç äåô³ñ ïèøåìî: ñêëàäí³ ïð³çâèùà (Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé, Æîë³î-Êþð³); ÷àñòêè Âàí-, Ìàê-, Ñàí-, Ñåí-, ÿê³ ïåðåäóþòü ïð³çâèùàì ³ âîäíî÷àñ º ñêëàäíèêîì ¿õ (ÂàíÄåéê, Ñàí-Ìàðò³í), àëå â äåÿêèõ âèïàäêàõ ÷àñòêè ïèøåìî ðàçîì ³ç ïð³çâèùàìè, áî
â òàê³é ôîðì³ çàñâî¿ëà ¿õ óêðà¿íñüêà ìîâà (Ëàôîíòåí, Ôîíâ³ç³í).
Ðàçîì ïèøåìî óêðà¿íñüê³ ïð³çâèùà, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ä³ºñëîâà â íàêàçîâ³é ôîðì³ òà ³ìåííèêà (Ãîðèöâ³ò, Íåïèéâîäà, Óáèéâîâê), ùî âèíèêëè íà îñíîâ³ ñëîâîñïîëó÷åíü, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü ÿê ïîâíîçíà÷í³, òàê ³ ñëóæáîâ³ ñëîâà (Äîáðèéâå÷³ð,
Íåòóäèõàòà, Ïàí³áóäüëàñêà), óòâîðåí³ ç ïðèêìåòíèêà òà ³ìåííèêà çà äîïîìîãîþ
ñïîëó÷íîãî çâóêà (Äîâãîïîë, Êðèâîí³ñ, Ñêîðîõîä).
Äëÿ îñîáîâèõ âëàñíèõ íàçâ òà ïð³çâèù õàðàêòåðíå ÿâèùå âàð³àíòíîñò³: Àíàñòàñ³ÿ
³ Íàñòàñ³ÿ, Àíò³í ³ Àíòîí, Äàðèíà ³ Äàð³ÿ, Êîñòÿíòèí ³ Êîñòü, Íàòàë³ÿ ³
Íàòàëÿ, Îëåêñ³é ³ Îëåêñà, Ïàíàñ ³ Îïàíàñ, Óëÿíà ³ Îëÿíà; Àâðàìåíêî ³ Îâðàìåíêî,
Ïèëèïåíêî ³ Ô³ë³ïåíêî, à òàêîæ Áàãàòüêî ³ Áîãàòüêî, Çàäîðîæíèé ³ Çàäîðîæí³é.
462. Прочитайте. Випишіть складні прізвища, прибравши скісну риску. Поясніть правопис їх.

Ïð³çâèùà â ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³ çàêð³ïèëèñÿ ÿê îô³ö³éíî-þðèäè÷í³ ñïàäêîâ³ ðîäèíí³ íàéìåíóâàííÿ óêðà¿íö³â íàïðèê³íö³ 18 ñòîë³òòÿ. Íà äóìêó ²âàíà
Ôðàíêà, Çàïîðîçüêà Ñ³÷ áóëà êóçíåþ ñâ³æèõ ïð³çâèù. Çà äîáè êîçà÷÷èíè, çà
ïðàâèëàìè ñ³÷³ íîâîïðèáóë³ çàëèøàëè ñâî¿ ðîäîâ³ çà çîâí³øí³ìè ñò³íàìè é
ïåðåáóâàëè â êîçàöüêîìó ñòàí³ ç òèì ³ì’ÿì, ÿêå íàéâäàë³øå õàðàêòåðèçóâàëî éîãî. Âåñåë³ äàðóíêè ñ³÷îâîãî êîçàöòâà âñå ùå ñåðåä íàñ: Âåðíè/ãîðà,
Çàòóëè/â³òåð, Íå¿æ/áîðù, Íåïèé/âîäà, Êðóòè/õâ³ñò, Ïàëè/âîäà, Çàãíè/á³äà,
Íå/òóäè/õàòà, Êðèâî/çóá, Ï³ä³ïðè/ãîðà, Âèðâè/õâ³ñò, Âóõî/ëÿï, Óáèé/âîâê,
Äåðè/âåäì³äü, Ãîñòðî/áîðîäüêî, Ïàí³/áóäü/ëàñêà (Ï. Á³ëîóñåíêî).
Ë³òåðîþ å ïåðåäàþòüñÿ ðîñ³éñüêèé çâóê å ï³ñëÿ ïðèãîëîñíèõ: Àëåêñíäðîâ, Ñåíê(âè÷.
Ë³òåðîþ º ïåðåäàºòüñÿ ðîñ³éñüêèé çâóê å â òàêèõ âèïàäêàõ:
• íà ïî÷àòêó ñë³â: ªâäîê ìîâ, ªã ðîâ, ªë íñüêèé;
• ó ñåðåäèí³ ñë³â ï³ñëÿ ãîëîñíîãî òà ó ðîçä³ëüí³é âèìîâ³ ï³ñëÿ ïðèãîëîñíîãî:
Áåðäºâ, Áóºðêîâ, Àëá’ºâ, Àôàíñüºâ, Ãðèã ð’ºâ, ªâã(íüºâà, Çèí â’ºâ;
• ï³ñëÿ ïðèãîëîñíèõ (çà âèíÿòêîì øèïëÿ÷èõ, ð ³ ö) ó ñóô³êñàõ -ºâ, -ººâ:
Òèì³ðçºâ; Âåäåí ºâ, Ãîðä ºâ, Ìåíäåë ºâ, àëå: Àíäð(ºâ Ì ðîìöåâ, Íåõîð øåâ,
Ïñàðåâ, Óñâòöåâ;
• êîëè ðîñ³éñüêîìó å êîðåíÿ â³äïîâ³äàº â àíàëîã³÷íèõ óêðà¿íñüêèõ ³: Áºë*íñüêèé,
Çâðºâ, Ëºñê â, Ìºñò(÷ê³í, Íàñäê³í, Ïºøê âñüêèé, Ðï³í.
Ðîñ³éñüêà ë³òåðà ¸ ïåðåäàºòüñÿ:
éî
üî
íà ïî÷àòêó ñëîâà, ó ñåðåäèí³ ñëîâà ï³ñëÿ ïðèãîëîñíèõ
(êîëè ¸ ïîçíà÷àº ñïîëó÷åííÿ ì’ÿêîãî
ó ñåðåäèí³ ï³ñëÿ
ãîëîñíèõ, à òàêîæ ïðèãîëîñíîãî ç î): Àëôü ðîâ, Âåðü âê³í,
ï³ñëÿ á, ï, â, ì, ô: Êîðîëü â, Íîâîñü ëîâ. Àëå ó ïð³çâèùàõ,
É ëê³í; Áóãàé â, óòâîðåíèõ â³ä ñï³ëüíèõ äëÿ óêðà¿íñüêî¿
òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâ ³ìåí, ïèøåìî å:
Ñîëîâé â.
Àðò ìîâ, Ñåì íîâ, Ôäîðîâ.

î
ï³ä íàãîëîñîì
ï³ñëÿ ÷, ù:
Ãðà÷ â, Ëèõà÷ â,
Ïóãà÷ â,
Ùèïà÷ â.

463. Прочитайте й запишіть іншомовні прізвища. Поясніть правопис їх.

Â³íñåíò âàí Ãîã, äîí Ìàðå, Óô³ìöåâ, Àëåêñººâ, Ïîäüÿ÷åâ, Ä’Àðê, äîí Ïåäðî,
Ëåðìîíòîâ, Ñåí-Ñèìîí, Äîí Ê³õîò, Áºë³íñüêèé, Ìºëîâ, Áåðäÿºâ, Ëºñêîâ, Çåë³íñüêèé, Çâºðºâ, Ñèíåëüíèêîâà, ªðüîì³í, Ïðèãîæèíà, Ïóãà÷îâà, Í³ê³ò³í, ×èæåâñüêèé, Ëàïòºâà, Âåðáèöüêèé. Äåìèäîâ, Øåâöîâà, Ôåäîðîâ, Éîëê³íà.
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Ë³òåðó è ïèøåìî:
• ï³ñëÿ äæ, æ, ÷, ø, ù ³ ö ïåðåä ïðèãîëîñíèì: Ãðøèí, Ãùèí, Øøê³í; Àáàøäçå,
Âàøèíãò í, Öèöåð í, ×èíã³ñõí, àëå ïåðåä ãîëîñíèì ïèøåòüñÿ ³: Æ³îí , Òèö³í.
• ó ïð³çâèùàõ, óòâîðåíèõ â³ä ëþäñüêèõ ³ìåí ³ çàãàëüíèõ íàçâ, ñï³ëüíèõ äëÿ óêðà¿íñüêî¿, ðîñ³éñüêî¿, òà ³íøèõ ñëîâ’ÿíñüêèõ ìîâ: Áîðñîâ, Áîòâííèê, Âèíîãðäîâ,
Ãëíêà, Äàíëîâ, Êèñåëü â, Ìèð íîâ, Ïñàðåâ, Ñìèðí â, Òèìîôºâ, àëå: Í³êò³í,
Í³êîëºâ, Ô³ëïïîâ òîùî, âèõ³äíèìè äëÿ ÿêèõ º ³ìåíà, â³äì³íí³ â³ä óêðà¿íñüêèõ.
• ó ïðåô³êñ³ ïðè: Ïðèá ëê³í, Ïðèâ ëîâ.
• ó ñóô³êñàõ -èê-, -è÷-, -èö-, -èù-: Áëèêîâ, Ãîë öèí, Í âèêîâ, Ðàä ùåâ.
Àïîñòðîô ïèøåìî ï³ñëÿ ãóáíèõ, çàäíüîÿçèêîâèõ ³ ð ïåðåä ÿ, þ, º, ¿: Àë á’ºâ,
Àð ô’ºâ, Âîäîï’ íîâ, Â’ ëüöåâà. Àëå êîëè ÿ, þ îçíà÷àþòü ñïîëó÷åííÿ ì’ÿêîãî
ïðèãîëîñíîãî ç à, ó, òî ïåðåä íèìè àïîñòðîô íå ïèøåìî: Ä ãèëåâ, Ç áðºâ.
Çíàê ì’ÿêøåííÿ ïèøåìî â ïð³çâèùàõ ï³ñëÿ ì’ÿêèõ ïðèãîëîñíèõ
ä, ò, ç, ñ, ö, ë, í ïåðåä ÿ, þ, º, ¿: Äü êîíîâ, Ïàíêð òüºâ, Òðåòüÿê â, Ïîë çüºâ,
Ñàë ñüºâ; ïåðåä ïðèãîëîñíèìè: Â ëüíîâ, Êîíüê â; ó ê³íö³ ñëîâà: Ëîñü, Ñ áîëü;
ï³ñëÿ ö ó ïð³çâèùàõ ³ç ñóô³êñîì -åöü: Ãë õîâåöü, Ñêèò ëåöü. Àëå â íåñëîâ’ÿíñüêèõ ïð³çâèùàõ ê³íöåâèé [ö] òâåðäèé: Ëôøèö, Ì ð³ö.
464. Коментований диктант. Поясніть правопис прізвищ.

Çàòóëèâ³òåð, Ïîäåðåâëÿíñüêèé, Ïðîê ô’ºâ, Íå÷óé-Ëåâèöüêèé, Àðêàäüºâ, Ðóì’ÿí÷åíêî, Øèíêàðüîâ, Âîºâîäà, Òÿãíèðÿäíî, Ñóõîâ³é, Òÿãíèá³ê, Íàçàð÷óê, Ìèêèòàñü, Ðóíüî, Íèêèèôîðîâ, Îñòàïåöü, Öèáóëüñüêèé,
Á³ëîóñ, Íåòåðåâåíüêî, Äîáðèéðàíîê, Â’ÿòðîâè÷, Çàäåðèãîëîâà, Ï³ääÿ÷èé,
Ãîëîâàöüêèé, Äîáðî÷èí, Ï³äâå÷åðÿ, Òèìîô³¿âñüêèé, Áàðàííèê, Ïðèøâ³í,
Î’Ãåíð³, Àíàíü¿í, Âàâèëîâñüêèé, Ðþì³í, Ãðèãîð’ºâ, Ìºëîâ.
465. Оскільки складним у сучасній правописній практиці є написання російських,
тюркських, давньоримських прізвищ, варто знати основні правила, з якими ви можете ознайомитись за покликанням http://litopys.org.ua/pravopys/rozdil4.htm.
466. Прочитайте текст. Прокоментуйте правопис виділених прізвищ.

Êîáçàðñòâî ñâî¿ì êîð³ííÿì ñÿãàº ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Òåðì³í «êîáçàðñüêå
ìèñòåöòâî» çàïî÷àòêóâàâ Ãíàò Õîòêåâè÷. Ãåðîÿìè òâîð³â êîáçàð³â ñòàâàëè óëþáëåí³ â íàðîä³ ³ñòîðè÷í³ ïîñòàò³ Ñàì³éëà Ê³øêè, Áàéäè, Ìàðóñ³ Áîãóñëàâêè,
Á. Õìåëüíèöüêîãî, Ï. Êîíàøåâè÷à-Ñàãàéäà÷íîãî, Ï. Äîðîøåíêà, ². Áîãóíà.
Äî íàñ ä³éøëè ³ìåíà ëèøå ê³ëüêîõ òâîðö³â: Ì. Êðàâ÷åíêà, Ï. Òêà÷åíêà,
Ñ. Ïàñþãè, Ô. Êóøíåðèêà, ª. Ìîâ÷àíà, ª. Àäàìöåâè÷à. Îñòàï Âåðåñàé íàëåæàâ
äî ³íøîãî òèïó êîáçàð³â ³ áóâ áëèñêó÷èì ³ìïðîâ³çàòîðîì*. Ìàíäðóâàâ áëèçüêî
ñîðîêà ðîê³â øëÿõàìè Óêðà¿íè. Òâîð÷³ñòþ Âåðåñàÿ çàö³êàâèâñÿ õóäîæíèêôîëüêëîðèñò Ë. Æåì÷óæíèêîâ, ÿêèé íàìàëþâàâ éîãî ïîðòðåò, çàïèñàâ ê³ëüêà
ï³ñåíü â³ä íüîãî, ïîçíàéîìèâ ç Ï. Êóë³øåì. Ï. ×óáèíñüêèé çàïèñàâ â³ä Âåðåñàÿ
ïîíàä 20 ï³ñåíü òà äóì (Çà ². Øàðîâèì).
467. Відредагуйте подані речення. Зверніть увагу на правильне написання складних
прізвищ.

1. Áàãàòî òâîð³â Ëþäâ³ãà Âàí Áåòõîâåíà ñòàëè êëàñèêîþ íå ò³ëüêè
äëÿ äîðîñëîãî ñëóõà÷à, à é äëÿ ä³òåé. 2. Â àïòå÷íîìó äîâ³äíèêó Ïîðòåð
íàøòîâõíóâñÿ íà ïð³çâèùå â³äîìîãî â òîé ÷àñ ôðàíöóçüêîãî ôàðìàöåâòà
Î. Àíð³. Ñàìå ¿¿ â ò³é æå òðàíñêðèïö³¿, àëå â àíãë³éñüê³é âèìîâ³ (Î. Ãåíð³)
ïèñüìåííèê îáðàâ ñâî¿ì ïñåâäîí³ìîì äî ê³íöÿ æèòòÿ. 3. Îäíà ç íàéâ³äîì³øèõ
øåäåâð³â æèâîïèñó â ñâ³ò³ êàðòèíà Ëåîíàðäî Äàâ³í÷³ «Ìîíà Ë³çà», âîíà æ
«Äæîêîíäà» çíàõîäèòüñÿ â Ëóâð³ (Ïàðèæ, Ôðàíö³ÿ) (Ç ³íòåðíåòó).
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468. Проаналізуйте й оцініть свою навчальну діяльність на уроці й результати її.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
469. Перепишіть текст, уставте пропущені літери в словах, поясніть правопис їх.

Òàê, öÿ ëþäèíà çíàëà òâîð÷å ãîð³í..ÿ! Çäàâàëîñü, í³ùî äëÿ íå¿ íå ìàº çíà÷åí..ÿ. Ìàëî çíà÷åí..ÿ ëèøå òå, ùî º íàéíåîáõ³äí³øèì äëÿ ìèòöÿ: çàäóì ³ ãëèíà. Â³÷íî â ðîáîò³, ãîð³í..³, íîâèõ ³ íîâèõ òâîð÷èõ øóêàí..ÿõ – òàêîþ ìè çíàëè
¿¿, íàòõíåí..ó òðóä³âíèöþ. Ëþáîâ íàñíàæóâàëà ¿¿ òâîð÷³ñòü, ç ëþáîâ³ âèíèêàëè
÷óäîâ³ îáðàçè òî ëåãåíäàðíîãî Âàñèëÿ Ïîðèê.., ùî éîãî ïðèéíÿëà â ñ³ì’þ ñâî¿õ
ãåðî¿â Ôðàíö³ÿ, òî êîìïîçèòîðà Ëåîíòîâè÷.., òî Íå÷óÿ-Ëåâèöüê.., ³, íàðåøò³,
â³íåöü ìèñòåöüêîãî çëåòó ñêóëüïòîðêè – îáðàç Ëåñ³ Óêðà¿íêè (Îëåñü Ãîí÷àð).
470. Ознайомтеся з міжнародним соціальним проектом «Книга добра» й випишіть зі ста прізвищ переможців (https://knyga-dobra.blogspot.com/2017/04/1.
html) ті, написання яких стосується теми уроку. Прочитайте на сайті історії учасників проекту й підготуйте розповідь про вчинок, який вас найбільше вразив.
471. Запитайте батьків, з кого вони брали приклад, коли були юнацького віку, кого
наслідують тепер. Як це вплинуло на їхнє життя? Напишіть про це розповідь.

§ 44
44.
4. ÑÊËÀÄÍ²² ÂÈÏÀÄÊÈ
ÂÈ
ÈÏÀÄÊÈ ÍÀÏÈÑÀÍ
ÍÀÏÈÑÀÍÍß
ÍÍ ß
ÃÅÎÃÐ
ÐÀÔ
Ô²×ÍÈÕ Í
ÀÇÂ
ÃÅÎÃÐÀÔ²×ÍÈÕ
ÍÀÇÂ

Подорожі об’єднують зі світом

472. Прочитайте речення й уявіть описане. Доповніть їх відомою вам інформацією
про ці населені пункти України. Напишіть докладний переказ тексту.

Óêðà¿íà çàâæäè ñëàâèëàñÿ ñâî¿ìè óí³êàëüíèìè êóòî÷êàìè. ×óäîâ³ ã³ðñüê³
ïåéçàæ³ ç êðèøòàëåâîþ ì³íåðàëüíîþ âîäîþ – öå íå âñ³ ïåðåâàãè ñåëà Êîëî÷àâà
â Çàêàðïàòò³. Éîãî ïðîòÿæí³ñòü á³ëüøå ñîðîêà ê³ëîìåòð³â, à îòæå öå îäíå ç
íàéäîâøèõ ñ³ë â Óêðà¿í³, êð³ì öüîãî, âîíî â³äîìå ÿê ñåëî äåñÿòè ìóçå¿â.
Ïîñåëåííÿ Áàêîòà Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³
áóëà ñòîëèöåþ Ïîä³ëëÿ, àëå â 1255 ðîö³ òàòàðî-ìîíãîëüñüêå ³ãî ñåëî çíèùèëî.
Çãîäîì â³äíîâèëè, ïðîòå â 1981 ðîö³ â ïðîöåñ³ áóä³âíèöòâà Íîâîäí³ñòðîâñüêî¿
ÃÅÑ íàñåëåííÿ áóëî âèñåëåíå, à ì³ñöåâ³ñòü çàòîïëåíî.
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Äçåìáðîíÿ Âåðõîâèíñüêîãî ðàéîíó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ – ì³ñöå, äå
íàðîäæóþòüñÿ õìàðè. Öå îäíå ç íàéá³ëüø âèñîêîã³ðíèõ ñ³ë Óêðà¿íè. Ëèøå çà
äâ³ ãîäèíè ç ñåëà ìîæíà ï³äíÿòèñÿ íà âåðøèíó ãîðè Âóõàòèé Êàì³íü àáî æ
ãîðè Äçåìáðîíÿ, çâ³äêè â³äêðèâàþòüñÿ íåéìîâ³ðí³ êðàºâèäè ×îðíîã³ðñüêîãî
õðåáòà é íàâ³òü ñàìî¿ Ãîâåðëè. Ó ïîøóêàõ íàòõíåííÿ ñþäè ïðè¿æäæàëè Âàñèëü
Ñòåôàíèê ³ Ëåñÿ Óêðà¿íêà. Êàæóòü, ùî ìàëüîâíè÷à ì³ñöåâ³ñòü ñåëà íàäèõíóëà
Ñåðã³ÿ Ïàðàäæàíîâà íà çéîìêè êóëüòîâî¿ ê³íîñòð³÷êè «Ò³í³ çàáóòèõ ïðåäê³â».
Ó çàãàäêîâîìó Êàì’ÿíîìó Ñåë³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ í³õòî íå æèâå. Öå
óðî÷èùå ðîçòàøîâàíå íà ñõ³ä â³ä ñåëà Ðóäíÿ-Çàìèñëîâåöüêà Îëåâñüêîãî
ðàéîíó. Ïðîòå òóðèñòè ÷àñòî íàâ³äóþòüñÿ äî ñêàì’ÿí³ëîãî ïîñåëåííÿ, ùîá
ä³çíàòèñÿ ïðî ³ñòîð³þ éîãî ïîÿâè, ïîáà÷èòè òàê çâàíèé Áîæèé ñë³ä – íåâåëèêå
çàãëèáëåííÿ â êàìåí³, ÿêå, çà ëåãåíäîþ, çö³ëþº â³ä áàãàòüîõ çàõâîðþâàíü.
Ï³äã³ðö³ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ â ìèíóëîìó íàçèâàëè «ãàëèöüêèì Âåðñàëåì». Ãîëîâíîþ îêðàñîþ éîãî º Ï³äãîðåöüêèé çàìîê (Çà ìàòåð³àëàìè
http://www.uamodna.com/).
473. Ознайомтеся з теоретичним матеріалом. Зверніть увагу на географічні назви в
тексті вправи 472, поясніть правопис їх.
Îêðåìî ïèøåìî ãåîãðàô³÷í³ íàçâè:
à) ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ïðèêìåòíèêà àáî ïîðÿäêîâîãî ÷èñë³âíèêà òà ³ìåííèêà: Á*ëà Ö(ðêâà, Äàâ ä³â Áð³ä, Çàë*ññÿ Ï(ðøå, Ç õ³äíà ªâð ïà;
á) âëàñí³ íàçâè é íîìåíêëàòóðí³ ðîäîâ³ íàçâè: Êðìñüêèé ï³â ñòð³â, Ô*íñüêà çàò êà.
Ðàçîì ïèøåìî:
• ³ìåííèêè, óòâîðåí³ â³ä ïðèêìåòíèêà òà ³ìåííèêà, ç’ºäíàíèõ ñïîëó÷íèì
ãîëîñíèì, ³ ïîõ³äí³ â³ä íèõ ïðèêìåòíèêè: Á³ëîï*ëëÿ, á³ëîï*ëüñüêèé.
• óòâîðåí³ â³ä ÷èñë³âíèêà é ³ìåííèêà, ç’ºäíàíèõ ñïîëó÷íèì ãîëîñíèì, à òàêîæ
ïîõ³äí³ ïðèêìåòíèêè: Ï’ÿòèõòêè, Ñåìèã ðè; ï’ÿòèõòê³âñüêèé, ñåìèã*ðñüêèé;
• ç ïåðøîþ ä³ºñë³âíîþ ÷àñòèíîþ ó ôîðì³ íàêàçîâîãî ñïîñîáó é ïîõ³äí³ â³ä íèõ
ïðèêìåòíèêè: Ãóëÿéï ëå, ãóëÿéï*ëüñüêèé;
• óòâîðåí³ â³ä äâîõ ³ìåííèê³â, ç’ºäíàíèõ ñïîëó÷íèì ãîëîñíèì, òà ïîõ³äí³ â³ä íèõ
ïðèêìåòíèêè: Âåðáîë çè, ²íäîêèòé, Ñòðàõîë*ññÿ, âåðáîë ç³âñüêèé, ³íäîêèòéñüêèé;
• ç äðóãîþ ÷àñòèíîþ -ãîðîä, -ãðàä, -ï³ëü, -ïîëü; -àáàä, -àêàí, -áóðã, -ëåíä,
-ï³ëñ, -òàóí, -øèð, -øòàäò ³ ïîõ³äí³ ïðèêìåòíèêè: Îëüã ï³ëü, îëüã ï³ëüñüêèé;
• ïðèêìåòíèêîâ³ ôîðìè â³ä ãåîãðàô³÷íèõ íàçâ, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ÿê³ñíîãî ïðèêìåòíèêà òà ³ìåííèêà àáî â³äíîñíîãî ïðèêìåòíèêà (áåç ñóô³êñ³â -çüê-, -ñüê-, -öüê) òà ³ìåííèêà: á³ëîöåðê*âñüêèé (â³ä Á*ëà Ö(ðêâà), çàõ³äíîºâðîï(éñüêèé (â³ä Çõ³äíà ªâð ïà).
×åðåç äåô³ñ ïèøåìî:
à) ùî ñêëàäàþòüñÿ ç äâîõ ³ìåííèê³â (áåç ñïîëó÷íîãî ãîëîñíîãî) àáî ³ìåííèêà é ïðèêìåòíèêà, é ïîõ³äí³: Ï ùà-Âîäöÿ – ï ùà-âîäöüêèé; Â*òà-Ïîøò âà – â*òà-ïîøò âèé;
á) ùî º ïîºäíàííÿì äâîõ ³ìåí àáî ³ìåí³ é ïð³çâèùà (ïð³çâèñüêà) çà äîïîìîãîþ
ñïîëó÷íîãî ãîëîñíîãî é ç³ çì³íîþ ôîðìè äðóãîãî êîìïîíåíòà, à òàêîæ ïîõ³äí³
ïðèêìåòíèêè: ²â íî-Ôðàíê*âñüê – ³â íî-ôðàíê*âñüêèé, àëå Ïåòðîï âë³âêà;
â) ùî ñêëàäàþòüñÿ ç ³íøîìîâíèõ åëåìåíò³â, à òàêîæ ïîõ³äí³ â³ä íèõ ïðèêìåòíèêè:
Àääñ-Àá(áà, Áó(íîñ-éðåñ, àääñ-àá(áñüêèé, áó(íîñ-éðåñüêèé. Àëå íàçâè ç ³íøèìè
êîìïîíåíòàìè -äàã, -äàð’ÿ, -òàó ïèøåìî ðàçîì: Àþäã, Ñèðäàð’, àìóäàð’+íñüêèé.
474. І. Прочитайте речення й уявіть описане. Прокоментуйте складні випадки правопису географічних назв.

1. Íåïîäàë³ê Íèæíüîãî Ñåëèùà, ùî íà Çàêàðïàòò³, ðîçòàøîâàíà óí³êàëüíà
é âîäíî÷àñ ºäèíà â ªâðîï³ Äîëèíà íàðöèñ³â. 2. Ã³ðñüêå ñåëî Ðîçòîöüêà Ïàñò³ëü
ðîçêèíóëîñÿ â äîëèí³, äå íà âèñîò³ 320 ìåòð³â íàä ð³âíåì ìîðÿ çëèâàþòüñÿ ðóñëà Âåëèêîãî Ïîòîêó é ë³âî¿ ïðèòîêè ð³÷êè Óæ. 3. Ñòàðà äîðîãà â á³ê Ëüâîâà
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ïðîëÿãëà ÷åðåç îñòàíí³é íàñåëåíèé ïóíêò Çàêàðïàòòÿ – ñåëî Âåðá’ÿæ, ó ñàì³ñ³íüêîìó öåíòð³ ÿêîãî ïî÷èíàºòüñÿ êðóòèé ï³äéîì, ùî ÷èñëåííèìè çâèâèñòèìè ñåðïàíòèíàìè ïðÿìóº äî Âåðåöüêîãî ïåðåâàëó, òàê çâàíèõ âîð³ò ó ªâðîïó.
4. Íàçâà ñåëà Áåð³çêè-Áåðøàäñüê³ ïîõîäèòü â³ä ðîçê³øíîãî áåðåçîâîãî ãàþ, ùî
â äàâí³ ÷àñè ï³äñòóïàâ àæ äî ñàì³ñ³íüêèõ ñ³ëüñüêèõ îêîëèöü. 5. Ñåëî Êàì’ÿíîã³ðêà, ùî íà Â³ííè÷÷èí³, çäàâíà ñëàâèëîñÿ ãîí÷àðñòâîì. 6. Çà ïåðåêàçàìè,
íàçâà ñåëà Ìèõàéëî-Ãàíí³âêà Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ ïîõîäèòü â³ä ³ìåí éîãî ïåðøèõ
ïîñåëåíö³â Ìèõàéëà é Ãàííè Êîñòåíåöüêèõ. 7. Íàçâó ñåëà Äîáðîãîñò³â âèâîäÿòü â³ä ñë³â «äîáðå ãîñòþâàòè». 8. Ïîñåðåäèí³ ñåëà Ïå÷èõâîñòè ïðîò³êàº ð³÷êà
Êàì’ÿíêà, ïðèòîêà ð³÷êè Çàõ³äíèé Áóã (Ç ³íòåðíåòó).
ІІ. Що вам відомо про село Дземброню Івано-Франківської області? Які села Черкащини ви знаєте?
475. Запишіть речення, прибравши скісну риску, поясніть правопис географічних назв.

1. Ñåëî Ï³äìèõàéëÿ Êàëóñüêîãî ðàéîíó ²âàíî/Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ ðîçòàøîâàíå ì³æ ð³÷êîþ Ë³ìíèöåþ é ë³ñîâèì ìàñèâîì íà êðóòîìó ïðàâîìó áåðåç³
ð³÷êîâî¿ äîëèíè. 2. Íà ï³âäåííîìó ñõîä³ ñåëà Ë³ñíà/Ñëîá³äêà áåðå ïî÷àòîê ð³÷êà
Êîñà÷³âêà, ïðàâà ïðèòîêà Äîáðî/â³äêè. 3. Ã³ðñüêå ñåëî Àêðå/øîðè – öå ïàì’ÿòêà êóëüòóðè, àäæå éîãî ùå íå âñòèãëà ç³ïñóâàòè öèâ³ë³çàö³ÿ é ëþäè òóò æèâóòü
ìàéæå òàê ñàìî, ÿê ³ ñòî ðîê³â òîìó. 4. Âèñîêîã³ðíå îçåðî Íåñàìîâèòå, ùî ðîçòàøîâàíå ó ã³ðñüêîìó ìàñèâ³ ×îðíî/ãîðà, ìàº ì³ñòè÷íó ñëàâó. 5. Íà ïðàâîìó
áåðåç³ ð³÷êè Çîëîòà/Ëèïà ðîçêèíóëîñÿ ìàëüîâíè÷å ñåëî Êðàñíî/ïóùà. 6. Ñàìå
Á³ëå îçåðî äóæå êðàñèâå: òóò âè ïîáà÷èòå óí³êàëüíå ïîºäíàííÿ áîëîòíèõ,
îçåðíèõ ³ ë³ñîâèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñ³â Çàõ³äíîãî/Ïîë³ññÿ (Ç ³íòåðíåòó).
476. Подані географічні назви напишіть відповідно до правил правопису, поділіть
їх на групи: географічні назви, які пишуться а) разом; б) через дефіс; в) окремо.

Âåðõíüî/äí³ïðîâñüêèõ, Êàì’ÿíåöü/Ïîä³ëüñüêèé, Íîâãîðîä/Ñ³âåðñüêèé,
Çàõ³äíèé/Áóã, Ðàâà/Ðóñüêà, Óëàí/Óäå, Äàâèä³â/Áð³ä, Çàë³ññÿ/Ïåðøå,
Á³ëî/ï³ëëÿ, Ñòàðî/êîñòÿíòèí³â, Ëàñ/Âåãàñ, Äâî/ð³÷÷ÿ, Õàðê³â/Òîâàðíèé,
Áóåíîñ/Àéðåñ, Óñòü/Êàìåíîãîðñüê, Ñàíêò/Ïåòåðáóðã, Àòëàíòèê/Ñ³ò³,
Ãëèíñüê/Çàãîðà, Ìàëî/ßðîñëàâåöü, Ëà/Ïëàòà, ßñíî/ãîðîäêà, Øèðîêèé/ßð,
Ïîâàëèçüêà/Áèñòðèöÿ, Êîïàé/ãîðîäîê, Êðóòè/áîðîäè, Ãóëÿé/ïîëå, Ëà/Ìàíø,
Âåñò/²íä³ÿ, Ëà/Ìàíø, Ð³î/äå/Æàíåéðî, Ëîñ/Àíäæåëåñ, Ïà/äå/Êàëå.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Ðàäà. Ïîðàäà. Ö³ ³ìåííèêè âçàºìîçàì³íí³: ìîÿ ðàäà (ïîðàäà)
– íå ãàÿòè ÷àñó. Ó òåðì³íîëîã³¿ çàì³íà íå äîïóñêàºòüñÿ: Âåðõîâíà
Ðàäà; â÷åíà ðàäà òîùî.
477. Проаналізуйте, на чому була зосереджена ваша увага й діяльність сьогодні.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
478. І. Прочитайте текст про українського мандрівника й волонтера з Черкас,
який побував на трьох континентах. Висловіть міркування щодо змісту тексту.
Знайдіть більше інформації про мандрівника в інтернеті.

Ìàòâ³é Öèìáàë ïî÷èíàâ ³ç ïîäîðîæåé Óêðà¿íîþ, ìàþ÷è â êèøåí³ âñüîãî
â³ñ³ì ãðèâåíü, à ñüîãîäí³ íà éîãî ðàõóíêó á³ëüøå 25 êðà¿í ªâðîïè, Àç³¿,
Àôðèêè òà Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè, Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè. ²ç ñîë³äíèì ìàíäð³âíèì
äîñâ³äîì çà ïëå÷èìà óêðà¿íåöü ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî Óêðà¿íà – ÷óäîâà êðà¿íà.
Ìàòâ³é áóâ ó Êåí³¿, ²íä³¿, Ðóàíä³, Òàíçàí³¿, Óãàíä³, Òóðå÷÷èí³, Àíãë³¿,
Ìåêñèö³, Ñëîâà÷÷èí³, Ïîëüù³, ²ñïàí³¿, Ãâàòåìàë³, ²òàë³¿, Í³ìå÷÷èí³, ×åõ³¿,
Åñòîí³¿, Ô³íëÿíä³¿, ²íäîíåç³¿, Ìàëàéç³¿, Ãðåö³¿, Àâñòð³¿, ªãèïò³. «Óñ³, õòî
ìð³þòü ïîäîðîæóâàòè, àëå êàæóòü, ùî íå ìàþòü çìîãè, ïðîñòî øóêàþòü
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âèïðàâäàíü. Íå òðåáà îäðàçó íàìàãàòèñÿ ïîáóâàòè â Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ», –
çàçíà÷àº Ìàòâ³é. Ìàíäð³âíèêàì-ïî÷àòê³âöÿì ³ òèì, õòî íå íàâàæóºòüñÿ íà
ïåðøèé êðîê, â³í ðàäèòü ïåðåãëÿíóòè ìîòèâàö³éíèé ðîëèê Øàéè Ëàáàôà
«Just do it» (Çà ìàòåð³àëàìè http://svitua.com.ua/).
ІІ. Назвіть, у яких країнах побував мандрівник. Відшукайте на географічній карті й
випишіть складні назви міст цих країн (не менше 15 назв).
479. Уявіть, що ви приїхали з екскурсії замком Паланок. Підготуйте й запишіть путівник або звіт про побачене. У пригоді вам буде корисною така інформація.

Êîìïàí³ÿ Google çàïóñòèëà îíîâëåííÿ ñåðâ³ñó Google Street View.
«Ïåðåãëÿä âóëèöü» äîñòóïíèé íå ò³ëüêè äëÿ íàéá³ëüøèõ ì³ñò êðà¿íè,
àëå ³ â á³ëüø í³æ 300 âåëèêèõ ³ ìàëåíüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Óêðà¿íè.
Êîðèñòóâà÷³ ç óñüîãî ñâ³òó òåïåð çìîæóòü çðîáèòè â³ðòóàëüíó ïðîãóëÿíêó
óêðà¿íñüêèìè ì³ñòàìè çà äîïîìîãîþ 360-ãðàäóñíèõ ïàíîðàìíèõ çí³ìê³â
âóëèöü ³ âèçíà÷íèõ ïàì’ÿòîê. Â³äêðèéòå äëÿ ñåáå íåâ³äîìó Óêðà¿íó, çä³éñíèâøè â³ðòóàëüíó ïîäîðîæ (Äæåðåëî: Zaxid.net).
480. Прочитайте цікаві факти про Україну, допишіть декілька власних фактів, використовуючи складні географічні назви.

1. Ó Õåðñîíñüê³é îáëàñò³ çíàõîäèòüñÿ óí³êàëüíèé á³îñôåðíèé çàïîâ³äíèê Àñêàí³ÿ-Íîâà, ÿêèé ïåðåì³ã ó êîíêóðñ³ «Ñ³ì ïðèðîäíèõ ÷óäåñ Óêðà¿íè». 2. Íàéá³ëüøîþ íèçîâèíîþ º Óêðà¿íñüêå Ïîë³ññÿ, ùî çàéìàº êðàéíþ
ï³âí³÷íî-çàõ³äíó òà ï³âí³÷íó òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ³ º ÷àñòèíîþ âåëèêî¿ Ïîë³ñüêî¿ íèçîâèíè, ÿêà íà ï³âíî÷³ ïîºäíóºòüñÿ ç Á³ëîðóñüêèì Ïîë³ññÿì.

§ 45. Ï
ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÍß
ÅÐÅÍÅÑÅÍ
ÍÍ ß ÑË²Â
Ñ Ë²Â ²Ç ÐßÄÊÀ
ÐßÄÊÀ Â ÐßÄÎÊ
ÐßÄ
ÄÎÊ

Мій вибір – жити й творити в Україні

481. Бесіда:
1. Прокоментуйте епіграф поета трагічної долі Василя Стуса, який за колючими тюремними дротами загинув на чужині з мрією про кращу долю України.
2. Виразно прочитайте вірш Івана Драча. Про яку землю пише поет?
3. Чи синонімічні поняття «рідна борозна» В. Стуса й «земля» І. Драча?
4. Як ви розумієте вислів, виділений у поезії?
5. Погляньте на світлини. Кого на них зображено? Який внесок кожного з цих людей у розбудові
України? Доповніть список гідних українців, які вибрали Україну для того, щоб творити її історію.
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Ëþáîìèð Ãóçàð

Âàñèëü Ñë³ïàê

Îëåêñ³é Ãîðáóíîâ

482. І. Прочитайте тексти. Об’єднайтеся в дві групи й підготуйте докладний переказ кожного тексту.

². ß çàëèøóñÿ. Òîìó ùî íàéòåìí³øå ïåðåä ñâ³òàíêîì. À ÿ çíàþ, ùî â³í ïî÷íåòüñÿ ùå â öüîìó äåñÿòèë³òò³. Íå çàïèòóéòå, çâ³äêè. Ïðîñòî çíàþ, ³ âñå. Íå
ïî¿äó, òîìó ùî ìî¿ áàòüêè ìîæóòü ïîñèä³òè íà ìîãèëàõ ñâî¿õ ìàòåð³â ³ áàòüê³â,
êîëè çàõî÷óòü ³ç íèìè ïîãîâîðèòè. Òîìó ùî ìî¿ì ä³òÿì ïîòð³áíà Áàòüê³âùèíà,
à âîíè ìàþòü áóòè ïîòð³áí³ ¿é. Íàâ³òü ÿêùî âîíè íå áóä³âåëüíèêè é ïðîäàâö³,
à í³êîìó íå ïîòð³áí³ ñüîãîäí³ á³îõ³ì³êè, ùî âèâ÷àþòü ìîçîê ëþäñüêèé. Òîé ñàìèé îðãàí, ÿêèé íå âñòèãàº íå òå ùî çà ³íôîðìïîòîêîì ³ ôóíêö³îíàëîì ãàäæåò³â, à íàâ³òü çà íóìåðàö³ºþ àéôîí³â.
ß íå ïî¿äó â³ä Ëþáîìèðà Ãóçàðà, ÿêèé ïðè¿õàâ ³ç áëàãîïîëó÷íîãî ñâ³òó, ùîá
çðîáèòè íàøó êðà¿íó êðàùîþ; ÿêèé ïîâåðíóâñÿ, ùîá çàëèøèòèñÿ. Â³ä Ëåñ³
Ëèòâèíîâî¿: ÿ ¿é íå ïîòð³áíà, àëå âîíà ïîòð³áíà ìåí³. Â³ä ê³ëüêîõ òèñÿ÷ ðîçóìíèõ ñòóäåíòñüêèõ î÷åé.
ß çíàþ, ùî âñ³ ÷óäîâî âïîðàþòüñÿ áåç ìåíå. Àëå ÿ íå ïî¿äó. Ìåí³ í³êîãî
òàì ëþáèòè. Í³ â êîãî â³ðèòè. Í³ çà êîãî ðâàòè ñåðöå. Õàé âîíî ïîðâåòüñÿ òóò
(Þ. Ìîñòîâà, ãîëîâíèé ðåäàêòîð òèæíåâèêà «Äçåðêàëî òèæíÿ. Óêðà¿íà»).
²². ×îìó ÿ òóò? Òóò – öå â Óêðà¿í³, à íå äåñü çà êîðäîíîì ó ïîøóêàõ êðàùîãî
æèòòÿ. Â Óêðà¿í³, ó òîé ÷àñ, êîëè áàãàòî õòî ç ìîëîäèõ óêðà¿íö³â õî÷å ïåðå¿õàòè íà ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ çà êîðäîí. À ÷îìó ÿ ìàþ áóòè íå òóò? ß ÷³òêî
óñâ³äîìëþþ, ùî òàì ìîæóòü áóòè çíà÷íî êðàù³ ñèñòåìà ìåäèöèíè, äîðîãè ÷è
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò. Àëå íàñê³ëüêè âñå öå ñïðàâä³ âàæëèâî äëÿ òîãî, ùîáè
áóòè ùàñëèâèì?
Ìåí³ íå õî÷åòüñÿ æèòè äåñü òàì, çà êîðäîíîì. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ Óêðà¿íà.
ß ëþáëþ Äí³ñòðîâñüêèé êàíüéîí, Êàðïàòè, äåíäðîïàðê â Óìàí³ òà ²íãóëüñüêèé ì³ñò ó Ìèêîëàºâ³. ß ëþáëþ íàøèõ ëþäåé – íåïîâòîðíèõ. À çì³íèòè
óâåñü íåãàòèâ, ÿêèé çàðàç º â íàø³é äåðæàâ³, – öå ìè ç âàìè çìîæåìî, öå
íàì ï³ä ñèëó. Òîìó ÿ îáèðàþ «çì³íèòè», à íå «âò³êàòè» (Ó. Â³òþê, ãîëîâíèé ðåäàêòîð ãàçåòè «Åêñïðåñ» http://expres.ua/main/2017/10/30/269353maybutnye-ne-maye-limitiv).
ІІ. Випишіть виділені слова, позначте всі можливі варіанти перенесення слів із рядка в рядок.
483. Чи збігається ваше розуміння суті поняття «жити й творити в Україні»? Складіть і розіграйте в парі з сусідом(-ою) по парті діалог на тему, висловлену Богданом Гаврилишиним.

ß áà÷ó ïîçèòèâíó òåíäåíö³þ. Ï’ÿòü ðîê³â òîìó á³ëüø³ñòü ìîëîäèõ ëþäåé, ç
ÿêèìè ÿ ñï³ëêóâàâñÿ, ìð³ÿëè ïðî îäíå – âòåêòè ç Óêðà¿íè. Çàðàç òàêèõ ïîëîâèíà. Ò³, õòî õî÷å ëèøèòèñÿ, ïðàãíóòü âò³ëþâàòè ðåôîðìè é çì³íþâàòè êðà¿-
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íó. Ó öåé ÷àñ æå ÷àñ âîíè ïîñòàþòü ïåðåä âèáîðîì, çàê³í÷èâøè óí³âåðñèòåò çà
êîðäîíîì: ïðàöþâàòè òàì àáî ïîâåðòàòèñÿ. Áàãàòî ç íèõ ñâ³äîìî îáèðàº äðóãå.
Ïðàâèëà ïåðåíåñåííÿ ç ðÿäêà â ðÿäîê
1. Íå ìîæíà ðîçðèâàòè:
à) áóêâîñïîëó÷åííÿ éî, üî: ãà-éîê, ðà-éîíó àáî ðàéî-íó; ñüî-ãîäí³ àáî ñüîãîä-í³;
á) áóêâîñïîëó÷åííÿ äæ, äç, ùî ïîçíà÷àþòü îäèí çâóê: íàðî-äæåííÿ àáî íàðîäæåííÿ, âè-äçâîíþº àáî âèäçâî-íþº;
â) ³í³ö³àëè é ïð³çâèùà: Ò. Ã. Øå-â÷åíêà, Ò. Ã. Øåâ-÷åíêà, Ò. Ã. Øåâ÷åí-êà;
ã) öèôðè é ñêîðî÷åí³ íàçâè ì³ð: 45 êì, 450 ã, 500 ë;
´) àáðåâ³àòóðè: ÍÀÏÍ, ÎÎÍ;
ä) îäíó áóêâó â³ä êîðåíÿ ó ñêëàäíèõ ñëîâàõ: äàëåêî-ñõ³äíèé, äàëåêîñõ³ä-íèé;
2. Íå ìîæíà çàëèøàòè àáî ïåðåíîñèòè ñêëàä ç îäí³º¿ áóêâè: çíàþ, ìð³ÿ, îë³ÿ.
3. Íå ìîæíà ïåðåíîñèòè â íàñòóïíèé ðÿäîê ðîçä³ëîâ³ çíàêè.
4. Ó ïîïåðåäíüîìó ðÿäêó çàëèøàºìî òàê³ çíàêè:
à) ïåðøà ç äâîõ îäíàêîâèõ áóêâ, ùî ïîçíà÷àþòü çá³ã ïðèãîëîñíèõ: ðîççóòèñÿ;
á) çíàê ì’ÿêøåííÿ é àïîñòðîô: ñ³ëü-ñüêèé, ñ³ëüñü-êèé, ñóç³ð’-ÿì.
484. І. Перепишіть, позначаючи всі можливі варіанти перенесення слів. Які слова
не можна перенести? Чому?

ßâ³ð, îáëè÷÷ÿ, ñòð³ëüö³, îñ³íü, ïòàñòâî, ã³ëëÿñòèé, ëåãêîêðèëèé, ïàðîïëàâ,
òðèñòà, â³äò³ëÿ, çàñíóâ, âèñòóï, ïðèêëàä, äîñèòü, íèçüêèé, áàâèòüñÿ, ìàéîð,
ð³é, ÿñåí, ïàì’ÿòü, îïåðà, ñîí, â³äæèòè, äâàíàäöÿòü, ñîâ³ñòü.
ІІ. Складіть речення з виділеними словами.
485. Назвіть слова, у яких допущено помилки в перенесенні слів. Виконайте завдання й запишіть правильний варіант.

Î-çåðî, ìàé-îð³òè, ñî-íÿõ, î-ë³ÿ, îë³-ÿ, ïîëü-îâèé, í³æí³-ñòü, ñîí-íèé,
âèä-çâîíþº, îñîí-íÿ, ³ì-’ÿ, ÿ-ë³âåöü, çàêàðïàòñü-êèé, øàìï³íüé-îí, íàã³äêè, âèõîä-æó, ãàëó-ççÿ, ðî-ãîçà, õì³-ëü, ï³âîí³-ÿ, ³-ðèñè, ÿ÷-ì³íü, ðÿ-ñò, àéñòðà, ëàíäøà-ôò, ð³çíîò-ðàâ’ÿ, å-äåëüâåéñ.
486. І. Прочитайте вголос українські прислів’я й приказки. Якою темою їх можна об’єднати? Кілька з них вивчіть напам’ять. Визначте в кожнім реченні граматичну основу.

1. Êðàùå íà ñâî¿é ñòîðîí³ ê³ñòüìè ëÿãòè, í³æ íà ÷óæèí³ ñëàâè íàòÿãòè.
2. Çà ð³äíèé êðàé æèòòÿ â³ääàé. 3. Äå ð³äíèé êðàé, òóò ³ ðàé. 4. Çà ð³äíîþ
çåìëåþ ³ â íåá³ ñêó÷íî. 5. Óäîìà é ñò³íè ãð³þòü. 6. Ð³äíà çåìëÿ é ó æìåí³
ìèëà. 7. Ç ð³äíî¿ ñòîðîíè é âîðîíà ìèëà (Íàð. òâîð÷³ñòü).
ІІ. Складіть твір-мініатюру, основну думку якого виразіть одним із прислів’їв. Запишіть його.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Ñëîâî çà÷èòàòè âæèâàºòüñÿ, êîëè éäåòüñÿ ïðî óñíå ïîâ³äîìëåííÿ, ³íôîðìóâàííÿ ñëóõà÷³â ùîäî çì³ñòó îô³ö³éíèõ ïàïåð³â:
çà÷èòàòè ïîñòàíîâó. Ñëîâî ïðî÷èòàòè óñòàëèëîñü ó ñëîâîñïîëó÷åííÿõ: ïðî÷èòàòè ëåêö³þ.
487. І. Прочитайте текст. Розкажіть про благодійність родини Терещенків. Чи фразеологізм «не хлібом єдиним живе людина» відповідає стилю життя й діяльності
родини Терещенків? Зверніть увагу на перенесення слів із рядка в рядок. Виправте
за потреби помилкові.
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Ïðîìèñëîâî-ô³íàíñîâó «äåðæàâó» Òåðåùåíê³â çàïî÷àòêóâàâ Àðòåì³é ßêîâè÷ – íàùàäîê êîçàöüêîãî ðîäó ç
Ãëóõ³âùèíè.
Òåðåùåíêè áóëè çíàâöÿìè, çáèðà÷àìè ìèñòåöòâà é
ìåöåíàòàìè. Ñàìå çàâäÿêè Ìèêîë³ òà Ôåäîðó Àðòåìîâè÷àì, à ùå ¿õí³ì ä³òÿì Êè¿â ìàº òåïåð ç³áðàííÿ äåðæàâíèõ ìóçå¿â: Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, óêðà¿íñüêîãî îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, çàõ³äíîãî òà ñõ³äíîãî ìèñòåöòâà. Â³ä
áàòüêà äî ñèíà ïåðåõîäèëè îáîâ’ÿçêè ìåöåíàòà. 80 â³äñîòê³â ñâî¿õ ÷èñòèõ ïðèáóòê³â ðîäèíà â³äðàõîâóâàëà íà äîáð³ ñïðàâè (²ç åíöèêëîïåäè÷íîãî âèäàííÿ).
ІІ. Перегляньте світлину внука Михайла Терещенка – Мішеля, який нині повернувся в Україну з Франції. Використовуючи інформацію сайту http://www.
bbc.com/ukrainian/business/2013/06/130527_terestchenko_int_az.shtml, опишіть сподвижнецьку діяльність родини Терещенків.
488. Проаналізуйте й оцініть власні навчальні результати.
Виконайте один з варіантів домашнього завдання:
489. І. Прочитайте уривок новели Володимира Лиса «Труха». Весь варіант новели можна прочитати за покликанням http://fakty.ictv.ua/ru/opinion/truha/.

Óïåðøå â ñâîºìó æóðíàë³ñòñüêîìó æèòò³ Ë³íà ïîâåðòàëàñÿ ç â³äðÿäæåííÿ òàêîþ äèâíî ðîçäâîºíîþ. Ë³íó íå çàëèøàëî îòå äèâíå â³ä÷óòòÿ. Ðåäàêòîð íàêàçóâàâ çíàéòè ùîñü òàêå, ÿê â³í ñêàçàâ, ñóïåðö³êàâå, ÿêóñü ðîäçèíêó, ÿêà á ïðèêðàñèëà íîìåð äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³. Âñå í³áè º – ³ ñïîãàäè, ³
ïåðåãóê ïîêîë³íü, ³ ñëîâà ïðî ëþáîâ äî Óêðà¿íè, à îò, â³ä÷óâàëà Ë³íà, ðîäçèíêè îò³º¿, ÷îãîñü îñîáëèâîãî, íåìà.
– ×èì íåçàäîâîëåíà, ìàëà? – ðåïîðòåð Êîñòèê äàâ ¿é ëåãåíüêîãî ùèãëèêà
ïî íîñ³. – Áà÷ó, áà÷ó, âåðíóëàñÿ íàáóðìîñåíà.
– Øâèäøå çáåíòåæåíà, – â³äêàçàëà Ë³íà.
– Òî ðîçêàçóé, ùî ñïàòè íå äàº.
² Ë³íà ðîçïîâ³ëà, ïîä³ëèëàñÿ ñâî¿ìè ñóìí³âàìè. ¯õíþ ðîçìîâó ÷óëà
êîìï’þòåðíèöÿ Â³òà. Âîíà ³ ñêàçàëà íàñòóïíîãî ðàíêó äî Ë³íè:
– Ñëóõàé, òè òàì â÷îðà ïðî ðîäçèíêó äëÿ ìàòåð³àëó áàëàêàëà… Íå çíàþ,
÷è òîá³ çãîäèòüñÿ, àëå â íàøîìó ñåë³ áóâ òàêèé âèïàäîê…
² Â³òà ðîçïîâ³ëà, ùî ñ³ì’þ ç ¿õíüîãî ñåëà òåæ âèâåçëè äî Ñèá³ðó, äåñü àæ íà
ï³âí³÷ Òþìåíñüêî¿ îáëàñò³. Òàê îò, ðîçêàçóâàëè, ùî æ³íêà ç ò³º¿ ðîäèíè, áàáà
Îëüãà, ïðîñèëà, àáè ¿é íàäñèëàëè òóäè â òóíäðó êâ³òè, ÿãîäè, òðàâèíêè, íàâ³òü
ëèñòÿ ç ð³äíî¿ çåìë³, ùîá ¿é ïðî Ïîë³ññÿ é Óêðà¿íó íàãàäóâàëè.
– ßê íàäñèëàëè? Ó ïîñèëêàõ?
– ² â ïîñèëêàõ òåæ. Òà á³ëüøå â êîíâåðòàõ. Âêëàäàëè òàì êâ³òî÷êó
÷è íàâ³òü ñòåáëèíêó ì³æ àðêóø³â. Òà òîá³ áàáà Óëÿíêà, äî÷êà òî¿ æ³íêè,
á³ëüøå ìîæå ðîçêàçàòè. Âîíà ùå æèâà…
ІІ. Яке враження у вас від прочитаного? Яка основна ідея новели? Як ви любите
Україну? Напишіть коментар до новели, висловіть власне ставлення до проблеми вияву любові до рідної землі, позначаючи всі можливі варіанти перенесення
виділених слів.
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§ 46.
46. Ð
ÐÎÇÐ²ÇÍÅÍÍß
ÐÎÇÐ²
ÎÇÐ²ÇÇÍÅÍÍß
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ÑÏÎËÓÊ.
ÏÎËÓÊ.
ÏÐÀÂÈËÀ
ÍÀÏÈÑÀÍÍß
ÏÐÀÂÈ
ÈËÀ
ÀÍ
ÀÏÈÑÀ
ÀÍÍß ¯Õ

Світ моїх почуттів

490. І. Прочитайте уривок із повісті Олександра Довженка «Зачарована Десна».
Опишіть враження від прочитаного. Перегляньте світлини, дайте відповідь на запитання, чи так багато зусиль потрібно, щоб викликати почуття щастя й радості.

Ïðîæèâàâ ó íàñ äîâãî ñîáàêà Ïiðàò.
ßêîñü îäíîãî ðàçó, çàãóáèâøèñü ó Áîðçíi íà ÿðìàðêó, äå áàòüêî ïðîäàâàâ
äüîãîòü, Ïiðàò ùåç. Ïîæàëiëè ìè éîãî, òà íà òîìó é ñêií÷èëîñü. Àæ îñü ó
íåäiëþ, òèæíiâ ÷åðåç ï’ÿòü, ÿêðàç ïiñëÿ îáiäó, êîëè ìè ñèäiëè âñi êîëî õàòè,
ëóçàþ÷è íàñiííÿ, äèâèìîñü – áiæèòü Ïiðàò, çàìîðåíèé, õóäþ÷èé. Óçäðiâøè
çäàëåêà âåñü íàø ðiä i õàòó, âií óïàâ äîäîëó i ïîâç äî íàñ êðîêiâ, ìîæå, ñòî
íà æèâîòi, ïåðåêèäàþ÷èñü íà ñïèíó i ãîëîñíî ïëà÷ó÷è âiä ïîâíîòè ùàñòÿ, ìîâ
áëóäíèé ñèí ó ñâÿòîìó ïèñüìi.
– Öå ÿ, âàø Ïiðàò, óïiçíàºòå? – ãàâêàâ âií êðiçü ñëüîçè. – Î, ÿêèé ÿ ùàñëèâèé!
ßê òÿæêî áóëî ìåíi áåç âàñ! Ïîâiðèòå, òðîõè íå çäîõ âiä ñìóòêó.
Âií òàê çâîðóøèâ íàñ ñëiçüìè, ùî íàâiòü áàòüêî, ÿêèé íåíàâèäiâ îäâåðòiñòü
ïî÷óòòiâ, i òîé ìàëî íå ñïëàêíóâ. Îòàêå áóâàº íà ñâiòi! Ïðîñòèé ñîáàêà, à
òàê çáåíòåæèòü ÷îëîâiêà. Ìàòè ïëàêàëà ðåâíî, ïðèêàçóâàëà ç íåâèìîâíîþ
óñìiøêîþ: «Íó âè ïîäóìàéòå, ñîáàêà, à òàêèé æàëiñíèé…».
ІІ. Запитання й завдання:
1. Пригадайте, коли доводилося вам викликати в близьких вам людей позитивні емоції. Поділіться досвідом.
2. До яких частин мови належать виділені слова?
3. Прочитайте правила й прокоментуйте написання їх.
Ðàçîì ïèøåìî:
• ïðèñë³âíèêè, óòâîðåí³ ñïîëó÷åííÿì ïðèéìåííèêà ç ³ìåííèêîì, çàéìåííèêîì,
ïðèêìåòíèêîì, ÷èñë³âíèêîì, ïðèñë³âíèêîì: çàíàäòî, âíî÷³, íàäâå÷³ð, áåçâ³ñòè,
âäîñâ³òà, ïîòèõåíüêó, âïåðøå, âäâ³÷³, íàòðîº (àëå: ïî äâîº, ïî òðîº);
• ñêëàäí³ ïðèñë³âíèêè, óòâîðåí³ ç ê³ëüêîõ îñíîâ: ñòð³ìãîëîâ, áîñîí³æ, îá³ðó÷.
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Îêðåìî ïèøåìî:
1) ïðèñë³âíèêîâ³ ñïîëó÷åííÿ, óòâîðåí³ â³ä ³ìåííèêà ç ïðèéìåííèêîì:
• áåç: áåç ê³íöÿ, áåç ÷åðãè, áåç óïèíó, áåç æàëþ;
• íà: íà äîáðàí³÷, íà æàëü, íà ùàñòÿ, íà ñüîãîäí³, íà ïî÷àòêó;
• äî: äî ïîáà÷åííÿ, äî ðå÷³, äî êðàþ, äî ä³ëà;
• ç: ç ðàäîñò³, ç æàëþ, ç ãîðÿ, ç ðîçãîíó;
• â/ó: â ðàç³, â ì³ðó, óâ³ ñí³, â äàëå÷³íü;
2) ïðèñë³âíèêîâ³ ñïîëó÷åííÿ, äå ïîâòîðþþòüñÿ îñíîâè, ì³æ ÿêèìè ñòî¿òü
ïðèéìåííèê: äåíü ó äåíü, ð³ê ó ð³ê, ÷àñ â³ä ÷àñó, ðàç ó ðàç, îäèí ïî îäíîìó, ñàì
íà ñàì. Ñïîëó÷åííÿ, óòâîðåí³ ïîºäíàííÿì ñëîâà â íàçèâíîìó â³äì³íêó ç³ ñëîâîì
â îðóäíîìó â³äì³íêó: ê³íåöü ê³íöåì, îäèí îäíèì, ñàìà ñàìîòîþ.
×åðåç äåô³ñ ïèøåìî ïðèñë³âíèêè, óòâîðåí³ â³ä:
• ïðèêìåòíèê³â, çàéìåííèê³â ³ ïðèéìåííèêà ïî: ïî-íîâîìó, ïî-áàòüê³âñüêè;
• ïîðÿäêîâèõ ÷èñë³âíèê³â çà äîïîìîãîþ ïðåô³êñà ïî-: ïî-ïåðøå, ïî-äðóãå;
• ñèíîí³ì³÷íèõ àáî àíòîí³ì³÷íèõ ñë³â: çðîäó-â³êó, òèøêîì-íèøêîì, ÷àñòî-ãóñòî;
• ó ÿêèõ ïîâòîðþþòüñÿ ñëîâà àáî êîðåí³ (áåç ñëóæáîâèõ ñë³â àáî ³ç ñëóæáîâèìè
ñëîâàìè ì³æ íèìè): äîâãî-äîâãî, ëåäâå-ëåäâå, äàâíèì-äàâíî, íàâ³êè-â³ê³â, â³÷-íà-â³÷,
âñüîãî-íà-âñüîãî.
Çàïàì’ÿòàéòå ïðàâîïèñ ïðèñë³âíèê³â: ç äàâí³õ-äàâåí, ç ä³äà-ïðàä³äà,
áåç ê³íöÿ-êðàþ, íà-ãîðà, ïî-ëàòèí³, äåñü-êîëèñü.
491. Поясніть правопис прислівників.

Íåâòÿìêè, âñüîãî-íà-âñüîãî, âêðàé, íàîñòàíîê, áåçñóìí³âíî, äî âïîäîáè,
ëåäâå-ëåäâå, ùîäóõó, îñü-îñü, ìèìîõ³òü, áåç ê³íöÿ-êðàþ, íàîñòàíîê, âçíàêè, á³ãîì, ïîñï³õîì, çàñâ³òëà, äîâîë³, äî ëèöÿ, âïåðåì³ø, ùîíàéâèã³äí³øå,
ëåäâå-ëåäâå, âòðè÷³, äî ñìàêó, áåç ñóìí³âó.
492. Запишіть подані слова разом, через дефіс, окремо. Прокоментуйте їх правопис.

Âèñîêî/âèñîêî, íå/æäàíî/íå/ãàäàíî, ò³ëüêè/ò³ëüêè, ïî/ãîñïîäàðñüêè,
áëèçüêî/áëèçüêî, ç/êðàþ/â/êðàé, çà/ðàõóíîê, íà/â³äì³ííî, íà/ñëàâó,
ïî/ñóñ³äñüêè, íà/âêðóãè, íà/âåñí³, ó/òðè÷³, íà/øâèäêó, ç/äàëåêà, ç/ãîäîì,
ïî/îäèíö³, ç/âåðõó, â³ä/íèí³, äî/äîìó, â/ðÿäè/ãîäè, ïî/³íøîìó, íà/äîâãî,
íà/äîáðèäåíü, â/ñìàê.
493. З’ясуйте правопис складних прислівників. Користуючись відповідним словником, поставте та прокоментуйте (усно) наголос у прислівниках.

Â(ñìàê), â(çíàêè), äî(íåäàâíà), äî(ñèòà), íà(ïåðåä), (ïîâ³ê)(â³êè), íà(ïðèê³íö³),
ïî(ïðîñòîìó), çà(äàðåìíî), ïî(ïðîñòó), â(òðè÷³), çà(äîâãî), ÿê(íå)(áóäü),
ï³ñëÿ(çàâòðà), êîëè(íå)êîëè, â(í³÷èþ), íà(â)ñèäÿ÷êè, îñü(îñü), (â)äåñÿòåðî,
(ñ)ïðàâà, (â)çäîâæ, (÷èì)äóæ, (äî)ñõî÷ó, (ñàìî)õ³òü, (ïî)äðóæíüîìó, (ïî)íàøîìó,
(â)÷îòèðüîõ, ë³âî(ðó÷), (â)ï’ÿòå, (ïî)ñîëäàòñüêè, (íà)(â)êîë³øêè, (â)ðÿäè(ãîäè),
(ëþáî)(äîðîãî), (çà)ãàäêîâî, êóäè(ñü), (ùî)ðîêó, (áîñî)í³æ, (ïî)ñâîºìó, (íà)âñåá³÷,
(íå)çáàãíåííå, (ïî)ïåðøå.
494. Поділіть прислівники на три групи за написанням: 1) разом; 2) окремо; 3) через дефіс. Обґрунтуйте.

(Â)ðîçò³÷, (íà)ðîçõâàò, (ïî)ìîæëèâîñò³, (ï³ä)ãîðó, (ÿê)ñë³ä, (íà)æàëü, (ó)íèçó,
(ó)íî÷³, (ëåäâå)ëåäâå, (ïî)ñóñ³äñüêè, (òàêèì)÷èíîì, îäèí(â) îäèí, (äî)ëèöÿ,
(äî)ï³çíà, (íà)òðîº, (÷èì)äóæ, (äå)êóäè, (ïî)÷åðç³, (ïî)ëþäñüêîìó, (ïî)ëàòèí³,
(äî)ðå÷³, (çà)ðàç, (íà)ïðîëîì, (â³ä)òåïåð, (ÿê)(íàé)êðàùå, (íà)ìèòü, (óâ³)ñí³,
(äî)ñüîãîäí³, (äî)ä³ëà, (îñü)îñü, õî÷(íå)õî÷, äåñü(òî), õòîçíà(ÿê), (ùî)äíÿ, (çà)ùî,
(à)(í³)ñê³ëüêè, (ìèìî)õ³äü, (íà)(ñàì)ïåðåä, (íà)âèá³ð.

140
495. І. Прочитайте уривок з підручника «Основи психології», усно перекажіть текст.

Åìîö³¿ é ïî÷óòòÿ çàáåçïå÷óþòü â³äîáðàæåííÿ é ï³çíàííÿ íàâêîëèøíüîãî
ñâ³òó. Âîíè â³ääçåðêàëþþòü ðåàëüíó ä³éñí³ñòü ó ôîðì³ ïåðåæèâàíü. Ï³çíàþ÷è
ñâ³ò, ëþäèíà ïî-ð³çíîìó ñïðèéìàº ïðåäìåòè ³ ÿâèùà. Îäí³ ïîä³¿ âèêëèêàþòü
çàõîïëåííÿ, ³íø³ – ïå÷àëü, íåçàäîâîëåííÿ òîùî. Çàõîïëåííÿ, ãí³â, ðàä³ñòü –
óñå öå ïðîÿâè ñóá’ºêòèâíîãî ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî íàâêîëèøí³õ ïðåäìåò³â ³
ÿâèù, åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ ¿¿.
ІІ. Додайте невеличку розповідь про випадок із життя, що викликав приємні почуття щастя й захвату. Уживайте за потреби слова вперше і в перше, догори і до гори, вдень і в день.
496. І. Розгляньте світлини. Яке враження на вас справила скульптура? У чому, на
ваш погляд, полягає креатив скульптора? Прочитайте текст, дайте йому назву.

Íåùîäàâíî ó øòàò³ Íåâàäà â³äáóâñÿ îäèí ç íàéÿñêðàâ³øèõ àìåðèêàíñüêèõ ôåñòèâàë³â, íà ÿêîìó áóëè ïðåäñòàâëåí³ òèñÿ÷³ ö³êàâèõ âèòâîð³â ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà. Àëå îäíà ñêóëüïòóðà çàö³êàâèëà ãîñòåé ñâÿòà íàéá³ëüøå:
«Ëþáîâ» óêðà¿íñüêîãî ñêóëüïòîðà Îëåêñàíäðà Ì³ëîâà. Äâ³ ïîñòàò³, çðîáëåí³
ç ìåòàëåâèõ ïðÿìîêóòíèê³â – ÷îëîâ³ê òà æ³íêà, ùî ïîñâàðèëèñÿ é ñèäÿòü
ñïèíàìè îäíå äî îäíîãî. Àëå âñåðåäèí³ íèõ, ÿê ³ â êîæíîìó ç íàñ, º ìàëåíüê³
ä³òè. Ìàëÿòà ïðîñòÿãàþòü îäíå äî îäíîãî ðóêè. Âèñîòà ñêóëüïòóðè ñêëàäàº
7,5 ì, äîâæèíà – 18 ì, à øèðèíà – 5,5 ì.
Êîæåí ³íòåðïðåòóº öþ ñêóëüïòóðó ïî-ñâîºìó, àëå àâòîð ðîçïîâ³â, ùî íàìàãàâñÿ â³äòâîðèòè êîíôë³êò ì³æ çîâí³øí³ì ³ âíóòð³øí³ì ïðîÿâàìè ëþäñüêî¿
ïðèðîäè. Âíóòð³øí³é ñâ³ò ÷îëîâ³êà é æ³íêè âèðàæåíèé ÷åðåç ïðîçîðèõ ä³òåé,
ÿê³ íàìàãàþòüñÿ äîòÿãíóòèñÿ îäèí äî îäíîãî êð³çü ´ðàòè. Êîëè íàñòàº í³÷, ìàëþêè ïî÷èíàþòü ñÿÿòè. Öå ñâ³òëî – ñèìâîë ÷èñòîòè é ùèðîñò³, ùî îá’ºäíóþòü
ëþäåé ³ äàþòü ¿ì øàíñ íà ïðèìèðåííÿ» (http://www.uamodna.com/).
ІІ. Усно складіть і запишіть речення з наведеними прислівниками, виділеним
прислівником у тексті, та співзвучними з ними сполуками.

Çðåøòîþ – ç ðåøòîþ, çáîêó – ç áîêó, íàñòîðîæ³ – íà ñòîðîæ³; íàçóñòð³÷ – íà
çóñòð³÷; äîâîë³ – äî âîë³; óñåðåäèí³ – ó ñåðåäèí³; ïî-òðåòº – ïî òðåòº.
497. Екологія слова. Проведіть бліцтурнір «Як правильно?».
1. Íîâèé äåíü íàñòóïàº ÷è íàñòàº?
2. Â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ÷è çàïèòàííÿ?
3. Â³äïîâ³äü ïðàâèëüíà ÷è â³ðíà?
4. Ó÷åíü áóâøèé ÷è êîëèøí³é?
5. Êëàñ äðóæíèé ÷è äðóæí³é?
6. Ïðî¿çíèé êâèòîê ÷è á³ëåò?
7. Ó ãàìàíö³ ï’ÿòñîò ãðèâåí ÷è ãðèâåíü?

8. Ñòàòè ó íàãîä³ ÷è â ïðèãîä³?
9. Áóäü-ÿêà ÷è ëþáà ïðè÷èíà?
10. Äîáðå â³äíîñèòèñÿ ÷è ñòàâèòèñÿ?
11. ²íñòðóìåíò ìóçèêàëüíèé ÷è ìóçè÷íèé?
12. Ï³äïèñêà ÷è ïåðåäïëàòà íà ïåð³îäèêó?
13. Âîêçàë ð³÷íèé ÷è ð³÷êîâèé?
14. Çàòÿòèé ðèáàê ÷è ðèáàëêà?
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498. Проаналізуйте роботу на уроці за такими ознаками: важливість теми для
вас, активність, наполегливість, ефективність.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
499. Запишіть речення, уставте пропущені літери, розкрийте дужки; поясніть правопис.

1. Äèòèíà íå ðîçóì³º ìàìèíèõ ñë³â, àëå, ÿê â..ñíÿíà ç..ìëÿ ëîâèòü ðÿñí..èé
äîù, òàê ³ âîíà ïîâñÿê/÷àñ ëîâèòü ëàã³äí³ñòü ç ìàìèíîãî ãîëîñó ³ ñòàº ëàã³äíîþ,
ÿê êâ³òî÷êà, ùî òÿãíå ñâî¿ ï..ëþñòî÷êè äî ñîíå÷êà (Ã. Ìàêîâ³é). 2. Òðè ðå÷³
º äî/âïîäîáè Áîãó é ëþäÿì: çãîäà áðàò³â, ìèëîñåðäÿ äî áëèæí³õ ³ çãîäà ì³æ
÷îëîâ³êîì òà äðóæèíîþ (Ïåòðî Ìîãèëà). 3. Òÿæêî(âàæêî) ñ³ðîìàñ³ áîðîòèñü ç
íóäüãîþ (Ò. Øåâ÷åíêî). 4. À ÿê (ïî)ìîºìó, (ïî)ä³ä³âñüêîìó, òðåáà çà öþ ñïðàâó
áðàòèñÿ (ïî)ñåðéîçíîìó! 5. Íà ñåðö³ òåïëî(òåïëî) (Îñòàï Âèøíÿ).
500. Напишіть за одним із поданих висловлень есе, використавши в ньому прислівники.

Ãîðä³ñòü – öå ñëèçüêà ïîõèë³ñòü, âíèçó ÿêî¿ íàñ î÷³êóº ïèõà é ìàðíîñëàâ’ÿ
(Ï. Äåêóðñåëü). Ìóäðà ëþäèíà íå ðîáèòü ³íøèì òîãî, ÷îãî íå áàæàº, ùîá ¿é
çðîáèëè (Êîíôóö³é).

§ 47. ÍÀÏÈ
ÍÀÏÈÑÀÍÍß
ÈÑÀÍÍß ÍÅ
ÍÅ,
Å, Í²² Ç Ð²ÇÍÈÌÈ
Ð²ÇÍÈ
ÈÌÈ ×ÀÑÒÈÍÀÌÈ
×ÀÑÒÈ
ÈÍÀÌÈ Ì
ÌÎÂÈ
ÎÂÈ

Сміх – ліки від усіх хвороб!

501. І. Прочитайте тексти, розгляньте світлини. Яка тема об’єднує їх?

². Ãóìîð – æèòòºâà ñèëà, ùî äîïîìàãàº äîëàòè íóæäó. Ñì³éòåñÿ ïåðåäóñ³ì íàä
ñîáîþ, òàê ùîá ³ ³íøèì áóëî âåñåëî ç öüîãî. Êîëè ìè ñì³ºìîñÿ – ìè íå ñåðäèìîñÿ.
Êîëè ñì³ºìîñÿ, ìè íå ñóìóºìî. Êîëè ìè ñì³ºìîñÿ, ìè íå çàçäðèìî (Çà Ì. Äî÷èíöåì).
²². Ãóìîð – öå êàòåãîð³ÿ óí³âåðñàëüíà, ùî ³ñíóº ïîçà ïðîñòîðîì ³ ÷àñîì. Ïðîòå æàðòè êîæíîãî íàðîäó â³äîáðàæàþòü éîãî ñïîñ³á ìèñëåííÿ. Ó öüîìó ñåíñ³
óêðà¿íö³ – îäíà ç íàéäîòåïí³øèõ íàö³é. Óêðà¿íñüêèé ãóìîð â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
³íøèõ íàñàìïåðåä òèì, ùî â íüîìó ìàëî ðóéí³âíî¿ ðåôëåêñ³¿, ÷îðíîãî ñàðêàçìó, ïåðåâàæàº äîáðîäóøí³ñòü ³ ñàìî³ðîí³ÿ.
Äðàìàòóðã ³ õóäîæíèê Ëåñü Ïîäåðâ’ÿíñüêèé ïèñàâ, ùî óêðà¿íö³ ñì³þòüñÿ
÷àñòî-ãóñòî íàä ñîáîþ. Öå º îçíàêîþ ¿õíüî¿ ñèëè é äóøåâíîãî çäîðîâ’ÿ, àäæå
ëþäèíà, ñõèëüíà äî ñàìî³ðîí³¿, – çäîðîâà ëþäèíà.
Óêðà¿íñüê³ æàðòè íå çëîñòèâ³. Çäàòí³ñòü êåïêóâàòè ç ñàìîãî ñåáå – öå îçíàêà
òîãî, ùî ëþäèíà ïåðåáóâàº â ãàðìîí³¿ ñàìà ç ñîáîþ. ² çà öèì êðèòåð³ºì óêðà¿í-
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ñüêå ñóñï³ëüñòâî õâîðèì íå íàçâåø, ïðîñò³ ëþäè íå âòðàòèëè ïî÷óòòÿ ãóìîðó
– çàóâàæóº ïèñüìåííèê Îëåêñàíäð ²ðâàíåöü.
Êîëè ãîâîðÿòü ïðî ñïåöèô³êó ãóìîðó ð³çíèõ íàðîä³â, ÷àñòî çãàäóþòü áðèòàíö³â, ¿õíþ êì³òëèâ³ñòü, ô³ë³ãðàííó ãðó ñë³â. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü íåéìîâ³ðíà ê³ëüê³ñòü àíãë³éñüêèõ ãóìîðèñòè÷íèõ ô³ëüì³â, ðîìàí³â, òåëå- é ðàä³îïåðåäà÷.
Áàãàòî íàðîä³â, â³äîìèõ ³ íåâ³äîìèõ íàì, ìàþòü ñâîþ âåëèêó ñì³õîâó êóëüòóðó. À íàì âàæëèâî çáàãíóòè ñåáå, ðîçâèâàòè ð³äí³ ãóìîð, ñàòèðó, êàðèêàòóðó
é ÷àñò³øå ïîñì³õàòèñÿ îäèí îäíîìó (Çà Í. Êîâàëåíêî).
ІІ. Запитання й завдання.
Знаю, вмію, можу
Відчуваю, ціную
1. Випишіть слова з часткою не, по- 1. Розгляньте світлини. Яку емоцію вони ілюструясніть написання.
ють? Кого на них зображено?
2. Запишіть останнє речення. Пояс- 2. Поміркуйте, яку роль у нашому житті виконує поніть розділові знаки в ньому.
чуття гумору. Чому воно настільки важливе?
Íå ïèøåìî:
ðàçîì
îêðåìî
ÿêùî íå – ÷àñòêà;
ÿêùî áåç íå ñëîâî íå âæèâàºòüñÿ (íå –
ïðåô³êñ); ó ïðåô³êñ³ íåäî-;
ÿêùî ñëîâî ç íå ìîæíà çàì³íèòè ñèíîí³ìîì; ç ä³ºïðèêìåòíèêîì ó ðîë³ ïðåô³êñà;
ç ä³ºïðèêìåòíèêàìè, ùî âèêîíóþòü ðîëü ÿêùî ä³ºïðèêìåòíèê ç íå ìàº
îäèíè÷íîãî (íåïîøèðåíîãî) îçíà÷åííÿ.
ïîÿñíþâàëüíå ñëîâî.
Í³ ïèøåìî ðàçîì ç ³ìåííèêàìè òà ³íøèìè ÷àñòèíàìè ìîâè, ÿêùî âîíè áåç
í³ íå âæèâàþòüñÿ: í³ñåí³òíèöÿ, í³ê÷åìíèé; ç ïðèñë³âíèêàìè (í³äå, í³êîëè,
í³çâ³äêè, í³âðîêó) òà çàéìåííèêàìè (í³õòî, í³ñê³ëüêè).
Ïðîòå ÿêùî ì³æ ÷àñòêîþ ³ çàéìåííèêîì º ïðèéìåííèê, òî âñ³ òðè ñëîâà
ïèøóòüñÿ îêðåìî: í³ ç êèì, í³ äî êîãî.
502. Прочитайте речення, додержуйтеся правильної інтонації. Як ви розумієте
смисл афоризмів? Поясніть написання не з різними частинами мови.

1. Ìîæíà ñì³ÿòèñÿ íàä ÷èì çàâãîäíî, àëå íå êîëè çàâãîäíî. Æèòòÿ çàâæäè
ñåðéîçíå, àëå æèòè çàâæäè ñåðéîçíî – íå ìîæíà (Ð. ×åñòåðòîí). 2. Ìè æàðòóºìî íå
òîìó, ùî íàì ïðèòàìàííå ïî÷óòòÿ ãóìîðó, í³, ìè íàìàãàºìîñÿ íå âòðà÷àòè ïî÷óòòÿ
ãóìîðó, òîìó ùî áåç íüîãî ìè ïðîïàäåìî (Å.-Ì. Ðåìàðê). 3. ªäèíèé ñïîñ³á ðîçøèðèòè
ìåæ³ ìîæëèâîãî – çðîáèòè êðîê ó íåìîæëèâå (À. Êëàðê). 4. Ãóìîð – öå ðÿò³âíèé
êðóã íà õâèëÿõ æèòòÿ (Â. Ðààáå).
503. Перепишіть речення, орфографічно оформивши їх. Поясніть написання не з
різними частинами мови.

1. Íàâ³òü çàë³çíèé îðãàí³çì (íå)ì³ã âèòðèìàòè áåçóïèí..î¿ ä³ÿë..íîñò³, í³÷íîãî
(íå)ñïà..íÿ (Þ. ßíîâñüêèé). 2. Öåé ñâ³ò – òà ùî öåé ñâ³ò? Óâåñü âåëèêèé âñåñâ³ò –
í³ê÷åìíèéñîí,îáìàí,(íå)âïèí..³çëåòèéñïàäè(Â. Ìèñèê).3.Âèéäè æ íà òåìíèé
áðóê, âñëóõàéñÿ â øóì ³ ñòóê, âãëÿíüñÿ â (íå)ñïèí..èé ðóõ (Ì. Ðèëüñüêèé).
4. Â óìîâàõ (íå)íàñòàí..î¿ êîëîòíå÷³, íà ãðàí³ ô³çè÷íîãî ñàìîçíèùåí..ÿ â ²âàíà
âèðîáèëàñü ðÿò³âíà çâè÷êà ùåçàòè (Ï. Êîëåñíèê). 5. Ïîâñÿêäåí..èé êëîï³ò á³ëÿ
(íå)âì³ëîãî ÷îëîâ³êà íàäàâàâ ÿêîãîñü çì³ñòó ¿¿ æèò..þ (². Ñåí÷åíêî). 6. ß äóìàþ,
ùî óêðà¿íñüêå ïî÷óò..ÿ ãóìîðó – (íå)çíèùåí..å (Þ. Ñàºíêî).
504. Використовуючи слова з часткою не, опишіть у 2-3 реченнях ваше ставлення до сміху й веселих друзів.
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505. Прочитайте вислів. Складіть і запишіть есе на тему: «Веселе серце добре лікує, а пригноблений дух шкодить здоров’ю». Використайте у разі потреби слова з не, ні.

Óñì³øêà. Òî í³æíî-÷àð³âëèâà, òî ñòðèìàíî-ëóêàâà, òî çàö³êàâëåíî-íàñòîðîæåíà, òî ëàã³äíî-÷èñòà, òî ³ðîí³÷íî-íåäîâ³ðëèâà, òî çàãàäêîâî-ïðèâàáëèâà. À ùå… Õ³áà
âñ³ ¿¿ â³äò³íêè ìîæíà îïèñàòè? Àëå ùèðà, â³äâåðòà, âîíà ìàº äèâíó ñèëó (Ç ãàçåòè).
Åêîëîã³ÿ ñëîâà Ðåêîìåíäóºìî âæèâàòè ïðàâèëüíî: Ïîñì³øêà ñêåïòè÷íà,
³ðîí³÷íà, ãëóçëèâà. Óñì³øêà ì’ÿêà, ëàñêàâà, ïðèºìíà, ïðèâàòíà.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
506. Запишіть речення, розкрийте дужки, поясніть написання часток.

1. Â ëþäèí³, çàòÿì, ëåæèòü (íå)â³äãàäàíà ñèëà (Îëåã Îëüæè÷). 2. ßêùî âè ùîñü
áàæàºòå çðîáèòè, ðîá³òü çàðàç! Çàâòðà ìîæå (íå)íàñòàòè (í³)êîëè (Ì. Ëåíäîí).
3. ªäèíèé ñïîñ³á ðîçøèðèòè ìåæ³ ìîæëèâîãî – çðîáèòè êðîê â (íå)ìîæëèâå
(À. Êëàðê). 4. Âñÿ çåìëÿ – æèâ³ êâ³ò÷àñò³ ôðåñêè, â³÷íèé øóì (íå)âèãîð³ëèõ òðàâ
(Î. Þùåíêî). 5. (Íå)÷åðåç (íå)áàæàííÿ, à ÷åðåç (íå)âì³ííÿ â³í (íå)âèêîíàâ ö³º¿
ðîáîòè. 6. Âèáèâàòèñÿ â ëþäè – ñïðàâà çîâñ³ì (íå)ïðîñòà (Ï. Ñèíãà¿âñüêèé). 7. Ñ³ì
ñòðóí ÿ òîðêàþ, ñòðóíà ïî ñòðóí³, (íå)õàé ìî¿ ñòðóíè ëóíàþòü (Ëåñÿ Óêðà¿íêà).
507. Поясніть написання часток не, ні з різними частинами мови. З будь-якими
п’ятьма словами з часткою придумайте й запишіть по одному реченню.

Íåñïîê³é (òðèâîãà), í³êîëè, íå áóäü-ÿêèé, íåçàáóòí³é, íå ç÷óòèñÿ, íå íàø,
íå äî÷óâàòè, íåõòóâàòè, íåçäàðà, í³ùî íå ñòðàøíå, íåïðèòîìí³òè, íå ïåðøèé,
íåâäàõà, íåùàäíèé, íåóê, íåäîáà÷àòè, íå âàðòèé óâàãè, íåìàº í³êîãî, íå
ç³áðàíèé â÷àñíî, íåçâàæàþ÷è íà äîù, í³âðîêó.

§ 48. ÎÐÔ
ÎÐÔÎÃÐÀÔ²×ÍÀ
ÔÎÃÐÀÔ²×Í
ÍÀ ÍÎÐÌÀ
ÍÎÐÌÀ (ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀ
(Ê
ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÜÍÀ ÐÎÁÎ
ÐÎÁÎÒÀ)
ÎÒÀ)

Морально-етична поведінка

508. Бесіда:
1. Які цілі ви ставили перед собою, працюючи над цим розділом?
2. До чого призводить ігнорування правилами орфографії?
3. Чи задоволені ви своїми результатами?
4. Наскільки важливими були для вас теми цього розділу?
5. Що цікавого ви дізналися, чим збагатилися, яких нових умінь набули?
6. Як це вплинуло на якість вашого мовлення й спілкування?
7. Які з тем на сьогодні ви вважаєте найбільш корисними для вашого життя?
8. Який зміст ви вкладаєте в поняття «морально-етична поведінка»?
9. Розгляньте світлини. Яка тема об’єднує їх? Які світлини додали б ви?
10. Використайте впродовж уроку в своєму мовленні слова з рубрики «Слово дня».
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509. Перевірте себе:
1. Усі слова пишуться зі знаком м’якшення в рядку:
А корис..тю, різ..бяр, різ..ко
Б т..мяний, добровол..ці, розріс..ся
В людс..кість, камін..чик, бат..ків
Г стіл..чик, їдал..ня, совіст..
Д перстен.., дон..ці, кін..цівка, вуз..кий
2. Апостроф не пишеться в усіх словах у рядку:
А мор..як, різдв..яний, зв..ялити
Б брукв..яний, мавп..чий, черв..як
В б..язь, мад..яр, пан..європейський
Г медв..яний, моркв..яний, Стеф..юк
Д грав..юра, розм..якшити, кап..юшон
3. Подвоєння й подовження приголосних відбуваються в усіх словах у рядку:
А годин..ик, шален..ий, родин..ий
Б спросон..я, жит..євий, священ..ик
В військ..омат, піддаш..я, виніс..я
Г мід..ю, зран..я, попідтин..ю
Д затиш..я, стат..я, кам’ян..ий
4. М’який знак не вживається в усіх словах рядка:
А п’ят..сот, Пріс..чин, сторін..ці
Б шкатул..ці, уман..ський, хорол..ський
В колодяз..на, воз..ня, шіст..десят
Г тон..ше, кін..чик, стіл..чик
Д піз..ні, Уман..щина, жен..шень
5. Немає орфографічної помилки в рядку:
А в’юнкий, ввічливий, Донечина
Б беззастережний, бюрократ, пів’яблука
В краков’як, передмісьтя, радомишльський
Г польський, рибалці, різбяр
Д пісня, Уманьщина, морквяний
6. Усі слова написано правильно в рядку:
А у хатинці, вирізблюється, сьомий
Б плаский, хуторяньці, харківський
В цвірінькати, боязко, велетеньські
Г Київщина, женьшень, скринці
Д емальований, няньчити, Гуцульщина.
510. І. Прочитайте текст. У якому реченні виражено основну його думку? Проаналізуйте вчинок Фернандеса Анайя. Чи можна його назвати благородним?

Ó ãðóäí³ 2012 ðîêó â ²ñïàí³¿ â³äáóâàëèñÿ çìàãàí..ÿ á³ãóí³â ³ç â..ëèêèì
ïð..çîâèì ôîíäîì. Ó çàá³ãîâ³ áðàëè ó÷àñòü íàéñèë..í³ø³ àòëåòè ñâ³òó.
Ê..í³ºöü Àáåëü Ìóòà³, ùî º áðîíçîâèì ïð..çåðîì Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð ó Ëîíäîí³
ç á³ãó íà 3000 ìåòð³â ³ç ïåðåøêîäàìè, óïåâíåíî âèéøîâ ó ë³äåðè, àëå íå äîá³ãøè
äî ô³í³øó, çóïèíèâñÿ. Â³í ïîìèëêîâî ïîäóìàâ, ùî âæå ïåðåòíóâ ô³í³øíó ìåæó
é ïî÷àâ â³òàòè ãëÿäà÷³â, ÿê³ ³ñïàíñüêîþ íàìàãàëèñÿ ñêàçàòè éîìó, ùî â³í òðîõè
íå äîá³ã. Ñïîðòñìåí ³ñïàíåöü Ôåðíàíäåñ Àíàéÿ, ùî âèéøîâ äî ô³í³øó äðóãèì,
ì³ã áè ñêîðèñòàòèñÿ ïîìèëêîþ ê..í³éöÿ é ïîñ³ñòè ïåðøå ì³ñöå, àëå â³í ïî÷àâ
ï³äøòîâõóâàòè Àáåëÿ â ñïèíó, ïîêàçóþ÷è íà ô³í³øíó ìåæó.
Ï³ñëÿ çàá³ãó Ôåðíàíäåñ ñêàçàâ, ùî éîìó âàæëèâ³øå çá..ð..ãòè ã³äí³ñ..òü, í³æ
âèãðàòè çîëîòó ìåäàëü (²ç æóðíàëó).
ІІ. Випишіть виділені слова, уставте пропущені літери.
511. Напишіть есе на одну з тем: «Які риси характеру я хочу в собі виховати», «Покликання людини – пізнавати істину, творити добро, примножувати красу».

145

Морфологічна норма
§ 49. ÌÎÐ
ÌÎÐÔÎËÎÃ²×ÍÀ
ÐÔÎËÎÃ²×ÍÀ
À ÍÎÐÌÀ

Планування власного бюджету

512. Бесіда:
1.
2.
3.
4.
5.

Як ви розумієте слово бюджет? Наскільки важливе воно для вас?
Із якими суспільними й особистими проблемами пов’язують це слово?
Прочитайте епіграфи, поясніть як ви розумієте їх. Чи поділяєте думки авторів?
Який зміст ви вкладаєте у слова багатство й бідність?
Як ви вважаєте, «така собі іскорка», «уміння мислити», «уміння заощаджувати»
потрібні лише майбутнім бізнесменам?
6. Зверніть увагу на слова з рубрики «Слово дня». Чи є зв’язок між ними й темою уроку?
Поясніть.
513. Прочитайте речення. Запишіть, розкривши дужки й обравши правильний варіант.
Який розділ мовознавства містить правила, необхідні для виконання цієї вправи?

1. Ñïåðøó òðåáà íàâ÷èòèñÿ ïîâîäæåííÿ ç ãðîø(-àìè, -èìà, -ìè), ÿê³ ìàºìî íà
öåé ìîìåíò, òîä³ âîíè ïî÷íóòü ïðàöþâàòè íà íàñ (Á. Øåôåð). 2. Îâî÷³ çäîðîæ÷àëè â ñåðåäíüîìó íà äâ³-òðè ãðèâí(-³, -è). 3. (Ñàìèì, íàé-)äîðîæ÷èì ïðîäóêòîì íà ñüîãîäí³ º ì’ÿñî. 4. ßêùî íå ïîë³íóºøñÿ, òî íåîäì³ííî çíàéä(-èø, -åø)
ó ìàãàçèíàõ ÿê³ñí³ é êîðèñí³ ïðîäóêòè. 5. (Öÿ, öåé) á³ëü ùåìèòü ³ ÷åðåç äåñÿòèë³òòÿ. 6. Äî Ìèðãîðîä(-ó, -à) çàâ³òàëè ïðåäñòàâíèêè Êîðïóñó ìèðó. 7. Òâîð÷à
ðîáîòà íàä ö³ºþ çàäà÷(-åþ, -îþ) òðèâàëà ìàéæå ãîäèíó (Ç ³íòåðíåòó).
Ìîðôîëîã³÷íà íîðìà – öå çàãàëüíîïðèéíÿò³ ïðàâèëà âæèâàííÿ
ãðàìàòè÷íèõ ôîðì ñë³â. Öÿ íîðìà ðåãóëþº çàãàëüí³ äëÿ âñ³õ ÷àñòèí
ìîâè ïðàâèëà òâîðåííÿ ãðàìàòè÷íèõ ôîðì: â³äì³íêîâèõ (³ìåííèêè,
ïðèêìåòíèêè, çàéìåííèêè, ÷èñë³âíèêè); îñîáîâèõ ³ ðîäîâèõ (ä³ºñëîâà);
ñòóïåí³â ïîð³âíÿííÿ (ïðèêìåòíèêè, ïðèñë³âíèêè). Íàïðèêëàä: äóøåþ,
âåðáîþ, ç³ Ëüâîâà, äðóæå, ãàðÿ÷îþ, ÿêîìó-íåáóäü, ç íèìè, ñ³ìäåñÿòüîõ,
íàïîëÿãàºìî, á³ëüø âèðàçíèé.
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514. І. Прочитайте речення. Чи кожну думку ви поділяєте? Якщо ні – перебудуйте
по-своєму й запишіть. Свій варіант обґрунтуйте.

1. Ó çàðîáëÿíí³ (ãðîø³) íåìàº í³÷îãî îñóäíîãî 2. Ó òèõ, õòî ðàíî ïî÷èíàº
çàðîáëÿòè, (ðîçâèâàòèñÿ) ³ìóí³òåò äî ñïîæèâàöüêîãî ìèñëåííÿ, âîíè í³çàùî íå
çàõî÷óòü ïåðåáóâàòè íà óòðèìàíí³ ³íøèõ. 3. Òè íàâ³òü íå (óÿâëÿòè), ÿê òîá³
ïîòàëàíèëî, ùî òè íàâ÷èëàñÿ ïðàâèëüíîãî ïîâîäæåííÿ ç (ãðîø³) â òàêîìó
ðàííüîìó â³ö³. 4. Îäíå ÿ òâåðäî çàòÿìèëà ñîá³: í³êîëè íå ñòàâàòè (áîðæíèê),
à íàìàãàòèñÿ çàîùàäæóâàòè ãðîø³ äëÿ îìð³ÿíîãî ïðèäáàííÿ. 5. Äîïîìîãòè
áàòüêàì âèáîðñàòèñÿ ç áîðã³â óñå ùå çàëèøàëîñÿ (ìîÿ çàïîâ³òíà ìð³ÿ).
6. Ñàìîäîâ³ðà – öå òå, ÷è (äîâ³ðÿòè) òè ñàì ñîá³, ÷è (â³ðèòè) ó ñåáå. 7. Òå, íà ÷îìó
ìè (êîíöåíòðóâàòèñÿ) â æèòò³, ìàº òåíäåíö³þ äî çðîñòàííÿ (Á. Øåôåð).
ІІ. Слова з дужок запишіть у відповідній текстові граматичній формі. Поясніть.
515. І. Прочитайте діалог. Визначте складники мовленнєвої ситуації.

– Òàê, öå áàãàòî ãðîøåé, – ñêàçàâ ïàí Ãîëüäøòåðí ïîâàæíèì òîíîì. – ß
âèïëà÷ó ¿õ çà óìîâè: ï’ÿòäåñÿò â³äñîòê³â öèõ êîøò³â òè â³äêëàäåø íà çáåð³ãàííÿ.
– Òà ÿ âñ³ çàîùàäæó! – ðàä³ñíî çàïåâíèëà ÿ. – Çðåøòîþ, ìîÿ ìåòà – ïî¿çäêà
äî Ñàí-Ôðàíöèñêî âæå íàñòóïíîãî ðîêó!
– ß íå öå ìàâ íà óâàç³, – çàïåðå÷èâ ÷îëîâ³ê. – Òå, ïðî ùî òè êàæåø, – öå
âèòðàòè, à íå çàîùàäæåííÿ. ² âîíî äîáðå, áî æ ñàìå íà öå ïðèçíà÷àâñÿ òâ³é
çàðîá³òîê. Òà ùîá ñòàòè çàìîæíîþ ëþäèíîþ, òðåáà ùå é â³äêëàäàòè ãðîø³,
òîáòî òè ïîâèííà ìàòè çàîùàäæåííÿ, ÿê³ í³êîëè íå âèòðà÷àòèìåø.
– Íàâ³ùî æ ãðîø³, ÿêùî ¿õ íå âèòðà÷àòè? – çäèâóâàëàñü ÿ.
– Ùîá æèòè íà íèõ, – â³äïîâ³â ïàí Ãîëüäøòåðí.
– Àëå ÿêùî ÿ ïî÷íó çàîùàäæóâàòè, ìîÿ ïî¿çäêà äî Êàë³ôîðí³¿ â³äêëàäåòüñÿ
íà òðèâàëèé ÷àñ…
– À öå âæå òîá³ âèð³øóâàòè, – êèâíóâ ÷îëîâ³ê. – Íå âèòðèìàâøè, òè ìîæåø
óçÿòè ãðîø³ é âèòðàòèòè ¿õ íà ùîñü. Ùîéíî íàçáèðàâøè íåîáõ³äí³ òðè òèñÿ÷³,
ìîæåø ïîëåò³òè äî Êàë³ôîðí³¿. Àëå òè ìîæåø îáðàòè é ³íøèé øëÿõ: ÷àñòèíó
ãðîøåé ïîñò³éíî â³äêëàäàòè é îäíîãî äíÿ ìàòèìåø ñò³ëüêè, ùî äî Êàë³ôîðí³¿
çìîæåø ë³òàòè ùîðîêó íà ñàì³ ëèøå â³äñîòêè (Á. Øåôåð).
Запитання й завдання:
1. Чи збігається ваше розуміння суті слова «заощадження» з тим, як розуміють його
учасники діалогу? Поясніть.
2. Як би ви відповіли на запитання «Навіщо ж гроші, якщо їх не витрачати»?
3. Що корисного для вас є в цьому діалозі?
4. Поставте в родовому й орудному відмінках іменники гривня, долар, цент, євро.
5. Продовжіть речення, додавши до нього слова з дужок: «Я мрію полетіти до (Відень, Львів,
Харків, Івано-Франківськ, Париж, Сан-Франциско, Рим, Фрайбург, Базиль).
516. І. Об’єднайтеся в групи. Прочитайте уривки з книжок Б. Шефера. Які враження
у вас від прочитаного? Випишіть кілька тез, які варто взяти собі на замітку. Окремо
запишіть дискусійні положення. Поділіться своїми міркуваннями. Обговоріть їх.

1. Çàâäÿêè ñâî¿é ðîáîò³ ÿ çíàþ, ÿê á³ëüø³ñòü ëþäåé ðîçïîðÿäæàþòüñÿ
ãð³øìè. Áàãàòî ç íèõ âèëèâàþòü ìåí³ ñâîþ äóøó. Òè íå óÿâëÿ..ø, ñê³ëüêè
ñìóòêó é ñòðàæäàíü çàâäàº ëþäÿì íåîñâ³÷åí³ñòü ó ô³íàíñîâèõ ïèòàííÿõ.
Ãðîø³, ìîæëèâî, ³ íå íàéâàæëèâ³øà ð³÷ ó æèòò³, àëå êîëè ¿õ áðàêóº íà
êîæíîìó êðîö³, âîíè ñòàþòü íåéìîâ³ðíî âàæëèâèìè, òàêèìè, ùî âñ³ ³íø³
ñïðàâè íå êëå..òüñÿ. Ëþäè áóêâàëüíî õâîð³þòü, ïñóþòü ñòîñóíêè ç ³íøèìè
ëþäüìè, ñâàðÿòüñÿ, ïî÷óâàþòüñÿ í³ê÷åìíèìè é æàëþã³äíèìè. ² íåìàº í³êîãî, õòî çóì³â áè ïîÿñíèòè, ÿê ëåãêî ïåðåòâîðèòè ãðîø³ íà ïîçèòèâíó ðóø³éíó ñèëó. Âàðòî áóëî á ó øêîë³ çàïðîâàäèòè óðîêè ïîâîäæåííÿ ç ãð³øìè.
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2. Õòî õî÷å æèòè ùàñëèâèì, ïîâíîö³ííèì* æèòòÿì, ïîâèíåí çì³íèòè
íàñàìïåðåä ñåáå. Ãðîø³ öüîãî çà íèõ íå çðîáëÿòü. Ñàì³ ïî ñîá³ âîíè íå ðîáëÿòü
ëþäåé í³ ùàñëèâèìè, àí³ íåùàñíèìè. Ãðîø³ – íåéòðàëüí³. Âîíè í³ ïîãàí³, í³
äîáð³. Ëèøå ïåðåáóâàþ÷è ó ÷è¿éñü âëàñíîñò³, âîíè íàáóâàþòü ïîçèòèâíîãî ÷è
íåãàòèâíîãî çíà÷åííÿ. Ùàñëèâà ëþäèíà ñòàíå ùå ùàñëèâ³øîþ, à íåãàòèâíèé
òèï, ùî êëîïî÷..òüñÿ ò³ëüêè äîáóâàííÿì ãðîøåé, íàæèâå á³ëüøå êëîïîò³â.
Ãðîø³ äîïîìàãàþòü ïðîÿâèòè õàðàêòåð. Âîíè ÿê çá³ëüøóâàëüíå ñêëî:
ñïðèÿþòü ãëèáøîìó ï³çíàííþ âëàñíî¿ ñóòíîñò³. ßêùî òè ëþäèíà äîáðà, òî
ãðîø³ äîïîìîæóòü òîá³ çðîáèòè á³ëüøå äîáðèõ ñïðàâ, à ÿêùî çëî÷èíåöü –
òî, éìîâ³ðí³øå, çìàðíóºø ¿õ ñîá³ íà øêîäó.
Ãðîø³ íåîáõ³äí³ â óñ³õ ñôåðàõ, ç ¿õíüîþ äîïîìîãîþ ìîæíà ëåãøå çðåàë³çóâàòè íàø³ ìð³¿ é ö³ë³. Õî÷à ö³ë³ ìîæóòü âèÿâèòèñÿ ð³çíèìè.
3. Â³çüì³òü íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü* çà ñâî¿ ô³íàíñè.
Á³ëüø³ñòü ëþäåé äóæå ëåãêîâàæí³ ó ñòàâëåíí³ äî ô³íàíñ³â. Òà é äå âîíè
ìîãëè íàâ÷èòèñÿ ³íøîãî? ¯õí³ áàòüêè çäåá³ëüøîãî íå ìîãëè áóòè ïðèêëàäîì ¿ì
ó öüîìó. ² â øêîë³ íå áóëî òàêîãî ïðåäìåòà, ÿê «ñòâîðåííÿ äîáðîáóòó». Íàøå
ñóñï³ëüñòâî ñïîíóêàº íàñ áàãàòî êóïóâàòè: âñþäè ïàíóº íàäñïîæèâàííÿ*.
Á³ëüø³ñòü ëþäåé íàâêîëî âàñ òåæ º ïîãàíèìè â÷èòåëÿìè. Òåïåð ìîäíî
ñêàðæèòèñÿ íà áðàê ãðîøåé. Íà ì³é ïîãëÿä, âè ïîâèíí³ âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âàø³ ãðîø³.
Çâè÷àéíî, íåðîçóìíî ââàæàòè, ùî ãðîø³ ðîçâ’ÿæóòü óñ³ ïðîáëåìè. Àëå
òàê ñàìî íåðîçóìíî ââàæàòè, ùî ãðîø³ íå äîïîìîæóòü.
Ùî á ìè íå ðîáèëè ç íàøèìè ãðîøèìà, öå íåîäì³ííî ïîçíà÷..òüñÿ íà íàøîìó
ìàéáóòíüîìó. Ìè ïðîåêòó..ìî íàøå ìàéáóòíº íåìîâ äèçàéíåð, ìè ñüîãîäí³
ðîá..ìî êðåñëåííÿ, çà ÿêèìè áóäåìî áóäóâàòè íàøå æèòòÿ çàâòðà. Íàâ³òü
äàëåê³ ïðåäêè-âàâèëîíÿíè çíàëè: «Íàø³ ìóäð³ â÷èíêè ñóïðîâîäæóþòü íàñ
óñå æèòòÿ, ïðèíîñÿ÷è ðàä³ñòü ³ íàäàþ÷è äîïîìîãó. ² òàê ñàìî íàø³ íåðîçóìí³
ä³¿ áóäóòü ïåðåñë³äóâàòè íàñ, ùîá äîêó÷àòè íàì ³ ìó÷èòè íàñ».
Âè ïîáà÷èòå, ùî ñòâîðèòè ñòàòêè çíà÷íî ïðîñò³øå, í³æ áàãàòî õòî äóìàº.
Àëå Âè ìàºòå äáàòè ïðî öå ³ áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Á³äí³ñòü âèíèêàº
òîä³, êîëè ëþäèíà óõèëÿ..òüñÿ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³.
ІІ. Запитання й завдання:
1. Поясніть, які букви потрібно писати на місці крапок.
2. Як правильно вимовити виділені слова?
3. Знайдіть у текстах іменник, що в орудному відмінку має два варіанти закінчень.
517. Проаналізуйте свою роботу на уроці за обраною схемою.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
518. Як би ви витратили кишенькові гроші в сумі, утричі більшій ніж зазвичай,
(або як би ви розпорядилися першою зарплатнею)?
519. Прочитайте запитання. Чи на кожне у вас є відповідь? Прочитайте книжку
Б. Шефера «Шлях до фінансової незалежності». Підготуйте розповідь, в основі якої
будуть відповіді на ці запитання. Дотримуйтеся морфологічної норми.
1. Що заважає більшості людей жити так, як вони мріють?
2. Коли гроші стають особливо важливими?
3. Чому люди інколи роблять не те, від чого мають задоволення?
4. На чому базуються дії, необхідні для фінансового збагачення?
5. Що таке відповідальність?
520. Знайдіть і запишіть 7 фразеологізмів про гроші, ставлення людей до грошей.
Які поради дають нам перлини народної мудрості? Поясніть дотримання в них морфологічної норми.
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§ 50.
50. ÇÇÀ
ÇÀÃÀËÜÍÀ
ÀÃÃÀËÜÍÀ
À ËÜ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
Õ ÀÐÀ
ÀÊÒÅÐÈÑ
ÑÒ ÈÊÀ ²ÌÅÍÍÈÊÀ
²ÌÅÅÍÍÈÊÀ

Мрій і вір у себе

521. Прочитайте епіграфи. Висловіть свої міркування щодо змісту їх.
522. І. Розгляньте таблицю. Користуючись нею й дібравши приклади, розкажіть усе, що
вам відомо про іменник. На прикладі іменників проілюструйте, як реалізуються номінативна, експресивна, емоційна, ідентифікаційна й культурологічна функції мови.
Îçíàêè
Ëåêñè÷í³

Ãðàìàòè÷í³
Ð³ä, ÷èñëî, â³äì³íêè.
Êîíêðåòí³, àáñòðàêòí³, íå³ñòîòè,
Â³äì³íè: ² â³äì³íà, ²² â³äì³íà,
³ñòîòè, âëàñí³, çàãàëüí³, ñèíîí³ìè,
²²² â³äì³íà, ²V â³äì³íà.
îìîí³ìè, àíòîí³ìè, ïàðîí³ìè.
Ðîëü ó ðå÷åíí³: ï³äìåò, ïðèñóäîê,
îçíà÷åííÿ, äîäàòîê, îáñòàâèíà.
ІІ. Уявіть, що вам довелося подати частини мови як систему образів. Яким би був
образ іменника? Із чим він у вас асоціюється?
523. Запишіть 10-15 іменників, що асоціюються з вашою мрією. Із яким значенням –
абстрактним чи конкретним – переважають слова? Визначте рід і відміну кожного
слова. Доберіть епітети, що характеризують вашу мрію.
524. І. Прочитайте речення. Визначте синтаксичну роль іменників. Назвіть іменники, ужиті в переносному значенні. Від дієслів утворіть (де це можливо) і запишіть
іменники. Поясніть, як правильно їх наголосити.

1. Êàæóòü, ùî ñâ³ò áåç ìð³éíèê³â ñòàâ áè áåçáàðâíèì ³ íåö³êàâèì (Ë. Âîðîíèíà). 2. Íà øëÿõó äî ïðîäóêòèâíîñò³ íàì íàëåæèòü ïîäîëàòè òðè ñõîäèíêè:
ìð³¿, ö³ë³, çâè÷êè. Ìð³¿ çàðÿäæàþòü íàñ åíåðã³ºþ, ö³ë³ âêàçóþòü øëÿõ, à ùîäåíí³ çâè÷êè é ðèòóàëè ï³äòðèìóþòü íàñ ³ äîïîìàãàþòü ðóõàòèñÿ â öüîìó íàïðÿì³ (ß. Ôåäîðàê). 3. Óñå, ùî ³ñíóº â ñâ³ò³, êîëèñü áóëî ìð³ºþ (Ê. Ñåíäáåðã). 4. Ñàì³
ñîáîþ ìð³¿ ä³éñí³ñòþ íå ñòàíóòü (Ï. Êîåëüéî). 5. Æèòòÿ ëþäñüêå çàâìåðëî á íà îäí³é òî÷ö³, ÿêáè þí³ñòü íå ìð³ÿëà, ³ çåðíà áàãàòüîõ âåëèêèõ ³äåé äîçð³ëè íåçðèìî
â ðàéäóæí³é îáîëîíö³ þíàöüêèõ óòîï³é (Ê. Óøèíñüêèé). 6. Íàâ÷èòèñÿ â³äìîâëÿòè – öå îäèí ³ç íàéñêëàäí³øèõ êðîê³â íà øëÿõó çàõèñòó ñåáå. ßêùî âè çàâæäè
êàæåòå «òàê» ç³ ñòðàõó çàñìóòèòè ³íøèõ ëþäåé, âè ðèçèêóºòå ñòàòè ëþäèíîþ,
ÿêó çíåâàæàòèìóòü ³ ÿêîþ áóäóòü ìàí³ïóëþâàòè (Í. Áóòìàí).
ІІ. Чи однакові закінчення іменників мрія й дорога в орудному відмінку? Чому? Якби вам
довелося намалювати ці двоє слів на одному полотні, як би ви це зробили?
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525. І. Прочитайте текст. Сформулюйте й запишіть основну думку, яку стверджує
автор. Визначте ознаки й композиційні елементи тексту.

Â îñíîâ³ âñüîãî íîâîãî é êðàùîãî ëåæèòü òå, ùî ïîâèíåí ìàòè êîæåí, õòî ïðàãíå
ïåðåìîãè, à ñàìå – ÷³òêà ìåòà**, óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî òè õî÷åø, ³ âåëèêå áàæàííÿ**.
Íå çàáóâàéìî, ùî Êîëóìá ìð³ÿâ ïðî íåçâ³äàíèé ñâ³ò, ïîñòàâèâ íà êàðòó âñå
ñâîº æèòòÿ é òàêè çíàéøîâ éîãî! Âåëèêèé àñòðîíîì Êîïåðíèê óÿâëÿâ ñîá³ ðîçìà¿òòÿ** ñâ³ò³â, ÿê³ âðåøò³ çóì³â â³äêðèòè! ² á³ëüøå í³õòî íå íàçèâàâ éîãî «³äåàë³ñòîì» ï³ñëÿ òàêîãî òð³óìôó**. Íàâïàêè, ñâ³ò ìîëèâñÿ íà íüîãî, ùî ³ùå ðàç äîâîäèòü íàì: «Óñï³õó íå ïîòð³áí³ âèáà÷åííÿ. Íåâäà÷à íå ïîòðåáóº âèïðàâäàíü».
ßêùî òå, ïðî ùî âè ìð³ºòå, âàðòå âàøèõ çóñèëü, ³ âè â³ðèòå, ùî äîñÿãíåòå áàæàíîãî, íå çâîë³êàéòå, ³ä³òü äî ñâîº¿ ìåòè! Çðîá³òü ¿¿ ðåàëüí³ñòþ é í³êîëè íå çâàæàéòå
íà òå, ùî «âîíè» ñêàæóòü, ÿêùî ó âàñ ï³äå ùîñü íå òàê, àäæå «âîíè», ìàáóòü, ³ ãàäêè
íå ìàþòü, ùî êîæíà íåâäà÷à íåñå â ñîá³ çåðíî ð³âíîö³ííîãî ¿é óñï³õó.
Ãåíð³ Ôîðä, íå ìàþ÷è í³ ãðîøåé, í³ îñâ³òè, ìð³ÿâ ïðî ñàìîõ³äíèé àïàðàò. Â³í
ïðàöþâàâ ³íñòðóìåíòàìè**, ÿê³ ìàâ ï³ä ðóêîþ, íå ñïîä³âàþ÷èñü íà ðàïòîâó óäà÷ó,
³ ñüîãîäí³ ðåçóëüòàò éîãî ìð³¿ â³äîìèé â óñüîìó ñâ³ò³. Â³í çàïóñòèâ â åêñïëóàòàö³þ
á³ëüøå êîë³ñ, í³æ áóäü-õòî ³íøèé íà çåìë³, òîìó ùî íå áîÿâñÿ éòè çà ñâîºþ ìð³ºþ.
Ë³íêîëüí ìð³ÿâ âèçâîëèòè àôðîàìåðèêàíö³â ³ç ðàáñòâà** ³ éøîâ äî ñâîº¿
ìð³¿ íàñò³ëüêè äîâãî, ùî ì³ã ³ íå äîæèòè äî òîãî äíÿ, êîëè îá’ºäíàí³ Ï³âí³÷ ³
Ï³âäåíü çðîáèëè éîãî ìð³þ ðåàëüí³ñòþ.
Áðàòè Ðàéòè ìð³ÿëè ïðî ìàøèíó, ÿêà á çëåò³ëà â íåáî. ² òåïåð âåñü ñâ³ò ìîæå
ï³äòâåðäèòè, ùî òî áóëà îá´ðóíòîâàíà ³äåÿ.
Ìð³éíèêè ñüîãîäåííÿ äîñÿãàþòü ³ùå á³ëüøèõ âèñîò. Ñâ³ò çâèê äî íîâèõ â³äêðèòò³â. Áà á³ëüøå, â³í ãîòîâèé â³ääÿ÷èòè êîæíîìó ìð³éíèêîâ³, ÿêèé ïðèíåñå
äî öüîãî ñâ³òó íîâó ³äåþ.
Äóá äð³ìàº â æîëóä³; ïòàõ ÷åêàº â ÿéö³; à â íàéâèù³é ìð³¿ äóø³ ïðîáóäæóºòüñÿ ÿíãîë. Ìð³¿ – òî çåðíÿòà ðåàëüíîñò³. Ïðîêèíüòåñÿ, ï³ä³éì³òüñÿ é ïîâ³ðòå, ùî âè – ìð³éíèêè öüîãî ñâ³òó. Âàøà ç³ðêà çàðàç ñõîäèòü íà íåáåñà. Ïàëêå
áàæàííÿ ä³ÿòè é áóòè êèìîñü ìàº ñòàòè âàøîþ â³äïðàâíîþ òî÷êîþ. Ìð³¿ íå º
ïëîäàìè áàéäóæîñò³, ë³í³ ÷è íåâïåâíåíîñò³ (Çà Í. Ã³ëëîì).
ІІ. Дайте відповіді на запитання й виконайте завдання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Знаю, умію, можу
Іменники з конкретним чи абстрактним
значенням переважають у тексті? Чому?
До слів, позначених двома зірочками, доберіть синоніми. Чи доречна заміна їх у
цьому тексті?
Зіставте визначення слова «мрія» в тексті
зі словниковими статтями. Запропонуйте
власне тлумачення.
Випишіть із тексту антоніми. До яких слів
можна дібрати антоніми?
Випишіть спільнокореневі слова зі словом
«мрія». Додайте слова, яких тут бракує.
Випишіть по двоє іменників, що мають однакові закінчення в орудному відмінку.
До яких відмін належать виділені іменники?

Відчуваю, ціную, уявляю, переживаю
1. Яку проблему порушує автор тексту? Наскільки важлива вона для вас?
2. Сформулюйте й запишіть гіпотезу (припущення), що починається так: «Мрії стають
реальністю, якщо…»
3. Яку з ваших мрій чи мрій близьких вам людей реалізували ви? Що ви відчували, роблячи це?
4. Чи належите ви числа мрійників? Чи змінилося
ваше ставлення до мрії після прочитання тексту?
5. Як ви ставитеся до того, щоб мрії дітей реалізували дорослі?
6. Назвіть відомі вам приклади реалізації власної мрії.
7. Зробіть висновки з прочитаного про важливість мрії в житті кожної людини.
Якби зміст тексту вам довелося намалювати у вигляді плаката, як би ви це зробили?
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526. Хто й коли ввів в українську мову слово «мрія»? Від якого слова воно утворене?
527. Прочитайте початки речень. Оберіть ті з них, що відповідають вашим уподобанням, настроям і ставленням, завершіть і запишіть. Назвіть ужиті іменники. Дайте їм характеристику за будь-якими 2-3-ма лексичними чи граматичними ознаками.

1. Ïîíàä óñå ÿ ëþáëþ ìð³ÿòè ïðî… 2. Îáîæíþþ ìð³ÿòè ïðî.. 3. Äóìàþ,
ùî êîæíà ëþäèíà… 4. ß â³ðþ (íå â³ðþ) â òå, ùî ìð³¿… 5. ß ìð³þ, ùî… 6. Ùîá
ìî¿ ìð³¿ (ìð³ÿ) çä³éñíèëè (-à-)ñÿ,…
528. Аналізуючи роботу на уроці, дайте відповіді на запитання: Які головні результати моєї роботи? Які завдання викликали найбільший інтерес і чому? Які
епізоди уроку були для мене найважливішими?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
529. Напишіть есе про свою мрію.
530. Знайдіть і запишіть 5 афоризмів про мрію. Усно обґрунтуйте свій вибір. Визначте
синтаксичну роль кожного іменника.
531. Підготуйте презентацію на одну з тем: «Щоб мрія стала реальністю», «Сад
мрій», «Допоможімо здійснити мрію!».

§ 51. Ð²Ä ² ×ÈÑËÎ
×È
ÈÑ ËÎ ²ÌÅÍÍÈÊ²Â
²ÌÅÅÍÍÈÊ²Â

Мандрівки як джерело насолоди й
позитивних емоцій

Ð³ä – ïîñò³éíà îçíàêà ³ìåííèêà. Íàïðèêëàä: æ³íî÷èé ð³ä: îêàç³ÿ, äèâîâèæà,
áëàêèòü, çàáàãàíêà, áóâàëüùèíà, ëåâàäà, ìèñòêèíÿ; ÷îëîâ³÷èé: ëåã³ò, ãîíîð,
ëå´³íü, ñåðïàíîê, Äàíèëî, êåòÿã, êðóò³æ; ñåðåäí³é: ë³òåïëî, äîçâ³ëëÿ, ðîçäîëëÿ,
ãàñëî, îñîííÿ, ïîëå, âèäàííÿ; ñï³ëüíèé: õëîï÷èñüêî (òàêèé, òàêå), ëåäàùî
(òàêà, òàêèé, òàêå), áàç³êàëî (òàêèé, òàêà, òàêå), ðó÷èùå (òàêà, òàêå),
ìîðîçèùå (òàêèé, òàêå).
Â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ äî ÷îëîâ³÷îãî ðîäó íàëåæàòü ñëîâà: íåæèòü, ðîçïà÷,
òóíåëü, íåæèòü, Ñèá³ð, ê³ð, äð³á, ïèë, ñòåï, ñòóï³íü.
Äî æ³íî÷îãî ðîäó: àíòðåñîëü, áàíäåðîëü, ðîçê³ø, ðåòóø.
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Âîäíî÷àñ ó ÷îëîâ³÷îìó é æ³íî÷îìó ðîä³ âæèâàþòü
Àáðèêîñ – àáðèêîñà, Çàë – çàëà,
Æèðàô – æèðàôà,
Îàçèñ – îàçà,
áàíêíîò – áàíêíîòà, çì³é – çì³ÿ,
êëàâ³ø – êëàâ³øà,
ïàíòîôåëü – ïàíòîôëÿ,
âîëüºð – âîëüºðà, êàõåëü – êàõëÿ, êîâèë – êîâèëà,
ïàðàñîëü – ïàðàñîëÿ,
ïîêóòü – ïîêóòòÿ. ïòàõ – ïòàõà. ïëàöêàðò – ïëàöêàðòà. ñóñ³ä – ñóñ³äà.
Ö³ ñëîâà íå âàðòî ïëóòàòè ç òèìè, ó ÿêèõ çàê³í÷åííÿ çì³íþº çíà÷åííÿ:
Àäðåñ – àäðåñà; â³ë – â³ëà (ðóñàëêà), âîëüò – âîëüòà (òêàíèíà); äåâ³ç (ãàñëî) –
äåâ³çà (âåêñåëü, ÷åê), æîâòîáðþõ (çì³ÿ) – æîâòîáðþõà (ïòàøêà), êðèç (ìåäè÷íèé
òåðì³í) – êðèçà, ìåë³ñ (ñîðò öóêðó) – ìåë³ñà (ðîñëèíà), îêðóã (òåðèòîð³àëüíà
îäèíèöÿ) – îêðóãà (íàâêîëèøíÿ ì³ñöèíà).
Â îô³ö³éíîìó, ïóáë³öèñòè÷íîìó é ðîçìîâíîìó ñòèëÿõ àêòèâ³çóâàëèñÿ ³ìåííèêè-íàçâè ïîñàä, ïðîôåñ³é, çâàíü: ïðåì’ºðêà, çàâ³äóâà÷êà, äèðåêòîðêà, ïðîôåñîðêà,
ïðåçèäåíòêà, äîïîâ³äà÷êà, ë³êàðêà, ðåäàêòîðêà, ïðîäàâ÷èíÿ, êðàâ÷èíÿ, ìèñòêèíÿ
òà ³í. Îäíàê áàãàòî ³ìåííèê³â ÷îëîâ³÷îãî ðîäó – íàçâ çà ïðîôåñ³ºþ, çâàííÿì, ïîñàäîþ
òîùî – íå ìàþòü ïàðàëåëüíèõ ôîðì æ³íî÷îãî ðîäó: àíåñòåç³îëîã, ìåíåäæåð, ñòîëÿð,
ìåòàëóðã, íîòàð³óñ, ìîâîçíàâåöü, àðá³òð, ðåêòîð, ìåð òà ³í.
²íîä³ ëåêñè÷í³ çíà÷åííÿ ñï³ëüíîêîðåíåâèõ ñë³â – íàçâ îñ³á ÷îëîâ³÷î¿ òà æ³íî÷î¿
ñòàò³ íå çá³ãàþòüñÿ, íàïðèêëàä: äðóêàð – äðóêàðêà, ìàøèí³ñò – ìàøèí³ñòêà.
Íåíîðìàòèâíèìè º óòâîðåííÿ ç ñóô³êñàìè -èñ, -ø: ïðîôåñîðøà, ïðîêóðîðøà,
äèðåêòðèñà.
532. Розгляньте таблицю з прикладами, за якими відтворіть правила визначення
роду невідмінюваних іменників іншомовного походження:
1

2
3

Òàêñ³, ³íòåðâ’þ, ïþðå, ëîæå, äå- 4
æàâþ, äåðá³, äåô³ëå, íîó-õàó, ì³ë³òàð³, ëîá³.
Ì³ñ, ì³ñ³ñ, ëåä³, ìàåñòðî, ïîðòüº, 5
ì³ëåä³, ìàäàì, êàáàëüºðî, äåíä³.
Ïîí³, êîë³áð³, êàêàäó, êåíãóðó, 6
ãðèçë³, æàêî, çåáó, åìó, ôëàì³íãî, ñàïàæó.

Êàïð³ (îñòð³â), ×èë³ (êðà¿íà), Åêçþïåð³
(ïèñüìåííèê), Þìàí³òå (ãàçåòà), Òá³ë³ñ³ (ãàçåòà), Îíòàð³î (îçåðî).
Êîìðîòè, ÎÓÍ, ÇÍÎ, ÐÍÁÎ.
Àâåíþ (âóëèöÿ), áåðå (ãðóøà), ñóëóãóí³
(ñèð), êîëüðàá³ (êàïóñòà), ³âàñ³ (ðèáà).

533. Поміркуйте й дайте відповіді на запитання:
1. Якого роду іменники аваренго, каберне, арараті, бахтіорі, тарнау (назви сортів винограду)?
2. Чи одного роду слова боржомі, барбекю, кольрабі, салямі й сулугуні?
3. Якого роду іменники ківі, боа, бієнале, кеш’ю, каберне, аліготе, сопрано, контральто?
4. Звірте свої відповіді за таблицею, уміщеною в додатку 14.
534. Запишіть слова. Визначте рід і значення. Назвіть ті пари, що мають однакове
лексичне значення і є прикладом паралельних родових форм, а також ті, що відрізняються і лексичним значенням, і родовою ознакою. Складіть із двома парами слів
словосполучення.

Ïàð – ïàðà, ïëàöêàðò – ïëàöêàðòà, ëàíãóñò – ëàíãóñòà, âîëüò – âîëüòà,
äåâ³ç – äåâ³çà, êàð’ºð – êàð’ºðà, êëàâ³ø – êëàâ³øà, àôðèêàò – àôðèêàòà,
ìåë³ñ – ìåë³ñà, ìîòóçîê – ìîòóçêà, çàäóì – çàäóìà, ïåðèôðàç – ïåðèôðàçà,
êàð’ºð – êàð’ºðà, ð³ê – ð³êà, ñïàçì – ñïàçìà.
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535. Об’єднайтеся в пари. Уявіть ситуацію: спілкування журналіста (журналістки) із
працівником (працівницею) служби зайнятості населення. Побудуйте діалог про популярні професії в запитах роботодавців. Уживайте якомога більше іменників на позначення осіб чоловічої та жіночої статі за професією.
536. Прочитайте й запишіть слова. Скажіть, як саме потрібно визначити рід кожного іменника. Назвіть слова, що викликають у вас приємні асоціації. Складіть по двоє
речень із будь-якими двома словами, що мають подвійний рід.

Ëåâàäà, ôåñòèâàëü, ñòàðîñòà, êàïó÷èíî, àòàøå, ïîëèí, ìàíãî, àåðîçîëü,
Á³áë³ÿ, øàìïóíü, ãåëü, åìàëü, òóø, áàíäåðîëü, ðîÿëü, æåëå, ôëàíåëü,
êóï³ëü, ôàëüø, á³äîëàõà, Ê³ë³ìàíäæàðî, øóëüãà, êëàâ³ø, êëàâ³øà,
ïàïàðàö³, ðîçê³ø, êàí³ôîëü, ë³êàðêà, òþëü, ì³ãðåíü, âàí³ëü, ïàïîðîòü,
âåñåëêà, îñîííÿ, åñê³ìî.
537. Запишіть речення, розкривши дужки й поставивши слово з дужок у відповідну
контекстові граматичну форму. Обґрунтуйте свій вибір.

1. Íà áåðåãàõ íåéìîâ³ðíî (êðàñèâèé) Îíòàð³î ðîçòàøîâàí³ âåëèê³ ì³ñòà
é ïîðòè: Òîðîíòî, Ãàì³ëüòîí, Ê³íãñòîí (Êàíàäà), Ðî÷åñòåð (ÑØÀ). 2. Öåëëå, ì³ñòî â Íèæí³é Ñàêñîí³¿, íàñàìïåðåä (ö³êàâèé) ëþáèòåëÿì ôàõâåðêîâî¿* àðõ³òåêòóðè. 3. (Àâñòðàë³éñüêèé ñóì÷àñòèé) êóçó æèâå ïåðåâàæíî íà
äåðåâàõ. 4. Â³ä ñàìîãî Ïàðèæà é àæ äî (ñîíÿ÷íèé) Ñàíàð³-ñþð-Ìåð, ì³ñòà
íà Ëàçóðíîìó áåðåç³, íà íàñ ÷åêàþòü êðàñèâ³, ïðîíèçàí³ ëþáîâ’þ ³ ñâ³òëîì
³ñòîð³¿, äåùî ñåíòèìåíòàëüí³ é äóæå ùèð³ ðîçìîâè (Â. Ìàêàðèê). 5. Ìàíäð³âíèê³â íåéìîâ³ðíî (âðàçèòè) Í³êàðàãóà, ºäèíå â ñâ³ò³ ïð³ñíîâîäíå îçåðî,
ó ÿêîìó âîäèòüñÿ îêåàí³÷íà ðèáà. 6. Ñàìå ï³ñëÿ ïîÿâè ô³ëüìó «Ãðåê Çîðáà» íà òåëååêðàíàõ ñèðòàê³ (ñòàòè) íåâ³ä’ºìíèì ñèìâîëîì Ãðåö³¿ é íàéïîïóëÿðí³øèì òàíöåì ñâ³òó. 7. Òðàäèö³éíî ìàòåð³àë äëÿ (³íä³éñüêèé) ñàð³
çàëåæàâ â³ä ñîö³àëüíîãî é ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó æ³íêè. Ñàð³ ùåäðî ïðèêðàøàþòü âèøèâêîþ, çîëîòèìè íèòêàìè, êàì³íöÿìè é á³ñåðîì. (Á³ëèé)
ñàð³ íîñÿòü æ³íêè, ùî âòðàòèëè ñâî¿õ ÷îëîâ³ê³â. (Æîâòèé) – ìîëîä³ ìàìè,
à (÷åðâîíèé) ñàð³ æ³íêè âäÿãàþòü íà ñâîº âåñ³ëëÿ (Ç ³íòåðíåòó).
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Ðîçãîðíóòè (à íå â³äêðèòè) êíèæêó, â³äìèêàòè (à íå â³äêðèâàòè) äâåð³ êëþ÷åì, äàâàòè (à íå â³äêðèâàòè) çåëåíó âóëèöþ, ïîêàçóâàòè ïðàâäó, âèâîäèòè ç îìàíè (à íå â³äêðèâàòè î÷³ êîìóñü íà
ùîñü), ðîçïî÷èíàòè (ïî÷èíàòè) (à íå â³äêðèâàòè) ñåçîí.
Çà ãðàìàòè÷íîþ îçíàêîþ ÷èñëà âèä³ëÿþòü òðè ãðóïè ³ìåííèê³â: 1) ò³,
ùî ìàþòü ôîðìó îäíèíè ³ ìíîæèíè; 2) ò³, ùî âæèâàþòüñÿ ò³ëüêè â îäíèí³;
3) ò³, ùî âæèâàþòüñÿ ò³ëüêè â ìíîæèí³.
Çàñîáàìè âèðàæåííÿ ÷èñëà â ³ìåííèêàõ ìîæóòü áóòè çàê³í÷åííÿ (ëåëåêà,
ëåëåêè); ñèíòàêñè÷í³ çâ’ÿçêè ç ³íøèìè ñëîâàìè (ðîñÿíèé ðàíîê, ðîñÿíèìè
ðàíêàìè); ñóô³êñè (íåáî – íåáåñà; ðàä³ñòü – ðàäîù³); íàãîëîñ (ì ðÿ – ìîð ).
538. Запитання й завдання:
1. Пригадайте групи іменників, що вживаються лише в однині чи лише в множині?
Наведіть приклади.
3. Розгляньте матеріали додатків 15 і 16, доповніть пропущені групи.
539. Запишіть слова. З’ясуйте, що вони означають і яку країну репрезентують. Складіть
із кожним словом словосполучення таким чином, щоб дібране слово вказувало на рід.
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Ñàêàðòâåëî, Ñóõóì³, Áàêóð³àí³, Óøãóë³, «×àêðóëî», òàìàäà, õ³íêàë³,
«Áîðæîì³», õà÷àïóð³, ëàð³, õàð÷î, Ñàêâàðåë³äçå, õîðóì³, Ï³ðîñìàí³øâ³ë³,
ìöâàä³.
540. Прочитайте речення. Випишіть із них іменники. На прикладі їх розкажіть про
число іменників. Яке з речень справило на вас найсильніше враження?

1. Ñèíåâèð – êóëüòîâå äëÿ òóðèñò³â ì³ñöå, àäæå ñþäè ïðèõîäÿòü ï³ø³
ìàíäð³âíèêè ç íàïë³÷íèêàìè é íàìåòàìè, ¿äóòü íà àâòî é àâòîáóñàõ, ùîá
ïîìèëóâàòèñÿ êðàñîþ Ìîðñüêîãî Îêà (Ç ³íòåðíåòó). 2. Óÿâ³òü ñîá³, ÿê
çàïàìîðî÷ëèâî ïàõíå ìîðå, êîëè çàõîäèòü ñîíöå, ÿê äçâåíèòü ïîâ³òðÿ â
ãîðàõ ÷è ïëàâèòüñÿ ï³ñîê ó ïóñòåë³, ÿê ó íåïðîëàçíèõ äæóíãëÿõ ñï³âàþòü äèâí³ ïòàõè, à â ãëèáèíàõ îêåàí³â, ñåðåä ð³çíîáàðâ’ÿ êîðàë³â, ðîñòóòü
ïåðëèíè (À. Ïî÷åêóòîâà). 3. Íà îñòðîâ³ Àîãàø³ìà, ùî â Ô³ë³ïï³íñüêîìó
ìîð³, ðîçòàøîâàíå ñåëî, íàçâàíå íàéõîðîáð³øèì ó ñâ³ò³; óñÿ éîãî ïðèíàäí³ñòü ó òîìó, ùî ëþäè òóò æèâóòü ó öåíòð³ âóëêàí³÷íîãî êðàòåðà. 4. Ñâ³ò –
öå êíèæêà, ³ òîé, õòî íå ïîäîðîæóº, ÷èòàº ëèø îäíó ¿¿ ñòîð³íêó (Ñâ. Àâãóñòèí).
541. Об’єднайтеся в групи. Продумайте й визначтеся з маршрутом вашої мандрівки. По черзі діліться враженнями від подорожі. У реченнях мають бути множинні іменники чи такі, що вживаються лише в однині, а також іменники-назви
мешканців відвіданих міст.
542. Проаналізуйте за обраною схемою свою роботу на уроці.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
543. Прочитайте уривок тексту. Про що тут ідеться? Дізнайтеся більше про вітер,
його різновиди й підготуйте розповідь, а цей уривок візьміть за початок. Визначте рід іменників.

Ó êîæíîãî íàðîäó éîãî íàçèâàþòü ïî-ñâîºìó. Íàïåâíî, æîäíà ñòèõ³ÿ íå
çìîæå ïîõâàëèòèñÿ òàêîþ ê³ëüê³ñòþ îðèã³íàëüíèõ íàçâ: êîçÿ÷à áîðîäà,
êóð’ºð, êîñîîêèé Áîá, íåá³æ÷èê, â³òåð çì³í. Êàâóíîâèé â³òåð äìå íà êàâóíè
Åãåéñüêîãî óçáåðåææÿ. Äîêòîðîì íàçèâàþòü ð³÷íèé ëåãêèé ñâ³æèé áðèç.
Áàáèí â³òåð – öå ñëàáåíüêèé ïîò³ê ïîâ³òðÿ íà Êàì÷àòö³, íà ÿêîìó æ³íêè
(áàáè) ñóøàòü á³ëèçíó. Íåá³æ÷èê – â³òåð íà î. Ñåë³ãåð, ùî äìå íà ñõ³ä.
Âèÿâëÿºòüñÿ, â³òåð ìàº ñâ³é äåíü, ñâÿòî, ÿêå â³äçíà÷àþòü 15 ÷åðâíÿ
(Ç ³íòåðíåòó).
544. І. Прочитайте уривок із твору Дзвінки Матіяш. Визначте рід і число іменників.
А чи плануєте свою мандрівку ви?

Ó ñåðåäèí³ ÷åðâíÿ Êàï³òîë³íà ïî¿õàëà ç³ ñâî¿ì òàòîì äî Ãðóç³¿. Âîíè
áóäóòü òàì àæ äî ê³íöÿ êàí³êóë. Âîíà çáèðàºòüñÿ â÷èòè ãðóçèíñüêó ìîâó,
â³äâ³äóâàòè ìóçå¿, ùîäíÿ ðîáèòè çàïèñè ó ùîäåííèêó, ïèñàòè ìåí³ é Ïîë³í³
äîâã³ ìåéëè – ÿêùî íå ùîäíÿ, òî ïðèíàéìí³ ÷åðåç äåíü (Äç. Ìàò³ÿø).
ІІ. Напишіть розгорнутий план мандрівки під час літніх канікул у Карпати.
545. Що вам відомо про тревелоги? Повірте, це захопливо! Знайдіть інформацію
про це в інтернеті й підготуйте цікаву розповідь, в основі якої має бути інтрига.
Äîâ³äêà: Çâåðí³òü óâàãó íà òðåâåëîãè Ì. Ê³äðóêà, Î. Ïàìóêà, Ì. Ðèìàð òà
³íøèõ ïèñüìåííèê³â.
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§ 52. ÑÊ
ÑÊËÀÄÍ²
Ê ËÀ
À ÄÍ² ÂÈÏÀÄÊÈ
ÂÈÏ
ÏÀÄÊÈ
Â²ÄÌ²ÍÞÂÀÍÍß
Â²ÄÌ
Ì²ÍÞÂÀÍÍ
Í ß ²²ÌÅÍÍÈÊ²Â
ÌÅÍÍÈÊ
Ê ²Â ² Â²ÄÌ²ÍÈ
Â²ÄÌ
Ì²Í
ÍÈ

Відповідальність за своє здоров’я

546. Прочитайте епіграф. Визначте комунікативний намір автора. Чи доводилося
вам раніше чути подібні думки? Як ви сприймаєте їх? Наведіть приклади ціннісного
ставлення людей до свого здоров’я.
547. Зверніть увагу на слова із рубрики «Слово дня». Активізуйте їх у своєму мовленні впродовж уроку.
548. Запишіть слова. Якою темою вони об’єднані? Що вам відомо про користь чи
шкідливість їх для здоров’я людини? Чи є тут обрядові страви? До яких відмін належать ці іменники?

Ï³öà, ïàñòà, áîðù, ãàìáóðãåð, áàáêà, îë³â’º, êóòÿ, óçâàð, êàøà, äåðóíè,
ñîëîìàõà, êàïóñíÿê, þøêà ðèáíà, æóëüºí, ëåì³øêà*, ïàøòåò ³ç êâàñîë³,
êîðîâàé, ðóëåò ì’ÿñíèé, çàò³ðêà*, íàëèñíèêè, øàðëîòêà, ùóêà ôàðøèðîâàíà,
õîëîäåöü, áðèíçà, ñòðóäåëü, ñóï îâî÷åâèé, êóë³ø ïøîíÿíèé, ïàñêà, çàâèâàíåöü,
êîâáàñà, ïå÷åíÿ, ñìàæåíèíà, ãàëóøêè, çàï³êàíêà, ìàìàëèãà*, ùåðáà*, ïå÷åðèö³
ó ñìåòàí³, ëîêøèíà, êèñ³ëü, áàíóø*.
549. Розгляньте таблицю, скажіть, якої інформації про іменники І відміни тут бракує? Дайте повну інформацію про іменники І відміни. Наведіть приклади.
І відміна
Рід
чоловічий,
жіночий,
подвійний.

Відмінок
Н ɚ ɹ
Р ɢ ɿ ʀ
Д ɿ ʀ
З ɭ ɸ

О ɨɸ ɟɸ ɽɸ
М ɿ ʀ
Кл ɨ ɟ ɽ

550. І. Прочитайте повільно й виразно кожне речення, щоб зафіксувати в своїй уяві
відтворені в них прекрасні миті. Які речення підсилюють картинку знайомими пахощами? Які з них є вашими улюбленими? Чи маєте ви звичку помічати красу й милуватися нею на природі? Наскільки це важливо для здоров’я людини?

1. Õàòêè áóëè òàê³ îøàòí³*, íà÷å çáèðàëèñÿ êóäèñü ó ãîñò³. 2. Âå÷³ð âîðóøèâ íà ëåâàä³* ÷óáè òóìàí³â. 3. Ìàéæå á³ëÿ êîæíî¿ îñåë³ ñåðïåíü ï³äíÿâ
íàä çåìëåþ âèáóõè öâ³òó. 4. Òóò, ó òåïëîìó âèäîëèíêó*, ³ òðàâè çð³ëè ðàí³øå, ³ êóù ðÿñí³øå áðàâñÿ öâ³òîì, ³ æèâèöÿ ïàõëà ãîñòð³øå (Ì. Äî÷èíåöü).
5. Ìîâ íàðå÷åíà, ðîçöâ³ëà àêàö³ÿ, ìåäîâèì öâ³òîì íàïî¿ëà ñíè (Ï. Äîñêî÷).
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6. Íà ïàõó÷ó ðîçïàòëàíó òóþ ä³àìàíòàìè âïàëà ðîñà (Í. Äàíèëþê). 7. ² ó
øîâêîâó ñêîøåíó òðàâó ðîçñèïëå ðàíîê ðîñÿíå íàìèñòî (Í. Äàíèëþê).
8. Á³ëêà ñòðóñèòü æîâòó ãëèöþ, ñîííó áðóíüêó ñêîëèõíå (Ë. Êîñòåíêî).
9. Ïàõòÿòü êóëüáàáè çîëîò³ ìåäè i, í³áè õìàðêà áóðøòèíîâà, áäæîëè çë³òàþòüñÿ äî ìåíå çíàäîêîëà i ïðîçíà÷àþòü òðà÷åíi ñë³äè (Â. Ñòóñ).
ІІ. Випишіть іменники І відміни. Обґрунтуйте свій вибір. Поставте їх у формі орудного відмінка. Розкажіть про особливості відмінкових закінчень.
551. Дайте відповіді на запитання й виконайте завдання.

552. Прочитайте речення, визначте комунікативний намір автора. Змініть кожне
речення, увівши в нього звертання. Іменники виберіть з довідки або ж візьміть імена літературних героїв.

1. Íàìàãàéòåñÿ çðîáèòè òàê, àáè âñå, ùî âàñ îòî÷óº, âèêëèêàëî ó âàñ ïîçèòèâí³ åìîö³¿. 2. Ïðèïèí³òü ñâîþ çàëåæí³ñòü â³ä ïîãàíèõ çâè÷îê, ç óñ³ì öèì ìîæíà
áîðîòèñÿ. 3. Íå ñï³ëêóéòåñÿ ç ëþäüìè, ùî òÿãíóòü âàñ óíèç, ñïðèÿþ÷è íèçüêîìó
ñàìîîö³íþâàííþ. 4. Íå ñòàâòå ïåðåä ñîáîþ íàäòî áàãàòî çàâäàíü, âèáåð³òü îäíå,
ùîá íà íüîìó çîñåðåäèòè äîñòàòíüî ÷àñó é çóñèëü, òîä³ é ðåçóëüòàòè áóäóòü êðàùèìè. 5. Íå òðèìàéòå ñâî¿ äóìêè é ïî÷óòòÿ â ñîá³, ÿêùî âàì ïîòð³áíà ï³äòðèìêà,
ðîçêàæ³òü ïðî òå, ùî âàñ íåïîêî¿òü. 6. Íå îáìàíþéòå: áðåõíÿ âèñíàæóº é ðóéíóº,
à âñå òàºìíå çãîäîì óñå îäíî ñòàíå ÿâíèì. 7. Íå çàñóäæóéòå ïîñò³éíî ñåáå: êîæíà
ëþäèíà ìàº ïðàâî íà ïîìèëêó. 8. Â³ä³ðâ³òüñÿ â³ä òåëåâ³çîðà é êîìï’þòåðà, àäæå
äîâêîëà ñê³ëüêè ïðèºìíèõ ³ êîðèñíèõ ðå÷åé! (Ç ³íòåðíåòó).
Äîâ³äêà:

Âëàäèñëàâ, Ìàòâ³é Îëåãîâè÷, äðóã, Íàñòóñÿ, Ìàéÿ ²ãîð³âíà, ïîäðóãà, áðàòèê, ä³â÷èíêà, ²ãîð, Äìèòðèê, ßðèíêà, Îëÿ, Òåòÿíà.
553. Зверніть увагу на особливості закінчень родового відмінка множини.
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554. Прочитайте фразеологізми. Переформулюйте їх у поради людям, які недбало ставляться до свого здоров’я. Випишіть іменники, що належать до І відміни.
Усно поставте їх у формі орудного відмінка однини й родового множини.

1. Æóðáà çäîðîâ’ÿ â³äáèðàº. 2. Áåðåæè ñóêíþ çíîâó, à çäîðîâ’ÿ çìîëîäó.
3. Ïðàöÿ äîäàº çäîðîâ’ÿ, à ë³íü – õâîðîá. 4. Âåñåëà äóìêà – ïîëîâèíà
çäîðîâ’ÿ. 5. Íàéïðîñò³øà ¿æà äàº òîá³ íàéá³ëüøó ñèëó. 6. ²ðæà çàë³çî ¿ñòü,
à ëþäèíó – õâîðîáà. 7. Ëèõîìàíêà ã³ðøå ìà÷óõè òðÿñå. 8. Íå çíàºø ö³íó
âîäèö³, äîêè íå âèñîõíå êðèíèöÿ (Íàð. òâîð÷³ñòü).
555. І. Прочитайте текст і перекажіть довільно. Сформулюйте тезу, яку автор аргументує. Чи переконливі аргументи?

Àâ³öåííà, îäèí ç íàéâ³äîì³øèõ ë³êàð³â äàâíèíè, ãîâîðèâ: «Ó ë³êàðÿ º
òðè çàñîáè ó áîðîòüá³ ç õâîðîáîþ – ñëîâî, ðîñëèíà é í³æ». Çâåðí³òü óâàãó –
ñëîâî íà ïåðøîìó ì³ñö³.
Â îäí³é ³ç ïàðèçüêèõ êë³í³ê ìîëîäèé ïñèõîëîã óäàâñÿ äî åêñïåðèìåíòó.
Íà ñâ³é ñòðàõ ³ ðèçèê, çîáîâ’ÿçàâ óñ³õ ñâî¿õ õâîðèõ òðè÷³ íà äåíü óãîëîñ
÷è ïîäóìêè óñâ³äîìëåíî é âèðàçíî ïîâòîðþâàòè ïî äåñÿòü ðàç³â ôðàçó «Ç
êîæíèì äíåì ÿ â³ä÷óâàþ ñåáå êðàùå». Óæå ÷åðåç ì³ñÿöü ïàö³ºíòè öüîãî
ë³êàðÿ ñòàëè ãîëîâíèì äæåðåëîì ðîçìîâ ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó ãîñï³òàëþ,
à ïîò³ì ³ âñ³º¿ Ôðàíö³¿. Õâîð³ îäóæóâàëè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ, ó äåêîãî íàâ³òü
çíèêëà ïîòðåáà õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ.
Íàøå çäîðîâ’ÿ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç ìèñëåííÿì. Íå äóìàé ïðî ïîãàíå – çàõâîð³ºø. Öå
âàðòî çíàòè êîæíîìó! Ïñèõîëîã³÷í³ çàêîíè çàñòåð³ãàþòü: ñëîâåñíå âèðàæåííÿ ëþáîâ³, ñèìïàò³¿ é çàõîïëåííÿ ï³äñèëþº æèòòºâó åíåðã³þ òîãî, äî êîãî âîíî çâåðíåíå. À çë³
é íåäîáð³ ñëîâà çìåíøóþòü åíåðã³þ ñëóõà÷à. Ê³ëüê³ñòü çàõâîðþâàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç
ïîãàíèìè äóìêàìè, íåóõèëüíî çá³ëüøóºòüñÿ. Ùîá ïðîòèñòîÿòè ¿ì, òðåáà çâàæàòè íà
ïîðàäè äðåâí³õ ìóäðåö³â, ðàä³òè æèòòþ, ÿêèì áè âàæêèì âîíî íå áóëî!
Îòæå, çäîðîâ’ÿ, æèòòÿ é äîëÿ ëþäèíè çàëåæàòü â³ä ¿¿ äóìîê. Ñàìå òîìó
â³äñüîãîäí³ ïî÷èíàºìî äóìàòè ò³ëüêè ïðî õîðîøå, ñïîä³âàòèñÿ ò³ëüêè íà êðàùå.
² ùå – í³êîëè íå õâèëþéòåñÿ ÷åðåç äð³áíèö³! Áóäüòå çäîðîâ³! (Ç ³íòåðíåòó).
ІІ. Дайте відповіді на запитання й виконайте завдання:
Знаю, умію, можу
Відчуваю, ціную, уявляю, переживаю
1. Випишіть іменники І відміни, поставте їх у фор- 1. У якій послідовності ви б поставили ці замі орудного однини й родового множини.
соби боротьби з хворобою? Чому?
2. Випишіть слова, до яких можна дібрати си- 2. Які почуття викликав у вас текст? Чи спроможноніми. Чи доречна заміна їх у тексті?
ний він вплинути на людину й переконати?
3. Поясніть написання виділених слів.
3. Яке місце в переліку цінностей має посісти здоров’я? Чому?
4. Назвіть іменники, що не мають форми мно- 4. Сформулюйте на основі прочитаного
жини.
кілька порад своїм одноліткам.
556. Проаналізуйте за обраною схемою свою роботу на уроці.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
557. Сформулюйте й запишіть по дві пропозиції: 1) на які ви однозначно відповісте
відмовою; 2) на які ви відповісте згодою. Запишіть текст негативної відповіді (відмови) на одну з пропозицій. Обґрунтуйте її. Використайте обов’язково звертання.
558. Напишіть текст застереження, адресований молодшим дітям щодо безпечної
поведінки на воді й біля водойм (поводження в громадському транспорті; поводження з незнайомими людьми, коли поряд немає рідних чи знайомих людей).
559. Напишіть есе за одним із фразеологізмів вправи 554.
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§ 53. Â²ÄÌ
Â²ÄÌ²ÍÞÂÀÍÍß
Ì²ÍÞÂÀÍÍß ²ÌÅÍÍÈÊ²Â
²ÌÅÍ
ÍÍÈÊ²Â ×ÎËÎÂ²×ÎÃÎ
×ÎËÎÂ²×ÎÃÎ
Î ÐÎÄÓ ²² Â²ÄÌ²ÍÈ
Â²ÄÌ
Ì²ÍÈ

Важливість соціальних контактів

560. Об’єднайтеся в групи. Дайте відповіді на запитання й виконайте завдання:

561. Розгляньте таблицю. Сформулюйте правила творення форм давального відмінка.
Äàâàëüíèé â³äì³íîê
Íåáó, ÿâèùó, ãîðèùó; ì³ñòó ³ ì³ñòîâ³;
-ó, -ó (òâåðäà ³ ì³øàíà ãðóïè)
ñ. ð. -þ
ðîçäîëëþ, îñîííþ; ñåðöþ ³ ñåðöåâ³;
-þ (ì’ÿêà ãðóïà)
÷. ð.
-ó
â
³ìåííèê³â
³ç
ñóô³êñàìè
-³â
Êàíåâó, Êèºâó, Êîëãóºâó, Íåò³øèíó,
-ó
(-¿â), -îâ, -åâ (-ºâ), -èí, -³í (-¿í) Ïèðÿòèíó, Ëàäèæèíó, ðîâó, îñòðîâó;
-îâ³ (òâåðäà ãðóïà)
âíóêîâ³, áóäèíêîâ³, â³äì³íêîâ³, Íàçàðîâ³;
-åâ³ (ì³øàíà ³ ì’ÿêà ãðóïè)
ñ³ÿ÷åâ³, æóðàâëåâ³, âåëåòíåâ³;
÷. ð.
(ì’ÿêà ãðóïà ï³ñëÿ ãîëîñíîãî é
-ºâ³ àïîñòðîôà)
Ñåðã³ºâ³, ñîëîâ’ºâ³, íîñ³ºâ³.
Ö³ æ ³ìåííèêè íàáóâàþòü çàê³í÷åííÿ -ó (-þ): áóäèíêó, â³äì³íêó òà ³í.
Ïàðàëåëüí³ çàê³í÷åííÿ -îâ³ (-ó) ìàþòü òàêîæ ³ìåííèêè ñåðåäíüîãî ðîäó ³ç
ñóô³êñîì -ê-, ùî îçíà÷àþòü íàçâè ìàëèõ ³ñòîò: íåìîâëÿòêîâ³ – íåìîâëÿòêó.
Ìîâîçíàâö³ ðàäÿòü ó âæèâàíí³ ³ìåííèê³â íàçâ ³ñòîò íàäàâàòè ïåðåâàãó
çàê³í÷åííÿì -îâ³, -åâ³ -ºâ³. Àëå, ùîá óíèêíóòè òàâòîëîã³¿ çàê³í÷åíü óæèâàòè òàê:
äîáðîä³ºâ³ âîä³þ; Òàðàñîâ³ Ãðèãîðîâè÷ó; Ñèìîíåíêîâ³ Âàñèëþ.
562. Поставте й запишіть іменники у формі давального відмінка.

Ãàéñèí, õë³á, ðóõ, Íåìèð³â, ñîíöå, îáåð³ã, ìåæèã³ð’ÿ, Òóëü÷èí, öâÿõ,
áóê, æàéâîðîíîê, Êîçÿòèí, ãðèá, Õîðîø³â, ê³íü, Áðóñèë³â, Àðêàä³é, ä³ä,
äðóã Àíäð³é, ñòîâï, Áîãîäóõ³â, Çì³¿â, ïîë³òòÿ, öâ³ò, äîáðî, ñàä.
563. І. Прочитайте текст. Випишіть іменники ІІ відміни. Чи є в тексті іменники, що не
належать до жодної з відмін? Назвіть їх. Відповідь обґрунтуйте.

²íòåðíåò, ÷àòè, â³ðòóàëüí³ ùîäåííèêè, ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ ñòàëè ïðèêìåòîþ
ñó÷àñíîñò³. Ñüîãîäí³ òàì ïðîâîäÿòü ÷àñ íå ëèøå àêòèâí³ é «ïðîñóíóò³». Ó â³ðòóàëüíèõ ìåðåæàõ âèðóº ñâîº æèòòÿ – ëþäè ñï³ëêóþòüñÿ, çóñòð³÷àþòüñÿ, çàêîõóþòüñÿ, ñâàðÿòüñÿ, âèñëîâëþþòü ñâî¿ äóìêè, çàâàíòàæóþòü ñâ³òëèíè, â³äåî òîùî.
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Ñîö³àëüí³ ìåðåæ³, çâ³ñíî, ìàþòü ÷èìàëî ïîçèòèâíîãî. Ó íèõ ìîæíà çíàéòè îäíîêëàñíèê³â ÷è çíàéîìèõ, ³ç ÿêèìè îá³ðâàâñÿ çâ’ÿçîê, ÷è, çäàâàëîñÿ á,
áåçíàä³éíî âòðà÷åíèõ ðîäè÷³â.
Îäðàçó ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿ â ñîöìåðåæ³ ëþäèíà â³ä÷óâàº ëåãêó åéôîð³þ –
ñò³ëüêè äðóç³â îäðàçó! Ïîäåéêóþòü, ùî ñîöìåðåæ³ äåêîìó çàì³íèëè ñåàíñè
ïñèõîòåðàï³¿, âèâ³âøè ëþäèíó ç äåïðåñ³éíîãî ñòàíó. Îäíàê íå âàðòî âñå öå
³äåàë³çóâàòè (Çà Ð. Ãíàòþê).
ІІ. А як ви ставитеся до соцмереж? Поміркуйте й доберіть по 3 аргументи про
користь і шкідливість, небезпеку соцмереж.

564. Прочитайте речення. Яку інформацію щодо соціальних контактів містять
вони? Що сприяє налагодженню стосунків, а що породжує конфлікти? Чого варто
уникати? Як ви розумієте суть цінностей, про які йдеться в третьому реченні?

1. Íàéá³ëüøèé ãð³õ ó ñòàâëåíí³ äî áëèæíüîãî íå íåíàâèñòü, à áàéäóæ³ñòü
(Á. Øîó). 2. Õî÷åìî ìè òîãî ÷è í³, àëå â íàøîìó æèòò³ íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ â³äøóêàòè ìîìåíòè, êîëè ìè íå çàëåæèìî â³ä ³íøèõ. Òîìó íå âàðòî äèâóâàòèñÿ, ùî é ëþäñüêå ùàñòÿ – öå ðåçóëüòàò íàøèõ âçàºìèí ³ç äîâê³ëëÿì (Äàëàé-ëàìà). 3. ª ëèøå äâ³
ö³ííîñò³, ÿê³ ìè ìîæåìî ïåðåäàòè ñâî¿ì ä³òÿì. Îäíà ç íèõ – êîð³ííÿ, ³íøà – êðèëà (²âàí Ïàâëî ²²). 4. ×àñ, ïðîâåäåíèé ç ³íøèìè ëþäüìè, ñòâîðþº òåïëó, íåâèìóøåíó, äðóæíþ, áëèçüêó é êîìôîðòíó àòìîñôåðó ãîñòèííîñò³ é çàòèøêó (Ì. Â³ê³íã).
565. Випишіть іменники ІІ відміни, усно поставте їх у формі давального й місцевого
відмінків однини. Доберіть самостійно по 5 іменників чоловічого роду, що в називному відмінку множини матимуть закінчення -і та -и.
566. Спілкування – одна з основних форм людської взаємодії, суттєва ознака життєдіяльності людини. Однак спілкування з незнайомими людьми нерідко таїть у собі небезпеку. Прочитайте текст у таблиці. Перекажіть його. Правильно вживайте відмінкові закінчення іменників.
567. І. Розв’язанню багатьох життєвих проблем сприяє соціальна взаємодія: вчасно
запропонована ідея, звичайне запитання «Яким був твій день сьогодні?», публічна
підтримка й захист, співчуття й розуміння. Прочитайте уривки з текстів. Які з них
містять проблему? Сформулюйте її, запропонуйте спосіб розв’язання. Продовжіть
діалог, що почався із простого запитання «Як минув твій день?». Виділені іменники
поставте усно у формі давального й орудного відмінків однини.

1. Ùîðîêó â ëèïí³ Ìàð’ÿíà ¿çäèëà íà ìîðå. Àëå ðàïòîâà æèòòºâà êðèçà
çðóéíóâàëà âñ³ ¿¿ ïëàíè, ³ äëÿ ä³â÷èíè íå çíàéøëîñÿ êðàùîãî ì³ñöÿ…
2. Þñòèíà ñòðàøåííî ëþáèëà ñí³äàòè ï³ä ÿáëóíÿìè â ñàäó, ïèòè öèêîð³ºâèé íàï³é ç³ çãóùåíèì ìîëîêîì ³ç ãëèíÿíîãî ãîðíÿòêà ðó÷íî¿ ðîáîòè.
Þñòèíà äóæå øêîäóâàëà, ùî âðàíö³ íå ìîæíà áóëî ñïîñòåð³ãàòè çà ñâ³òàíêîâèì ðîæåâî-÷åðâîíèì ñîíöåì. Ïîò³ì Þñòèíà òèõî çàïèòóâàëà:
– ßê ìèíóâ òâ³é äåíü? (Í. Ãåðá³ø).
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3. ªâó íå çâàëè ªâîþ. Ó ïàñïîðò³ áóëî çàïèñàíî ³íàêøå. Âîíà çàâæäè ñîðîìèëàñü ñâîãî ³ìåí³, îñîáëèâî â øêîë³, äå ¿¿ ëþòî äðàæíèëè (². Ðîçäîáóäüêî).
ІІ. Чи часто запитують вас про те, як день минув? А чи ставите таке запитання ви
кому-небудь? Про що воно свідчить?

Âèáèðàºìî âàð³àíòè â³äìîâè
Ó ðàç³ ñóìí³âíèõ ïðîïîçèö³é, ùî ìîæóòü âàì çàøêîäèòè, îáèðàéòå òàêòèêó â³äìîâè:
1. Ïåðåâåäåííÿ ðîçìîâè â íåñåðéîçíó òîíàëüí³ñòü. Ïîæàðòóéòå. Ðîçêàæ³òü àíåêäîò.
²ðîí³÷íî êîìåíòóéòå íàïîëåãëèâ³ñòü ñï³âðîçìîâíèêà.
2. Çàçíà÷åííÿ ïðè÷èíè â³äìîâè (çàãîòóéòå áàãàòî âàð³àíò³â â³äìîâè íà íåáàæàí³ ïðîïîçèö³¿): «Ó ìåíå íåìàº ãðîøåé», «Ó ìåíå öå âæå º», «ß íå êîðèñòóþñÿ öèì»,
«Ó ìåíå àëåðã³ÿ íà…», «ß ïîñï³øàþ íà òðåíóâàííÿ», «ß ïðèéìàþ ë³êè», «ß öå âæå
ïðîáóâàâ/ïðîáóâàëà, ìåí³ íå ñïîäîáàëîñÿ, «ß õîäæó äî ³íøî¿ öåðêâè», «Ó ìåíå º õëîïåöü/ä³â÷èíà», «ß ïîãàíî ñåáå ïî÷óâàþ», «Ì³é ë³êàð ìåí³ çàáîðîíèâ…», «ß ïðî÷èòàâ/
ïðî÷èòàëà, ùî…», «Òàê ñêëàäàþòüñÿ îáñòàâèíè», «Öå íåìîæëèâî ç íèçêè ïðè÷èí»,
«Öå îñîáèñòå», «ß òåáå ïðåêðàñíî ðîçóì³þ, òè õî÷åø ìåí³ äîáðà, àëå…». Çàñòîñóéòå
ìåòîä «Çà¿æäæåíî¿ ïëàò³âêè»: çíîâó é çíîâó ïîâòîðþéòå îäèí ³ òîé àðãóìåíò.
3. Ïîñòàðàéòåñÿ âèãðàòè ÷àñ, íàâ³òü ÿêùî âàñ óæå ìàéæå äîòèñíóëè, óìîâèëè:
«Ìåí³ ïîòð³áíî ùå ðàç ïîäóìàòè», «ß ìàþ çàòåëåôîíóâàòè», «ß ïîâèííà ïîðàäèòèñÿ
ç..», «Ìåí³ ïîòð³áíî òåðì³íîâî ï³òè», «ß çîâñ³ì çàáóâ/çàáóëà ïðî âàæëèâó çóñòð³÷»,
«Ìåíå òåðì³íîâî âèêëèêàþòü», «ß öå îáì³ðêóþ», «Çóñòð³íåìîñÿ ³íøèì ðàçîì»,
«Ïîâåðíåìîñÿ äî ðîçìîâè çãîäîì, ÿ ìàþ ïîðàäèòèñÿ».
4. ßêùî ïðîïîçèö³ÿ ì³ñòèòü ñåðéîçíó çàãðîçó âàø³é áåçïåö³, íå ïîÿñíþéòå æîäíèõ
ïðè÷èí, íå âåä³òü òðèâàëó ðîçìîâó, ñêàæ³òü: «À ÷îìó ñàìå ÿ?», «À íàâ³ùî âàì öå ïîòð³áíî?», «Òè âñ³ì öå ïðîïîíóºø?», «×îìó ÿ ìàþ âàñ ñëóõàòè?», «ß çàðàç ïîêëè÷ó íà äîïîìîãó», «Âè ò³ëüêè ïîñëóõàéòå, ùî ìåí³ ïðîïîíóþòü!». Â³ä³éä³òü ó ëþäíå áåçïå÷íå ì³ñöå.
5. ßêùî ó âàñ âèíèêëà ï³äîçðà, ùî âàñ ï³ääàþòü ã³ïíîçó, òåðì³íîâî ïåðåðâ³òü
çîðîâèé êîíòàêò, íå äèâ³òüñÿ òàêîìó ñï³âðîçìîâíèêîâ³ â î÷³. Çàáóäüòå ïðî ïðàâèëà ïðèñòîéíîñò³ é ïðîñòî âò³êàéòå. Íàâ³òü íå äîïóñêàéòå äóìêè, ùî âè íàëåæèòå
äî òîãî «îñîáëèâîãî» òèïó ëþäåé, ÿê³ íå ï³ääàþòüñÿ ã³ïíîçó (Ì. Êèðèëåíêî).
568. І. Прочитайте слова. Що вони означають? Які назви добре відомі вам? Випишіть
іменники ІІ відміни. Усно поставте їх у формі знахідного й місцевого відмінків однини.

1. Ãîðèöâ³ò, àêîí³ò, àðí³êà, àñòðàãàë, áåçñìåðòêè, áîëèãîëîâ, áóêâèöÿ,
âåðáîç³ëëÿ, âîðîíÿ÷å îêî, ã³ð÷àê, ãðàâ³ëàò, áóðêóí, íåòðåáà, äÿãåëü, ãîðëÿíêà.
2. Àðåàë, á³îëîã³÷íèé ãîäèííèê, âè÷åðïí³ ðåñóðñè, âîäîéìà, ã³ã³ºíà, ã³ëåÿ, ãëîáàëüíà åêîëîã³ÿ, äàìï³íã, åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè, åêîïîë³ñ, çàë³ñíåííÿ, çàõîðîíåííÿ, êë³ô, ëåâàäà, ìàãí³òí³ áóð³.
3. Àâòîñòîï, àíãë³éñüêèé ñí³äàíîê, áàëóí³íã, áðîíþâàííÿ, â³çà, äàéâ³íã,
åêîëîã³÷í³ ñòåæêè, çåëåíà êàðòà, êàíòð³-òóðèçì, êóðîðòíèé çá³ð, ìèòíà äåêëàðàö³ÿ, ìîòåëü, ñïåëåîòóðèçì, ÷àðòåðíèé ðåéñ.
ІІ. У разі, якщо слова незнайомі, тлумачення їх знайдіть за цими покликаннями:
http://evrika.if.ua/740/; http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmuta-rekreatsiji/page2. Чи потрібно нам знати ці назви й уявляти, що вони називають?
569. За обраною схемою проаналізуйте результати своєї освітньої діяльності.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
570. Напишіть есе на тему «Мій світ». Розкажіть, що привабливого є у вашому світі. Який
у ньому ранок? Яке вранішнє сонце? Яке небо? Чи помічаєте ви краплинки роси на травах і листі? Чи чуєте шум дощу й шелест вітру? Що бачите в очах людей, які поруч?
571. Підготуйте письмову розповідь про улюблені соцмережі. Обґрунтуйте свій вибір і
переконайте в користі перебування там. Виділіть іменники ІІ відміни, визначте відмінок.
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Пам’ятай добро і твори добро!

572. Уявіть слово «добро». Із чим насамперед воно асоціюється? Відтворіть і відчуйте
це слово: яке воно на смак і дотик, якого кольору, який аромат йому пасує? Доберіть до
нього й запишіть спільнокореневі іменники чоловічого роду.
573. Прочитайте слова з рубрики «Слово дня». Чи вписуються вони в тему добра? Обґрунтуйте свою думку. Як ви розумієте суть епіграфів уроку?
574. І. Запишіть речення, що є коментарем до світлин з інтернету. Яким словом можна
об’єднати їх в одну назву? Замість крапок поставте закінчення й поясніть правильність їх.

1. Ìàëåíüêà ä³â÷èíêà âèòèðàº ñëüîçè ÷îëîâ³ê.. ç åêðàí.. òåëåâ³çîð…
2. Ìàëþêè âïåðøå çóñòð³ëèñÿ â àåðîïîðò.. é âèð³øèëè îá³éíÿòèñÿ. 3. Ìîðñüêèé
ï³õîòèíåöü á³æèòü ìàðàôîí ðàçîì ç õëîï÷èê.., ÿêèé â³äáèâñÿ â³ä ñâîº¿ ãðóïè.
4. 84-ð³÷íà áàáóñÿ ñîðîìèëàñÿ õîäèòè â í³÷í³é ñîðî÷ö³ ïî ãîñï³òàë.., òîä³ ¿¿
âíóê òåæ îäÿãíóâ ï³æàìó. 5. Ïðàö³âíèêè êë³í³íãîâî¿* êîìïàí³¿ âáðàëèñÿ
â ñóïåðãåðî¿â, ùîá ïîðàäóâàòè ïàö³ºíò.. äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³. 6. Ðàç íà òèæäåíü
ïåðóêàð äîãëÿäàº çà âîëîññ.. áåçõàòüê³â: ñòðèæå é ðîáèòü ¿ì çà÷³ñêè. 7. Ñåðôåðè
ïî÷óëè ïëà÷ ìàëåíüêîãî êèò.. é ïîñï³øèëè éîìó íà äîïîìîãó. 8. Ë³òí³é
äæåíòëüìåí íàâ÷àº þíàê.. çàâ’ÿçóâàòè êðàâàòêó. (http://blyskavka.top/16fotohrafii-pislia-perehliadu-iakykh-khochetsia-robyty-dobro-liudiam/2/).
ІІ. Запитання й завдання:
1. З якими відмінковими закінченнями іменників ІІ відміни виникає найбільше труднощів?
2. Пригадайте правила вживання закінчень -а (-я), -у (-ю) іменників чоловічого роду в
родовому відмінку.
3. Усі іменники чоловічого роду запишіть у формі родового відмінка однини.
575. Прочитайте речення. Доберіть закінчення замість крапок й обґрунтуйте його правилом.

1. Çë³âà ïðîìàéíóëà òàáëè÷êà, íà ÿê³é ìàëà áè áóòè íàçâà íàñåëåíîãî ïóíêò..,
àëå ë³òåðè çàë³ïèâ ñí³ã. 2. Ñüîãîäí³ äåíü íàðîäæåííÿ íàøîãî äðóã.. 3. Ç áàëêîí..
âèäíî ìîðå. 4. Ïî øèáêàõ âèòîí÷åíèìè çì³éêàìè ñò³êàëè ñòðóìî÷êè äîù.. 5. ²ç
êóõí³ äîëèíàâ ïðèãëóøåíèé çâóê ôóòáîëüíîãî ìàò÷.. 6. Çà â³êíîì ïîòÿã.. ïî÷èíàº
ñèïàòè ñí³ã, ³ óÿâà ðîçöÿöüêîâóº êîæíó ñí³æèíêó, äàðóþ÷è ¿é ³ì’ÿ. 7. Ñîíå÷êî
ï³äí³ìàëîñÿ ç-çà ïàãîðá.. – âæå ñèëüíå, êðóãëå, ÿñêðàâå. 8. Ïóõêà ï³íêà, íà÷å
õìàðèíêè ³ç çàïàõîì ã³ðêîãî øîêîëàä.., ã³ðêóâàòî-ñîëîäêà êàâà ç ÿáëó÷íèì
ñòðóäëåì ñìàêóâàëè ÷óäîâî. 9. Ð³çêèé çâóê ñòàðîãî áóäèëüíèê.. çàïîâíèâ ê³ìíàòó
ñâ³òàíêîâèì ïðîì³ííÿì. 10. Êóäè á ìè íå çàéøëè – óñþäè ëóíàº ùèðà é ñâ³æà
ìóçèêà, ³ íàâ³òü äåÿê³ ëàâî÷êè íà âóëèöÿõ âèãðàþòü âèøóêàí³ ìåëîä³¿ Øîïåí…
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11. ß ïðè¿æäæàþ äî Ôðàíê³âñüê.. äîâîë³ ï³çíî, êîëè âå÷³ð óæå çãîðáèâñÿ íàä
ì³ñòîì, çàòóëÿþ÷è ñîáîþ ñîíöå â³ä ïåðåõîæèõ. 12. Òà îò êîëè íåìàº íàñòð.., à
îñîáëèâî êîëè äîù ³ çà â³êíîì ïîõìóðî, ïåðå÷èòóâàííÿ öèõ ðÿäê³â íåéìîâ³ðíî
ç³ãð³âàëî, äîäàâàëî ïîçèòèâ.. é îáîâ’ÿçêîâî âèêëèêàëî óñì³øêó (Í. Ãåðá³ø).
576. Прочитайте правила, запишіть слова в родовому відмінку, поясніть вибір закінчення.

577. Як правильно вжити: стола чи столу; моста чи мосту; каменя чи каменю?

Êëè÷íèé â³äì³íîê ³ìåííèê³â ÷îëîâ³÷îãî ðîäó
• ³ìåííèêè òâåðäî¿ ãðóïè (³ç ñóô³êñàìè -èê, -îê, -ê): ³ìåíèííèêó, ñèíêó; îäíîêëàñíèêó;
• ³íøîìîâí³ ³ìåíà ç îñíîâîþ íà ã, ê, õ: Äæåêó, Æàêó;
• ³ìåííèêè ì³øàíî¿ ãðóïè ç îñíîâîþ íà øèïëÿ÷èé ïðèãîëîñíèé (êð³ì æ): ñëóõà÷ó,
• ³ìåííèêè ä³äó, ñèíó, òàòó;
-þ • ³ìåííèêè ì’ÿêî¿ ãðóïè: Â³òàë³þ, Âàñèëþ êðàþ, ðîçìàþ, ì³ñÿöþ, äåðåâ³þ;
-å • áåçñóô³êñí³ ³ìåííèêè òâåðäî¿ ãðóïè, ³ìåííèêè ì’ÿêî¿ ãðóïè ³ç ñóô³êñîì -åöü:
Áîãäàíå, ãîëóáå, îðëå, êðàâ÷å; õëîï÷å, æåí÷å;
• ³ìåííèêè ì³øàíî¿ ãðóïè, çîêðåìà âëàñí³ íàçâè ç îñíîâîþ íà æ, ÷, ø, äæ:
÷óìà÷å, êîçà÷å, Äîðîøå;
• çàãàëüí³ íàçâè ç îñíîâîþ íà ð, æ: äèðåêòîðå, ñòîðîæå, øêîëÿðå, äðóæå.
-ó

578. Розгляньте таблицю, пригадайте правила творення форми кличного відмінка.
Запишіть речення, поставивши слова з дужок у кличному відмінку, поясніть.

1. (Êâ³òíèêàð), ïðîøó, çàãîðí³òü ìåí³ æìóòîê âåñíè â øóðõîòëèâó ãàçåòó! 2. (Â³òåð), ïåðåäàé ðîñè äð³áíå íàìèñòî, çãóñòîê íåáà – ÷èñòèé, ìîâ òîïàç! Õàé ¿é áóäå
ñâ³òëî ³ âðî÷èñòî íà äóø³ ó öåé êâ³òíåâèé ÷àñ. 3. Ïîâàæíèé (æîâòåíü), (ïàí) ì³é
ëàñêàâèé, ÿê ëè÷èòü âàì îëèâêîâèé íàðÿä! 4. Î (÷àñ), ïðèãàëüìóé íà õâèëüêó á³ã
³ áëèñêàâè÷íî íå ëåòè ïîâç ìåíå! 5. (Ä³ä-ä³ä), ëàâêà çàõîëîëà, çà÷åêàëàñü â çàò³íêó
íà âàñ… Æóðíà âèøíÿ ñõëèïóº ñïðîêâîëà* ï³ä ñêðèïó÷èé â³òðó êîíòðàáàñ. 6. Ì³é
ìèðíèé (íàðîä), òè çðîäó â³éíè íå æàäàâ ³ ëàñèì íå áóâ íà ÷óæå, áî ñâîãî ìàâ äîâîë³. 7. Íå áèéñÿ òàê ó øèáêó, (ñí³ãîâ³é), íå îãîðòàé òðîÿíäîâ³ êóù³ (Í. Äàíèëþê).
579. Прочитайте речення. Доберіть іменники – назви (за ознакою родинних або
інших стосунків) чи імена близьких або знайомих вам людей – і використайте їх у
ролі звертання для кожного речення.

1. Íàëàøòîâóé ñåáå íà êðàñó, íà ëþáîâ ³ íà äèâî, õàé òåáå íå çëàìàþòü
ï³äñòóïí³ çíåâ³ðà ³ ñòðàõ… 2. Îçèðíèñÿ äîâêîëà: ÿê ñîíÿ÷íî, ëåãêî, êðàñèâî –
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³ ó ñâ³òëîìó õðàì³ ïðèðîäè, ³ â òåáå â äóìêàõ! 3. Òðèìàé äóø³ â³êîíå÷êî
â³äêðèòèì íîâîìó äíþ ³ ïîñì³øö³ íîâ³é! 4. ² íàáèðàéñÿ ì³ö³ ³ íàñíàãè, ÿê
ñð³áíà ð³÷êà ñèëè ïîì³æ ã³ð. 5. Òè íå ñóìóé, ùî â³õîëà ïàòëàòà ïîðîçêèäàëà
æìåíÿìè ðóíî, ùå áóäå â íåá³ ðàéäóãà ñòðîêàòà, áóçêîâà õâèëÿ ïèðñíå
ó â³êíî. 6. ßêå æ òî ùàñòÿ ïðîñòî çíàòè Âàñ – ãëèáèí êîñì³÷íèõ çîðÿíà
Ëþäèíî! 7. Ïåðå÷åêàé íåãîäó äîùîâó – àíó âñì³õíåòüñÿ ñîíöå ïðîìåíèñòå!
(Í. Äàíèëþê).
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Íàäàâàéìî ïåðåâàãó ñâî¿ì ñëîâàì: ðîçï³çíàâàííÿ (à íå àâòîðèçàö³ÿ), ìåðåæèâíèé (à íå àæóðíèé), çëàãîäà (à íå ãàðìîí³ÿ), ñëàâåíü (à íå
ã³ìí), âèíàãîðîäà (à íå ãîíîðàð), ñëîâíè÷îê (à íå ãëîñàð³é), ï³ðíàííÿ (à
íå äàéâ³íã), ñìàêîëèê (à íå äåñåðò), ðîçï³çíàâàííÿ (à íå ³äåíòèô³êàö³ÿ).
580. І. Прочитайте за ролями уривок із оповідання. Яке враження у вас від прочитаного? Чи так багато зусиль потрібно, щоб дарувати людям радість і робити добро?

Êîëè âîíà âèéøëà íà âóëèöþ, íà õâèëüêó îá³ìë³ëà: íåáî ïëàêàëî, ñòðóìî÷êè âîäè çá³ãàëè â êàëþæ³, ïåðåõîæ³ ïîñï³øàëè ñõîâàòèñÿ. Ñíîâèãàëè
ïàðàñîëüêè ç íîãàìè. Ñ³ðî-õìóðî. Õîëîäíî-íåïðèâ³òíî.
Àæ ðàïòîì ñòàëîñÿ ùîñü íåçðîçóì³ëå. ² äîù í³áè éøîâ ñîá³ äàë³, ÿê ³ ðàí³øå, àëå â íå¿ íàä ãîëîâîþ ç’ÿâèëîñÿ ñîíöå! Ïåðåñòàëî êðàïàòè íà âîëîññÿ é ñòàëî
ÿñêðàâî-çàòèøíî! Âîíà ïîãëÿíóëà âãîðó é ïîáà÷èëà âåëèêó êðàñèâó, æîâòó-æîâòó, àæ ãàðÿ÷ó, ïàðàñîëüêó, ÿêó òðèìàâ íàä ¿¿ ãîëîâîþ ÿêèéñü ñèìïàòè÷íèé þíàê!
Öå áóëî òàê íåñïîä³âàíî é ïðèºìíî, ùî ñòàëî òåïë³øå!
– ß âàì äóæå âäÿ÷íà! Âàøà ïàðàñîëüêà òàêà ÿñêðàâà é çàòèøíà!
– Ñïåö³àëüíî êóïóâàâ òàêó, ùîáè êðàùå áóëî óíèêàòè îñ³íí³õ äåïðåñ³é! –
óñì³õíóâñÿ ó â³äïîâ³äü õëîïåöü, ïîêàçàâøè ÿìî÷êè íà ùîêàõ.
– Òàê, öå ÷óäîâà ³äåÿ – ³äåø ñîá³ ï³ä äîùåì, à íàä òîáîþ ñïðàâæíº ñîíöå.
Òðåáà é ñîá³ ïðèäáàòè òàêó!
– Í³-í³! Âàì ïîòð³áíà áëàêèòíà ïàðàñîëüêà!
– Öå ÷îìó æ? – çäèâîâàíî ãëÿíóëà íà íüîãî.
– Òîìó, ùî âàì ïîòð³áíå ÍÅÁÎ. Âè ñàì³ – ÑÎÍÖÅ. Âàø³ âåñíÿíêè – öå
òåæ ìàëåíüê³ ñîíå÷êà. À Ñîíå÷êó â îòî÷åííÿ ïîòð³áíî Íåáî (Â. Ïîæàðñüêà).
ІІ. Запитання й завдання:
1. Назвіть слова, що створюють пригнічений настрій.
2. Які прийоми використав юнак для поліпшення настрою?
3. Чи доводилося вам рятувати когось від поганого настрою? Поділіться досвідом.
4. Чи є у тексті комплімент? Прочитайте його. Обміняйтеся компліментами один з одним, з учителем.
5. Змініть текст, додавши в нього звертання.
6. Назвіть іменники другої відміни. Випишіть їх і доберіть до кожного епітети.
581. Проаналізуйте свою роботу на уроці за обраною схемою.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
582. Напишіть близькій людині (другові, подрузі, братові, сестрі чи ін.) електронного листа, у якому привітайте зі святом чи важливою подією. Не забувайте про звертання.
583. Доберіть кілька новин про добрі вчинки, розкажіть про них, додавши власний коментар.
584. Випишіть зі словника чи з художнього тексту сімнадцять іменників чоловічого
роду ІІ відміни, поставте їх у формі родового й кличного відмінків.
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§ 55. Â²
Â²ÄÌ²ÍÞÂÀÍÍß
² ÄÌ²ÍÞÂÀ
ÀÍÍß
ß ²ÌÅÍÍÈÊ²Â ²²² Â²ÄÌ²ÍÈ
Â²² Ä Ì²ÍÈ

Світло любові

585. Що означає слово тяглість? Чи доводилося вам його чути, вживати? Прочитайте
речення, поясніть зміст його. Усно провідміняйте цей іменник. Наведіть 3-4 приклади
іменників, що відмінюються так само. Чим відрізняються форми іменників тяглість і
суть в орудному відмінку? У разі потреби скористайтеся таблицею, що в додатку 18.

1. Òÿãë³ñòü òðàäèö³é âèçíà÷èëà øëÿõ ëàòâ³éñüêî¿ äèïëîìàò³¿ ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ íåçàëåæíîñò³ (Ë. Ïèëèï). 2. Áåçïåðå÷íî, ²âàí Ìàëêîâè÷ – îäèí ³ç òèõ,
çàâäÿêè êîìó çáåð³ãàºòüñÿ òÿãë³ñòü â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ (Ò. Òåðåí).
586. Прочитайте епіграфи. Поясніть, як ви розумієте зміст їх. Чи поділяєте ці думки?
Погортайте сторінки вашого річного календаря. Чи є в них місце любові? У чому багатогранність любові? Що для вас означають вислови жити з любов’ю, робити з любов’ю,
дарувати любов, оберігати любов? Запишіть речення. Упродовж уроку завершіть їх.

1. Êîæåí äåíü ì³é ïî÷èíàºòüñÿ ç òîãî, ùî… 2. ß õî÷ó, ùîá êîæåí äåíü
ì³é ïî÷èíàâñÿ ç… 3. Ñâîº çàâòðà ÿ ïî÷íó ç òîãî, ùî…
587. І. Прочитайте й виконайте завдання. Додайте також прикметники й дієслова.

ІІ. Бесіда:
1. Поміркуйте над тим, що людині властиво любити.
2. Який би вигляд мав світ, якби в ньому не було любові?
3. Кажуть, любов спроможна творити дива. Наведіть аргументи, що підтверджують чи
спростовують ці слова.
4. Якими словами можна виразити свою любов?
5. Які вчинки наочно свідчать про любов?
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588. Прочитайте речення. Випишіть іменники ІІІ відміни. Поставте їх у формі орудного відмінка. Виділені іменники усно поставте у форму родового відмінка однини.

1. Ëþáîâ – öå ºäèíà ç â³äîìèõ ìåí³ ðå÷åé, ÿêà äàº îäíî÷àñíî ³ ö³ëü, ³ ìîòèâàö³þ, ³ çàñîáè äëÿ çäîáóòòÿ ö³º¿ ö³ë³ (Þ. ²çäðèê). 2. ß äàâíî ïîì³òèëà,
ùî, êîëè ëþáèø ì³ñòî, òî âîíî íåîäì³ííî â³äïîâ³äàòèìå òîá³ âçàºìí³ñòþ
(Í. Ãåðá³ø). 3. Òà ÷è çáàãíåø òè ³ñòèíó ïðåìóäðó: òàì, äå º ôàëüø, òàì
âèðîñòå ïîëèí ³ ó ã³ð÷àâó âèëëºòüñÿ îòðóòó. 4. Ëèñòàìè, åñåìåñêàìè, äçâ³íêàìè, òî ïîøòîþ, òî â äàëå÷ ïî äðîòàõ ñêîðî÷óºìî â³äñòàíü ïîì³æ íàìè ³
çàáóòòÿ ðîçâ³þºìî ïðàõ. 5. Âèøí³ ðîçêâ³òëè – òàê³ áåçáîðîíí³, ñèïëþòü â
ìî¿ çàõîëîë³ äîëîí³ öâ³òó ï’ÿíêîãî ðÿñíó çàìåò³ëü. 6. Çàòÿãíóëàñü ïàì’ÿòü
ïàâóòèíêîþ, äî çàìê³â êëþ÷³â íå ï³äáåðåø, îñ³íü ïàõíå ñîëîäêî ç ã³ð÷èíêîþ – êàðäàìîííî-öèòðóñîâèé ôðåø. 6. Òåðïê³ ãðóøêè, îáòÿæåí³ ïëîäàìè,
ï’þòü ìîëîêîì ðîçáàâëåíó áëàêèòü (Í. Äàíèëþê). 7. Ëþáîâ – õîðîøà ð³÷ ³
ö³íí³ñòü. Çàêîõàí³ñòü – òå, íà ùî êîæåí ìàº áóòè ñïðîìîæíèì. Áåç ëþáîâ³
ëþäèíà íåïîâíà. ¯é ÷îãîñü áðàêóº (Ò. Àéðàêñèíåí).
589. Доберіть і запишіть троє запитань, відповідаючи на які потрібно вжити іменник ІІІ відміни в орудному відмінку.
590. Об’єднайтеся в групи. Прочитайте тексти, визначте типи мовлення. Яка тема їх
об’єднує? Оберіть один із текстів і виконайте завдання. Знайдіть речення, ілюстрацією до яких є світлина. Які світлини дібрали б ви для цих текстів?

1. Ìåí³ çàâæäè áóëî äèâíî (õî÷à çíàþ, ùî öå ñëîâî íå íàéêðàùå òóò ïàñóº,
àëå íå çíàþ òîãî, íàéâ³äïîâ³äí³øîãî), çâ³äêè ó ñâ³ò³ áåðåòüñÿ âñÿ öÿ ëþáîâ.
Çâ³äêè ¿¿ òàê áàãàòî, ñêàæ³ìî, â ìèñòåöòâ³. ßê ñòàºòüñÿ, ùî, çíàþ÷è ò³ëüêè
õóäîæí³é òâ³ð, – êíèæêó, êàðòèíó, ìåëîä³þ, ï³ñíþ, – ìè ÷àñòî ãîâîðèìî, ùî
ëþáèìî òèõ, õòî ¿õ ñòâîðèâ. Ãîâîðèìî ïðî ñâî¿õ óëþáëåíèõ ïèñüìåííèê³â,
õóäîæíèê³â, êîìïîçèòîð³â, ô³ëîñîô³â. Àáî ùå ³íàêøå: ÷àñîì íàâ³òü íåìàº
òâîðó, çíàºìî ò³ëüêè æèòòÿ îñîáè – ³ òàêîæ çà öå ëþáèìî… Ìè ðàä³ºìî, êîëè
íàø³ âïîäîáàííÿ çá³ãàþòüñÿ. Íàì ïðèºìíî òàêîþ ëþáîâ’þ ä³ëèòèñÿ. Âîíà íå
ðåâíèâà. Âîíà ùåäðà é óñì³õíåíà. Ìè áè ò³øèëèñü, ÿêáè âîíà ðîçöâ³ëà ùå â
êîìóñü, îêð³ì íàñ (Äç. Ìàò³ÿø).
Запитання й завдання:
1. Про яку любов іде мова?
2. Доберіть ключові слова, що визначають суть цього почуття.
3. Хто ваш улюблений письменник, митець? Чому?
4. Доберіть до слів із тексту (де це можливо) спільнокореневі іменники ІІІ відміни, усно
поставте їх в орудному й місцевому відмінках.
5. Поясніть написання «не» з виділеними словами.

2. Ëþáëþ, êîëè ï³ñëÿ äîùó âë³òêó ïîâ³òðÿ ïàõíå ñâ³æ³ñòþ é ãàðÿ÷èì
àñôàëüòîì. Ëþáëþ, êîëè â ïîøòîâ³é ñêðèíüö³ çíàõîäæó ëèñòà. Íåñïîä³âàíî. Ëþáëþ ÷îðíèé øîêîëàä. Âèøóêàíèé. Ã³ðêóâàòî-ñîëîäêèé. Ëþáëþ
êíèæêè: ãîðòàòè ¿õ, ñòîð³íêà çà ñòîð³íêîþ, âäèõàòè í³ ç ÷èì íåçð³âíÿííèé
àðîìàò** ïàïåðó, ë³òåð, ìóäðîñò³. Ëþáëþ, êîëè çà â³êíîì íåãîäà, à âäîìà
çàòèøíî** é òåïëî. Ëþáëþ ì’ÿê³ êîøëàò³ øêàðïåòêè. Âîíè òðåïåòíî ç³ãð³âàþòü êîæåí ïàëü÷èê óçèìêó. Ëþáëþ ÿñêðàâ³ æîâò³ òþëüïàíè. Ó íèõ õîâàºòüñÿ ñîíöå. ² âåñíà. Ëþáëþ ùåäðèê³â. ² ñâ³òàíîê. Êîëè íàä ëóêàìè ïàíóº
òóìàí, à ïîâ³òðÿ òðåìòèòü â³ä ðàíêîâî¿ ñâ³æîñò³. Ëþáëþ ìàðìåëàä, ñèíº**
íåáî â á³ëèõ õìàðèíêàõ, ïóõíàñò³ çâîðóøëèâ³ êóëüáàáêè, áàðâèñòó âåñåëêó**! Ëþáëþ æèòòÿ! (Ñëàâà Ñâ³òîâà).
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Запитання й завдання:
1. З’ясуйте, які значення має дієслово «любити».
2. Які з них розкриваються в цьому тексті?
3. Поділіться критеріями, що визначають вашу любов до життя.
4. Випишіть іменники ІІІ відміни. Чи є в тексті слова, від яких можна утворити іменники
ІІІ відміни? Якщо так, то утворіть і поставте їх в орудному й родовому відмінках.
5. Поясніть вимову виділених слів.

3. Ì³ñòî-êàçêà… Ì³ñòî-ìåëîä³ÿ…
Êîæåí, õòî õî÷ ðàç ïîáóâàâ òóò, íå
âòðàòèòü â³ðó â äèâî. Ëüâ³â äàðóº çäàòí³ñòü áà÷èòè ïðåêðàñíå â ïðîñòîìó: â
ðàíêîâîìó ñîíö³, ÿêå ùîéíî ïðîêèíóëîñÿ é ðîçïëþùóº çàìðóæåí³ î÷åíÿòà
íàçóñòð³÷ íîâèì ïðèãîäàì; ó ïîäèõó â³òðó, ùî ïðîíèçóº äóøó é ðîçïîâ³äàº ñâîþ
³ñòîð³þ ïðî âòðà÷åíå é çíàéäåíå, áàæàíå
é ðåàëüíå; ó öâ³ò³íí³ â³äðîäæåíèõ äåðåâ,
¿õí³é àðîìàò** ìàíèòü, çà÷àðîâóº, çìóì. Ëüâ³â
øóº ïîðèíóòè â íàéïîòàºìí³ø³ çàêóòêè
âëàñíî¿ äóø³; â çàõîä³ ñîíöÿ, ÿêèé äîâåðøóº êàðòèíó ùå îäíîãî äíÿ, ï³äñóìîâóº
÷è¿ñü óñï³õè; â í³÷íîìó ì³ñò³, ùî â³äêðèâàº ñâî¿ òàºìíèö³ ëèøå íàéá³ëüøèì â³ä÷àéäóõàì**; â óñì³øö³ äèòèíè, ÷è íå íàéùèð³ø³é, áî ä³òè ïðàãíóòü îñÿãíóòè
òà¿íó ñâ³òó é óì³þòü äàðóâàòè ùàñòÿ ñâî¿ìè âîãíèêàìè â ìàëåíüêèõ ç³íèöÿõ.
Ëüâ³â â³äðîäæóº äóøó ç ïîïåëó, çì³öíþº é óñåëÿº íàä³þ. Çðèâàº ìàñêè é îãîëþº ñóòí³ñòü, çìóøóº çãàäàòè òèõ, õòî äàðóº òåïëîòó é ðàä³ñòü, ³ ïîäÿêóâàòè, ùî
âîíè º. Óïåðøå, êîëè Ìàðòà ïîòðàïèëà äî Êîðîë³âñòâà Ëåâà, òî íàâ³òü íå óÿâëÿëà, ùî öÿ ïîäîðîæ** íàçàâæäè çì³íèòü ¿¿ (Í. Ãåðá³ø).
Запитання й завдання:
1. Про яку любов ідеться в тексті?
2. Що означають прикладки «казка» й «мелодія»?
3. Чи вмієте ви бачити прекрасне в простому? Поділіться.
4. Яке місто (село) є вашим улюбленим? Чому?
5. Випишіть іменники ІІІ відміни. Чи є в тексті слова, від яких можна утворити іменники ІІІ
відміни? Якщо так, то утворіть і поясніть закінчення кличного відмінка.
6. Поясніть закінчення виділених слів.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
591. Напишіть есе на одну з тем: «Прекрасне в простому», «Чари осені (зими, весни)».
592. Напишіть електронного листа рідній людині, у якому розкажіть про те, як ви
любите її.
593. Випишіть із художнього твору 15 словосполучень з іменниками ІІ відміни чоловічого роду. Поставте їх у родовому відмінку.
594. Запишіть речення. Виділіть у них іменники ІІІ відміни. Усно поставте їх в орудному й місцевому відмінках.

1. Æóðàâë³ çàìåðåæèëè ïðîñèíü ³ øèïøèíè ïàòëàò³ êóù³. 2. Ñèïëå ðàíîê
á³ñåð íà îòàâè, êðèøòàëåì íàìèñòî ìåðåõòèòü, êðàé ãîðîäó ìàëüâè, íà÷å ïàâè,
ï’þòü äîùåì ðîçáàâëåíó áëàêèòü. 3. Íå ãðàþ ÿ ÷óæó íà¿âíó ðîëü, à ùèðèì ñåðöåì ñåðäæóñü ³ ðàä³þ (Î. Ðîìîäàíåöü). 4. ²ñòîð³ÿ âõîäèòü ó íàøó ñâ³äîì³ñòü íå
ç ñóõèõ ï³äðó÷íèê³â – ç ðîçïîâ³äåé ñòàðèõ ëþäåé (À. Ñ³ðåíêî). 5. Ïîäàðóé ìåí³
äàëå÷ íåçä³éñíåíèõ ìð³é, ïîäàðóé ìåí³ ùàñòÿ áåçìåæíèõ íàä³é (Â. Ñàâ÷åíêî).
6. Òåìíèé àíãåë çàòüìàðþº ðàä³ñòü, àíãåë ñâ³òëèé òàìóº ïå÷àëü, ÷îðíîêðèëèé
ãàïòóº ëóêàâ³ñòü, á³ëîêðèëèé – ëþáîâ³ âóàëü (À. Ñòàí³ñëàâñüêà).
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§ 56.
56. Ñ
ÑËÎÂÎÇÌ²ÍÀ
ËÎÂÎÇÌ²
Ë
ÎÂ
²ÍÀ ²²ÌÅÍÍÈÊ²Â
ÌÅÍÍÈ
ÈÊ²Â ²V Â²Ä
Â²ÄÌ²ÍÈ
Ä Ì²ÍÈ

З турботою про тварин

595. Прочитайте епіграф і висловіть свої міркування щодо нього. Яким чином
пов’язана тема уроку, епіграф і слова з рубрики «Слово дня»? Про кого з тварин ви
могли б сказати вередун, непослух чи вибагливий? Який вигляд має квола тваринка?
596. Іменники цієї відміни неодмінно спонукають нас до спогадів про дитинство. Перегляньте схему, пригадайте, які іменники належать до ІV відміни. Згадайте й запишіть
назви малят тварин, яких ви бачили в зоопарку, тварин, яких ви мали вдома.

597. Бесіда:
1. Пригадайте, які образи першими формували вашу уяву про світ, добро і зло через
колискові й казки.
2. Як лагідно вас у дитинстві називали ваші рідні?
3. Хто з вас мріяв мати за подарунок маленького друга – цуценя?
4. Чи до однієї відміни належать слова собача і собачатко, маля й малятко?
598. Прочитайте речення. Запишіть їх, поставивши слово, що в дужках, у відповідну граматичну форму. Підкресліть закінчення.

1. Ãóñàê îáãîðíóâ êðèëàìè ãí³çäî ç (ãóñåíÿ) ³, â³äøòîâõóþ÷èñü ëàïàìè îá
âîðîæó çàïëàâíó âîäó, âèâ³â ãí³çäî íà ñòðóì³íü ð³êè (Ì. Â³íãðàíîâñüêèé).
2. ßêùî âè ñòàëè ùàñëèâèì âîëîäàðåì (öóöåíÿ) ³ õî÷åòå íàâ÷èòè éîãî õîäèòè íà ëîòîê, íàáåð³òüñÿ òåðï³ííÿ. 3. Ðàö³îí íîâîíàðîäæåíîãî (êóð÷à) ñòàíîâèòü ïåðåâàæíî ìîëî÷íèé á³ëîê, à ñàìå: ñèð, âàðåí³ ÿéöÿ, ìîëîêî. 4. Íåìàº
í³÷îãî ñêëàäíîãî â òîìó, ÿê äîãëÿäàòè çà (êðîëåíÿ), ùî æèâå â ñïåö³àëüíîìó âîëüºð³, ÿêùî ðåòåëüíî äîòðèìóâàòèñÿ âñ³õ ïðàâèë. 5. Ìèíóëîãî òèæíÿ
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â öåíòð³ Â³ííèö³ ç’ÿâèâñÿ íîâèé «ìåøêàíåöü» – çåëåíà ñêóëüïòóðà (ñëîíåíÿ). 6. Ìóëüòô³ëüì «Õîðîøèé äèíîçàâð» ðîçïîâ³äàº ³ñòîð³þ äðóæáè äèíîçàâðà é ìàëåíüêîãî (õëîï’ÿ). 7. Ìîàíà, äîíüêà âîæäÿ ìàëåíüêîãî (ïëåì’ÿ) íà
îñòðîâ³ â Òèõîìó îêåàí³, ïîíàä óñå íà ñâ³ò³ ïðàãíå ïðèãîä (Ç ³íòåðíåòó).
599. Об’єднайтеся в групи. Поміркуйте й скажіть, які турботи очікують тих, хто вирішив
оселити в себе кошеня, цуценя чи іншу тваринку. Підготуйте кілька запитань, відповідаючи на які, ваші однокласники вживатимуть іменники ІV відміни. Матеріал для запитань
можна знайти за покликанням http://natalka.pp.ua/category/tvarini/page/2.
600. Об’єднайтеся в пари. Прочитайте текст. Чи співзвучний він із вашим дитинством? Розкажіть про асоціації, пов’язані зі згаданими тут словами.

Äèòèíñòâî – öå ÿê îêðåìèé ñâ³ò. Ç³ ñâî¿ìè ãåðîÿìè, ö³ííîñòÿìè é íàâ³òü
ñëîâàìè. Ìè âèð³øèëè ï³ðíóòè â ñïîãàäè ïðî ñâîº äèòèíñòâî ³ çãàäàòè, ÿê³
ñëîâà íàéá³ëüøå àñîö³þþòüñÿ ç öèì áåçòóðáîòíèì ïåð³îäîì æèòòÿ.
Ñåëî – íàéá³ëüøèé, íàéêðóò³øèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Âóëèöÿ – ì³ñöå çóñòð³÷³
äðóç³â. Õàëàáóäà – íåâåëèêå òèì÷àñîâå æèòëî ä³òåé. Ãîëîâí³ áóäìàòåð³àëè –
öå ñò³ëüö³, êîâäðè, ïîäóøêè; íà âóëèö³ – äîøêè, ïàëèö³, ëîïóõè òà ³íø³ ðå÷³.
Ñòî¿òü äîòè, äîêè íå ïîâåðíóòüñÿ ç ðîáîòè äîðîñë³. Êâà÷ – äèòÿ÷à ãðà, ÿêà â÷èòü
øâèäêî á³ãàòè. Êàøà-ìàëàøà – óëþáëåíà ñòðàâà ä³òåé. Ãîëîâí³ ³íãðåä³ºíòè –
ï³ñîê, âîäà, òðàâà é ³íø³ ñïåö³¿ çà ñìàêîì. Êàëàáàíÿ – êàëþæà, ÿêó íåìîæëèâî
îìèíóòè. Ñàìå êàëàáàíÿ ñòèìóëþâàëà âèá³ãàòè íà âóëèöþ, ùîéíî çàê³í÷èòüñÿ
äîù. Ïàòèê – ÷àð³âíà ïàëèöÿ, ÿêîþ ìîæíà áóëî ðîáèòè âñå ùî çàìàíåòüñÿ: áèòè
áóð’ÿíè, ãîíèòè áàáèíó êîðîâó, âèñòóêóâàòè ìåëîä³¿ ³ ò.ä. Õîâàíêè – óëþáëåíà
ãðà äèòèíñòâà.
À ÿê³ ñëîâà ó âàñ àñîö³þþòüñÿ ç äèòèíñòâîì? (http://coma.in.ua/27985).
601. Укладіть спільно «Словничок мого дитинства». Слова запишіть із тлумаченнями. У реєстрі мають бути також іменники ІV відміни.
602. І. Прочитайте діалог. Із якого він твору? Сформулюйте проблему, про яку йдеться.
Чи доводилося вам бути свідком жорстокого поводження з тваринам чи птахами?

Íåçàáàðîì Ãðèöüêî ïîâåðíóâñÿ ç ïîâíîþ ïàçóõîþ ãîðîáåíÿò.
– À ÿ, ä³äó, îñü ñê³ëüêè ãîðîáåíÿò íàäðàâ! – õâàëèòüñÿ.
– Íàâ³ùî æ òè ¿õ íàäðàâ? – ïèòàº ä³ä, íå ï³äâîäÿ÷è ãîëîâè.
– À ùîá îöÿ ïîãàíü íå ïëîäèëàñÿ!
– Õ³áà âîíà êîìó çðîáèëà ùî?… À ãð³õ! – ïðîìîâèâ ×³ïêà, ïðèäàâèâøè
íà îñòàííüîìó ñëîâ³ (Ïàíàñ Ìèðíèé).
ІІ. Уявіть себе свідком цієї розмови. Перебудуйте діалог, додавши до нього свої репліки. Уживайте звертання.
603. За обраною схемою проаналізуйте свою роботу на уроці.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
604. Прочитайте казку Ніни Даценко «Про пташеня, яке не могло собі дати раду» й
підготуйте усний переказ її (http://abetka.ukrlife.org/datsenko2.html).
605. Перегляньте за покликанням http://coma.in.ua/17202 добірку світлин, які свідчать про те, що тварини роблять наше дитинство щасливішим. Підготуйте за ними
розповідь, самостійно доберіть заголовок. Використайте іменники ІV відміни.
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§ 57.
57. Î
ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ²
ÎÑÎ
ÑÎÁ
ÁËÈÂÎÑÒ²
ËÈÂÎÑÒ² ÂÆÈÂÀÍÍß
ÂÆÈÂ
ÂÀÍÍß ÊËÈ
ÊËÈ×ÍÎÃÎ
È×ÍÎÃÎ Â²Ä
Â²ÄÌ²ÍÊÀ
ÄÌ²ÍÊÀ Ó ÌÎ
ÌÎÂËÅÍÍ²
ÎÂË
ËÅÍÍ²

Сила слова

606. Прочитайте епіграфи. Прокоментуйте їх, висловивши своє ставлення до цих
думок. Чи вірите ви в силу слова? Як вона проявляється? Де її варто застосовувати?
Чи завжди сила може бути спрямована на добро?
Çíàííÿ ³ âæèâàííÿ â ìîâëåíí³ êëè÷íîãî â³äì³íêà äîïîìîæå âàì íå ëèøå ñòàòè
ãðàìîòíèì ñï³âðîçìîâíèêîì, àëå é áàæàíèì.
Óíèêàéòå áåçàäðåñíîãî ñï³ëêóâàííÿ (Äîáðèé äåíü! Ïðèâ³ò! Äÿêóþ! Ïðîøó òåáå).
Ï³ä ÷àñ æèâî¿ ðîçìîâè ÷è ñï³ëêóâàííÿ â ÷àò³, çà äîïîìîãîþ ñìñ àáî åëåêòðîííèõ ëèñò³â
î á î â’ ÿ ç ê î â î íàçèâàéòå íà ³ì’ÿ ñâîãî ñï³âðîçìîâíèêà. Öå äóæå ïðèºìíî – ÷óòè ñâîº
³ì’ÿ. ×è âè â³òàºòåñü ïåðøèì (ïåðøîþ), ÷è â³äïîâ³äàºòå íà ïðèâ³òàííÿ, äÿêóºòå çà ëèñò
÷è äîïîìîãó, îáîâ’ÿçêîâî êàæ³òü/ïèø³òü òàê: Äîáðèé äåíü, Îëåíî Â³êòîð³âíî (Âîëîäèìèðå Âàñèëüîâè÷ó)! Ïðèâ³ò, Íàçàðå (²ðèíî)! Äÿêóþ òîá³, Àíäð³éêó (Îêñàíêî)! Ïðîøó
Âàñ, Îëåæå Ìèõàéëîâè÷ó (Âàëåíòèíî ²âàí³âíî). Òàê ñàìî ³ â ðîäèííîìó êîë³: Äÿêóþ,
ìàìóñþ (ìàìî, ìàìî÷êî, ìàòóñþ; òàòó, òàòêó, áàáóñþ, ä³äóñþ, ñåñòðè÷êî, áðàòèêó)!
607. І. Прочитайте й запишіть речення. Замість двох крапок упишіть закінчення
кличного відмінка.

1. Ïðîñòè ìåí³, çåìë.., ïðîñò³òü ìåí³, òðàâ..! Íå äáàâ ÿ ïðî ñëàâó, íå äáàâ ïðî
ìàéíî (Ë. Êîñòåíêî). 2. ß ëþáëþ òåáå, ñâ³ò.., çîëîòèé ³ ñóìíèé, ³ ùàñëèâèé,
ã³ðêèé, ³ âåñåëèé (Ë. Äîëèê). 3. Êîáç.., ìîÿ íåïîðî÷íà óò³õî! ×îì òè ìîâ÷èø,
çàäçâîíè ìåí³ ñòèõà (Ï. Êóë³ø). 4. Ìîÿ íàòõíåííà Ìóç.. ñâ³òëîêðèëà, çà êîæíå
ñëîâî äÿêóþ òîá³ (Í. Äàíèëþê). 5. ×îðíîçåì.., çåìëèö.. ÷îðíîçåìíà, óêë³í òîá³
îäâ³ê á’ºìî äîçåìíî (Ì. Íî÷îâíèé). 6. Ñâ³÷å÷ê.. êàøòàíîâà, òðàâíåâà, ÿê çìîãëà
òè íà â³òðàõ çðîñòè? (Î. Ìàòóøåê).
ІІ. До кого звертаються в реченнях? Де й навіщо вживають звертання до іменників-неістот?
608. Розгляньте таблицю. Дайте відповіді на запитання.
Кличний відмінок іменників
І
ɞɨɱɤɨ Ɇɢɤɨɥɨ ɩɥɚɤɫɨ
ɩɿɫɧɟ ɦɪɿɽ ɞɭɲɟ ȱɥɥɟ
ɞɨɧɸ Ɉɥɸ ɛɚɛɭɧɸ ɘɥɸ
відміна (тверда група)
(м’яка група)
(мішана група)
ɫɢɧɤɭ Ⱦɠɟɤɭ ɞɿɞɭ
ɤɪɚɸ ɦɿɫɹɰɸ ɥɿɤɚɪɸ
ȱɜɚɧɟ ɲɤɨɥɹɪɟ Ⱦɨɜɛɭɲɟ ɞɪɭɠɟ
ІІ
ɫɥɭɯɚɱɭ (тверда група)
Ⱥɧɞɪɿɸ (м’яка група)
(тверда, м’яка й мішана)
ɟ (переважно в поезії): ɪɚɞɨɫɬɟ ɥɸɛɨɜɟ ɬɜɨɪɱɨɫɬɟ
ІІІ
іменники мають ті самі закінчення, що і в називному: ɞɢɬɹ ɩɬɚɲɚ ɩɥɟɦ¶ɹ
ІV
ІІ. Бесіда:
1. Чим кличний відмінок відрізняється від інших відмінків?
2. Яка його функція? Із якою синтаксичною темою він пов’язаний?
3. Чому тривалий час кличний відмінок було вилучено з граматики нашої мови?
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609. Запишіть іменники в кличному відмінку. Умотивуйте закінчення.

Ñïîê³é, Ðàñòàâèöÿ, äèòèíà, êðàé, êîëèñêà, Îëåã, õðàì, ç³ðêà, ó÷èòåëü,
ó÷èòåëüêà, í³æí³ñòü, ßðèíêà, Ãîðä³é, ïîâ³íü, ñìåðåêà, íåçäàðà, âîâ÷åíÿ,
Ìåëàí³ÿ ²ãîð³âíà, ñï³ëüíîòà, îäíîêëàñíèöÿ, õðåùåíèê, âîä³é, ë³êàðêà,
ñóñ³ä, äèðåêòîð, ïàí³ Ãàëèíà, øâåöü, þíàê, Àëÿ, Àëëà, Âàëåð³é, Âàëåð³ÿ.
610. Прочитайте кожне речення, поставивши слово, що в дужках, у кличному відмінку.

1. Î, äå æ òè, (â³òåð)! ×îì íå çàøóìèø, íå ïîïåðåäèø, ùî õîâàòèñü òðåáà?
(². Ôåä÷èøèí). 2. Ïðîùàé-ïðîùàé, ìîº ñåðïíåâå (ë³òî)! Âæå îñåí³ æåâð³º ïåêòîðàëü (Í. Äàíèëþê). 3. Ïðèâ³ò òîá³, (ð³êà) ìîº¿ äîë³!.. Í³, ÿ ñåáå íå ìîæó óÿâèòü
áåç òåáå, (Äí³ïðî), ÿê ³ áåç òîïîë³, ùî â ñåðö³ ìî¿ì çìàëêó òîïîëèòü (Ì. Â³íãðàíîâñüêèé). 4. Áóäü òè, (ñï³âàê), ÿê áîæà ïøåíèöÿ, ï³ñíÿ òâîÿ – çîëîòåº çåðíî! (². Ôðàíêî). 5. Íàðîäíèé (ãåí³é), ìîÿ çåìíà (ðîçðàäà), ì³é (ñàä), íå ñòîëî÷åíèé í³êèì! Òè â³äáóÿâ ï³ñåííèì âîäîñïàäîì, ìîâ ãð³ì âèñîêèì, ÿê ëþáîâ çåìíèì (Ë. Çàáàøòà).
611. Прочитайте речення, поясніть у них роль іменників у кличному відмінку. Із
якого твору ці речення? Яку роль у ньому відведено слову?

1. Ó ìåíå, ïàíå, ñëîâî íå êóïîâàíå, ³ ÿ éîãî íå ïðîäàþ. 2. Òóò, çàïîðîæ÷å,
òðåáà Ñîëîìîíà. 3. Ðîçâ³é, â³òðå, ìîþ òóãó, ùî íà ñåðö³ íîøó! 4. À ùî, òåïåð,
Ìàðóñþ, çíàºø, ùî çíà÷èòü â ñâ³ò³ ñàìîòà? 5. Ñïàñèá³, çåìëå, çà òâî¿ ùåäðîòè!
Çà á³ëèé öâ³ò, çà òå, ùî äîâø³ äí³. 6. Õîä³ì ç³ ìíîþ, äîëåíüêî, õîä³ì. 7. «Ïîñëóõàé, – êàæå, – ä³â÷èíî ç Ïîëòàâè, äå òè íàâ÷èëàñü áðàòè ö³ îêòàâè?». 8. Ç óñ³õ
áîê³â îäð³çàíà äîðîãà, – Ïîëòàâîíüêî, òè âñå-òàêè æèâà?!
612. Доповніть кожне речення іменником у формі кличного відмінка. Чим відрізнятимуться речення? Чи всі речення побудовані так, щоб стосунки були гармонійними?

1. Ïîä³ë³òüñÿ ñâî¿ìè âðàæåííÿìè ïðî â÷îðàøíþ âèñòàâó. 2. À çíàºòå,
ìåí³ öüîãî ðîêó âäàëîñÿ ïîáóâàòè ó Ëüâîâ³ íà ôîðóì³ âèäàâö³â. 3. Âèáà÷òå, àëå çìóøåíà â³äìîâèòèñÿ â³ä âàøî¿ ïðîïîçèö³¿, àäæå ìè çàâòðà ðîäèíîþ éäåìî â òåàòð. 4. Ñêàæè, ÿêèé ïðîãíîç ïîãîäè ïåðåäàâàëè íà çàâòðà?
5. Ïðèâ³ò, äóæå ðàäà (ðàäèé) òåáå áà÷èòè ÷åðåç ñê³ëüêè ðîê³â! 6. ßêùî
õî÷åø âåñåëî â³äïî÷èòè, ³äè â öèðê! 7. Âèñëóõàé ìåíå, ÿ òîá³ âñå ïîÿñíþ.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Óæèâàéìî ïðàâèëüíî: Ïèðîãîâå (â³ä Ïèðîã³â), Òåðåõîâå (â³ä Òåðåõ³â), Äðàáîâå (â³ä Äðàá³â), Ôàñòîâå (â³ä Ôàñò³â), Çîëî÷åâå (â³ä Çîëî÷³â),
Êàíåâå (â³ä Êàí³â), Ãîëîñ³ºâå (â³ä Ãîëîñ³¿â), Ñâÿòîøèíå (â³ä Ñâÿòîøèí),
Âèøíåâå (â³ä Âèøíåâå), øåâ÷å, æåí÷å, ñâåêðå, ãîí÷àðþ.
613. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Що є вашим відкриттям і досягненням
сьогодні?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
614. Випишіть з улюблених поезій речення зі звертаннями. Поясніть закінчення
іменників у кличному відмінку.
615. Напишіть другові/подрузі електронного листа, у якому поділіться своїми
планами на літні канікули.
616. Напишіть есе на тему «У кожного слова своя вага».
617. Знайдіть інформацію про те, як правильно звертатися до посадових і титулованих
осіб: до монархів (королів) і їхніх дружин, до князів монаршого дому (принців і принцес), до князів, кровно не пов’язаних із монаршою родиною, до можновладних осіб, що
обіймають високі державні пости (глава уряду, держави), послів, представників аристократичного роду, священнослужителів. Складіть і запишіть речення з такими звертаннями, уявивши, що вам випала нагода звернутися до титулованих осіб.
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§ 58.
58. ÒÒÂÎÐÅÍ
ÒÂÎÐÅÍÍß
ÍÍß
ß É Â²ÄÌ²
Â²ÄÌ²ÍÞÂÀÍÍß
²ÍÞÂÀÍÍ
Íß
×ÎËÎÂ²×ÈÕ
Æ²ÍÎ×ÈÕ
²ÌÅÍ
ÁÀÒÜÊÎÂ²
×ÎËÎ
ÎÂ²×ÈÕ ² Æ²
²ÍÎ×ÈÕ ²ÌÅ
ÅÍ ÏÎ ÁÀÒ
Ò ÜÊ
ÊÎÂ²

Цінуймо красу

Î. Òåëåíêîâ, Î÷åðåòÿíêà.

618. Бесіда:
1. У яких ситуаціях і кого в Україні прийнято називати на ім’я та ім’я по батькові?
2. Наскільки важливою є для вас сьогоднішня тема?
3. Де корисні знання й уміння утворювати, відмінювати і вживати правильно чоловічі й
жіночі імена й імена по батькові?
4. Поміркуйте над тим, до яких небажаних ситуацій може призвести незнання цього
матеріалу й невміння ним послуговуватися?
619. Прочитайте. Запишіть, поставивши слова, що в дужках, у відповідному відмінку.

1. Óëþáëåíèé êðàºâèä (Îëåíà Â³êòîð³âíà) – çàõ³ä ñîíöÿ íà ìîð³. 2. Âèñòàâêà
«Êâ³òè ó êðèç³» íåéìîâ³ðíî âðàçèëà (Âàëåð³ÿ Àíàòîë³¿âíà). 3. Ó êâ³òêîâèõ êîìïîçèö³ÿõ (²ãîð Äìèòðîâè÷) ìîæíà ïðî÷èòàòè ³ñòîð³þ, â³ä÷óòè äóøó ëþäèíè. 4. Íà
ïåðåêîíàííÿ (Â³òàë³é Îëåãîâè÷), äàðóâàòè êâ³òè – öå ïðîñòî: âèáðàâ íà áàçàð³ íåïàðíó ê³ëüê³ñòü òðîÿíä, ïðîäàâ÷èíÿ äîäàëà ã³ëî÷êó àñïàðàãóñà*, çàãîðíóëà â öåëîôàí – ³ áóêåò ãîòîâèé! 5. (Âàäèì Ñòàí³ñëàâîâè÷) ïîäîáàþòüñÿ ìàëüîâíè÷³ ì³ñöÿ
â³äïî÷èíêó âçäîâæ ð³÷êè Òåòåð³â. 6. Ç (Ìàéÿ Â³òàë³¿âíà) ö³êàâî ìèëóâàòèñÿ êðàñîþ áäæîëè íà êâ³òö³ ÷è íàâ³òü ïåðåçð³ëèì áóêåòîì êóëüáàáîê, ùî îñèïàëèñÿ…
620. І. Розгляньте схеми. Використовуючи їх, розкажіть про творення чоловічих і
жіночих імен по батькові.

ІІ. Від імен хлопців вашого класу утворіть і запишіть чоловічі й жіночі імена по батькові.
621. Запишіть імена й імена по батькові у формі давального, орудного й кличного
відмінків. У чому особливість цих іменників?
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Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ – Îëåêñàíäðà Ïåòð³âíà; Àíàñòàñ³é Îëåãîâè÷ – Àíàñòàñ³ÿ Îëåã³âíà; Áîãäàí Âàñèëüîâè÷ – Áîãäàíà Âàñèë³âíà; Áðîí³ñëàâ Àíòîíîâè÷ – Áðîí³ñëàâà Àíòîí³âíà; Âàëåð³é ²ãîðîâè÷ – Âàëåð³ÿ ²ãîð³âíà; Âàëåíòèí
Ìèõàéëîâè÷ – Âàëåíòèíà Ìèõàéë³âíà; Âëàäèñëàâ Ñåðã³éîâè÷ – Âëàäèñëàâà
Ñåðã³¿âíà; Çîðÿí Éîñèïîâè÷ – Çîðÿíà Éîñèï³âíà; ²âàí Ìàêàðîâè÷ – ²âàííà
Ìàêàð³âíà; Ëþáîìèð Ñåìåíîâè÷ – Ëþáîìèðà Ñåìåí³âíà; Ìàð’ÿí Ñàâîâè÷ –
Ìàð’ÿíà Ñàâ³âíà.
622. Усно перебудуйте речення, додавши в них чоловічі й жіночі імена й імена по батькові. Прочитайте виразно, передаючи інтонацією почуття й емоції. Яка емоція об’єднує
всі речення? Складіть речення, у якому висловіть захоплення красою природи.

1. ¯¿ î÷³ çåëåíàâ³ é òèõ³, ÿê îçåðíå ëàòàòòÿ ï³ä îñ³íü (Ì. Äî÷èíåöü). 2. Ìåí³
ïîäîáàºòüñÿ öåé ñí³ã, öÿ çèìà, ³ íå ëèøå òîìó, ùî öüîãî ðîêó ¿¿ äóæå ÷åêàëà.
Ïîäîáàþòüñÿ ðå÷³, ïðî ÿê³ äóìàºòüñÿ íà ìîðîç³. Ïîäîáàºòüñÿ ïðîñòîòà äåðåâ
áåç ëèñòÿ, ïîäîáàþòüñÿ îáìåðçë³ â³êíà, ä³òè íà ñàí÷àòàõ, áåçë³÷ ð³çíèõ
ñë³ä³â íà ñí³ãó (Á. Ìàò³ÿø). 3. Ùî âîíî çà äèâî – îö³ ñòåïè, ö³ ãîðè, ö³
ë³ñè – óñå òàê ãàðíî, ÷èñòî, íåçðàäëèâî (Ë. Êîñòåíêî). 4. ² ùîðàçó ç òèõèì
ñïîêîºì óáèðàþ î÷èìà öþ êàðòèíó: öåðêâà ç ïðèçåëåíêóâàòîþ êàì’ÿíîþ
îãîðîæåþ, ïîñ³ð³ë³, ñòîìëåí³ ëàâèö³ â ðåï’ÿõàõ, øàòðî ëèïè â áäæîëèíîìó
ãóä³íí³ (Ì. Äî÷èíåöü). 5. Òî áóëà îñîáëèâà äîëèíà… Ð³÷êà âóæåì çâèâàëàñü
óçäîâæ çåëåíîãî ëóãó é çíèêàëà äåñü ïîì³æ ãîðàìè, ùî ñèí³ëè â³ääàë³ê*;
ï³äí³ææÿ âêðèâàâ ãóñòèé ñîñíîâèé ë³ñ (À. Ðîãàøêî).
623. І. Прочитайте уривок із твору. Про що в ньому йдеться? Сформулюйте проблему.
Висловіть припущення, як її можна розв’язати.

…² ÿ ï³øîâ äî õàòè ïèñàòè çàïèñêó. Âèÿâèëîñÿ öå ñïðàâîþ íåïðîñòîþ. ß
ñ³â çà ä³ä³âñüêèé ñò³ë, óçÿâ ïàï³ð òà ðó÷êó. ² çàêëÿê.
Ùî æ íàïèñàòè? Ïî÷àâ çãàäóâàòè, ùî ïèñàâ Îëüö³ Êóðî÷ê³í³é… Òîä³ ÿ
íàïèñàâ ³ îêîì íå çìèãíóâ Àëå ùî ÿ ìàþ íàïèñàòè çàðàç?
ß íàïðóæåíî ãðèç ê³í÷èê ðó÷êè… Íàïèñàâ òàêå: «Àéðåñ! Ïðèõîäü…» – ³
ç³áãàâ ïàï³ð. Óçÿâ íîâèé àðêóø. Çàìèñëèâñÿ.
«Äîðîãà Àéðåñ!…». Çíîâó ç³áãàâ. Óñå áóëî íå òå… Ìîæå, íå òðåáà í³ÿêîãî
çâåðòàííÿ? Àëå ÿê âîíà çðîçóì³º, ùî ÿ çâåðòàþñÿ äî íå¿? À ðàïòîì Àéðåñ
ñïðèéìå çàïèñêó çà æàðò àáî ïîêàæå ¿¿ ³íøèì? ² âñ³ íàñì³õàòèìóòüñÿ ç ìåíå?
ß âçÿâ íîâèé àðêóø: «Àéðåñ! ª âàæëèâà ñïðàâà…». ×è ìîæíà ïî÷èíàòè
ëèñòà îäðàçó ç³ ñïðàâè? Îäíå ñëîâî, çà ï³âãîäèíè á³ëÿ ìåíå íà ñòîë³ âèðîñëà
ö³ëà êóïà ç³áãàíèõ àðêóø³â (². Ðîçäîáóäüêî).
ІІ. Запитання й завдання:
1. Опишіть лаконічно ситуацію.
2. Запропонуйте свій варіант записки. Чи потрібне в ній звертання? Порадьте хлопцеві,
як правильно написати, розвійте його сумніви.
3. Як дівчина має зреагувати на таку записку?
4. Чи можна такі записки показувати іншим? Чому?
5. Уявіть себе на місці людини, чию записку показали всім. Як ви почуватиметеся?
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: ×èñëåíí³ (à íå áàãàòî÷èñëåíí³) â³äâ³äóâà÷³, íå÷èñëåíí³ (à íå
ìàëî÷èñëåíí³) ïðèêëàäè, íåñïðîñòîâí³ (à íå áåççàïåðå÷í³) äîêàçè, äàðåìíî, ìàðíî (à íå áåç òîëêó), ñîíå÷êî, áåäðèê, çîçóëüêà (à íå áîæà
êîð³âêà), òåïåð, íà öþ ïîðó, ó öåé ÷àñ, çàðàç (à íå íà äàíèé ÷àñ).
624. У паспорті громадянина України особу ідентифікують за прізвищем, ім’ям
та іменем по батькові. Водночас у закордонних паспортах українців є всього дві
рубрики – прізвище та ім’я. Нині триває дискусія в різних колах українців щодо
того, який варіант доцільніший. А ви якої думки?
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625. І. Запишіть прізвища й розшифруйте ініціали. Що вам відомо про цих людей? У разі потреби скористайтеся службою пошуку в інтернеті.

Ì. Ì. Àìîñîâ, Ê. Ã. Ìóðàòîâà, Î. Ò. Ãîí÷àð, Ñ. Ã. Í³ãîÿí, Ì. Ñ. Ñÿäðèñòèé,
Î. Ã. Ñåíöîâ, Î. Â. Òåë³æåíêî, Ò. Á. Ïðîõàñüêî, Ï. Ô. Ñèìèðåíêî, Ê. Â. Ö³ñèê,
Î. Ì. Ï³äãðóøíà, ². Ä. Íèçîâèé, À. Ì. Ðîãîâöåâà, Î. Î. Êàðàâàíñüêà.
ІІ. Усно складіть речення, у яких імена й імена по батькові будуть ужиті в різних відмінках. Кого
зі згаданих людей ви впізнаєте на світлинах? Яким чином вони дають нам відчуття краси?

626. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Поділіться враженнями.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
627. Підготуйте розповідь на одну з тем: «Традиція звертатися на ім’я й по батькові у
слов’ян», «Звертання на ім’я й ім’я по батькові в сучасному етикеті».
628. Прочитайте про 10 найкращих природних явищ (https://www.volynnews.com/news/
rest/top-10_nayharnishykh_pryrodnykh_yavyshch_foto/). Оберіть одне чи двоє й підготуйте розповідь, для кількох людей, яких у тексті ви будете називати на ім’я й ім’я по батькові.
629. Випишіть з художніх чи публіцистичних творів 7 речень, у яких би були чоловічі й жіночі імена й імена по батькові в різних відмінкових формах.
630. Запишіть у кличному відмінку імена й імена по батькові всіх членів вашої родини і/або всіх ваших учителів.

§ 59. ÌÎÐ
ÌÎÐÔÎËÎÃ²×ÍÀ
ÐÔÎËÎÃ²×ÍÀ
À ÏÎÌ
ÏÎÌÈËÊÀ
ÌÈËÊÀ (Ï
(ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß
ÏÎÂÒÎÐÅÍÍß
ß É ÓÇÀÃÀËÜ
ÓÇÀÃÀËÜÍÅÍÍß)
ÜÍÅÅÍÍß)

З любов’ю до України

631. Бесіда:
1. Пригадайте й розкажіть про свої дії і вчинки, які були зроблені «з любов’ю до України».
2. Як ви розумієте заклик Тараса Шевченка, узятий за епіграф?
3. Чи поділяєте думку Василя Олександровича Сухомлинського?
4. Що у вашому розумінні означає виявлення любові до бабусі/дідуся, брата чи сестри?
Як це почуття має виявлятися у ставленні до України?
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632. І. Запишіть речення, поставивши замість крапок літери. Вибір обґрунтуйте.
Узагальніть правила, що стосуються слів вправи.

1. Íàøà ìàíäð³âêà – ëüâ³âñüêîþ ïëîù..þ Ðèíîê, ùî áåðå ñâ³é ïî÷àòîê XIV
ñòîë³òòÿ. 2. Çà ìàãäåáóðçüêèì ïðàâîì, íàäàíèì ì³ñòó â 1356 ðîö³, íàéâèùîþ âëàä..þ
â ì³ñò³ áóâ ìàã³ñòðàò, à ðåçèäåíö³..þ éîãî – ðàòóøà. 3. Êîæåí ³ç ñîðîêà ÷îòèðüîõ
áóäèíê³â ïëîù³ Ðèíîê îâ³ÿíèé ñâîºþ òàºìíèö..þ, ñâîºþ ïåðåìîã..þ, ³ñòîð³..þ
êîõàííÿ é òðàãåä³¿. 4. Íàéá³ëüø «ëåâ’ÿ÷îþ» âóëèö..þ ââàæàþòü ïðîñïåêò Ñâîáîäè,
ùî ì³ñòèòü 245 çîáðàæåíü ëåâà (ñóêóïíî ç ³íòåð’ºðàìè) (Çà: https://zaxid.net).
Ìîðôîëîã³÷íà ïîìèëêà – öå ïîðóøåííÿ ïðàâèë âèðàæåííÿ â ð³çíèõ ÷àñòèí
ìîâè ãðàìàòè÷íèõ îçíàê ðîäó, ÷èñëà, â³äì³íêà ÷è îñîáè.
ІІ. Усно поставте іменники у формі родового й орудного відмінків. Підкресліть
(якщо є) іменники, що вживаються лише в однині (однією рискою) й множинні (двома). Чи є слова, що стали для вас відкриттям?
633. Прочитайте речення, усно відредагуйте їх. Поясніть морфологічні помилки.

1. Áóäü òè, ñï³âàêó, ÿê áîæà ïøåíèöÿ, ï³ñíÿ òâîÿ – çîëîòåº çåðíî! (Çà ². Ôðàíêîì). 2. Áóäü, ìîÿ ñâ³òëèöÿ, ùåäðà íà ãîñòèíö³, áóäü, ìîÿ ñâ³òëèöÿ, ñâ³òëà íà
ëþäåé! (Çà Í. Áàêàé). 3. Ïðîáà÷ ìåí³, Äí³ïðî, ïðîñòè ìåí³, ùî ÿ çóïèíèëà òâ³é
á³ã (Çà Ò. Ôðîëîâîþ). 4. Æèâè, Óêðà¿íà, æèâè äëÿ êðàñè, äëÿ ñèëè, äëÿ ïðàâäè,
äëÿ âîë³! (Çà Îëåêñàíäðîì Îëåñåì). 5. Âëîìëþ ñîá³ ç ãðàáèíè* êîñòóðåöü*, ³ç
î÷åðåòà âèð³æó ñîï³ëêó (Çà Ë. Êîñòåíêî). 6. Õèçóâàëàñÿ éîãî â÷åíîþ ñòóï³ííþ,
ãàðíîþ ðîáîòîþ, ìîæëèâ³ñòþ âè¿æäæàòè â çàêîðäîíí³ â³äðÿäæåííÿ (Çà Í. Äîëÿê). 7. À õòî òóò, ìîæå, õî÷å õàáàðÿ, òî õàé ìåí³ ïîäèâèòüñÿ ó â³÷³ (Ë. Êîñòåíêî). 8. Ìóçèêà öüîãî òàíöþ îáîâ’ÿçêîâî ñóïðîâîäæóºòüñÿ çâóêàìè àêîðäåîíó,
ñêðèïêè àáî ã³òàðè (Ç ³íòåðíåòó).
634. Прочитайте. Охарактеризуйте іменники за ознакою роду й числа. Відповідь обґрунтуйте.

1. Ë³ñè øóìëÿòü, ìîº çåëåíå â³÷å. 2. À òóò, äîáèâøè ñëîâî äî ñêîëîòèí*, âñÿê õî÷å
ïðàâäó âèêàçàòü ñâîþ (Ç òâ. Ë. Êîñòåíêî). 3. ß ñâ³é ñë³ä çàãóáëþ ó íåáåñíèõ ïðîñòîðàõ, ³ â³äëóííÿ ï³ñåíü äåñü ðîçòàíå â ãàÿõ, ò³ëüêè á çàâòðà òè êðàùà áóëà, í³æ ó÷îðà,
ò³ëüêè á çàâøå áóëà, Óêðà¿íî ìîÿ (Ò. Ôðîëîâà). 4. Ó ñòîëèö³ íà ñòàíö³¿ ìåòðî «Òàðàñà
Øåâ÷åíêà» â äåíü íàðîäæåííÿ âåëèêîãî Êîáçàðÿ áåç æåòîíà ïðîïóñêàëè êîæíîãî,
õòî ïðèãàäàº áîäàé ê³ëüêà ðÿäê³â éîãî òâîð÷îãî äîðîáêó. 5. ×óäîâèì äîïîâíåííÿì
äî àðîìàòè÷íèõ ñàøå ñòàíóòü ð³çíîìàí³òí³ ïðÿíîù³: ñòðó÷êè âàí³ë³, àí³ñ, êîðèöÿ,
ãâîçäèêà òà ³íø³. 6. Ðåíîìå óêðà¿íñüêî¿ âîêàëüíî¿ øêîëè íàáóâàº âàãè íà ñâ³òîâ³é
àðåí³, öüîìó ñïðèÿº ñï³âïðàöÿ ç êâàë³ô³êîâàíèìè ³ìïðåñàð³î é äèñöèïë³íà, ÿêî¿ íåçì³ííî äîòðèìóºòüñÿ îïåðíèé àðòèñò ñâ³òîâîãî ð³âíÿ (Ç ³íòåðíåòó).
635. Запишіть, знявши дужки й узгодивши слова у відповідних граматичних формах.

1. Íàñòóïíîãî äíÿ, ÿê ³ äîìîâèëèñÿ íàïåðåäîäí³, çóñòð³ëèñÿ â (çàòèøíèé)
êàôå, ùîá âèïèòè (ñìà÷íèé) êàêàî. 2. Íàòàëêà é Ìàòâ³é çàìîâèëè ñîá³ ëèø
àðîìàòíó êàâó, ÿ âçÿëà (ëèìîííèé) áåçå é ãàðÿ÷èé øîêîëàä. 3. ßêùî õî÷åòå
çðîáèòè (êðàñèâèé) ñåëô³ â Æèòîìèð³, çâåðí³òü ç Ìèõàéë³âñüêî¿, 12 ó ïðîâóëîê
³ òàì ïîáà÷èòå ç äåñÿòîê óí³êàëüíèõ ãðàô³ò³. 4. (Äèòÿ÷èé) ñóäîêó ç ìèíóëîãî
ñòîë³òòÿ íàäçâè÷àéíî (ïîïóëÿðíèé) â óñüîìó ñâ³ò³.
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Óæèâàéòå ïðàâèëüíî: ö³ëîäîáîâî, âåñü ð³ê (à íå êðóãëèé, ö³ëèé);
êîì³ð÷èíà, êîì³ðêà, êîìîðà (à íå êëàäîâêà), íàãàëüíà (à íå íåâ³äêëàäíà) ñïðàâà, ãîä³ é êàçàòè (à íå í³÷îãî é êàçàòè), ÿêîìîãà øâèäøå (à
íå ïî ìîæëèâîñò³ øâèäøå), ìåáëþâàòè (à íå îáñòàâëÿòè) êâàðòèðó,
ïàíüêàòèñÿ (à íå íîñèòèñÿ) ç íèì.
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636. І. Об’єднайтеся в групи. Оберіть один із трьох варіантів для виконання завдання.

². Òèøà, áåçîäíÿ, ä³æà, äîëîíÿ, ïîðîæíå÷à, õóðòîâèíà, ìåëîä³ÿ, ³ëþç³ÿ, ôàðáà.
²². Ìîëüáåðò, Âåðåñåíü, îáð³é, ïòàõ, â³äò³íîê, ñâ³òàíîê, òóìàí, íåáîçâ³ä, äîù.
²²². Øèðî÷³íü, ãó÷í³ñòü, àêâàðåëü, êàëàìóòü, çàìåò³ëü, â³äñòàíü, çàïîëî÷,
òâåðäü, ïàñòåëü.
ІІ. Запитання й завдання:
1. За якою ознакою згруповано слова?
2. Випишіть з усіх груп слова, які мають іншу спільну ознаку.
3. Складіть колективний твір-розповідь або опис, у якому використайте всі слова.
4. Доберіть для учасників інших груп 4-5 запитань, що передбачають відповідь із використанням слів вашої групи в зазначеному відмінку (І – орудний; ІІ – родовий; ІІІ – орудний).
637. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Зробіть підсумки за весь розділ. Наскільки важливим і корисним він є для вас?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
638. Опишіть свою дорогу додому (зі школи, з канікул, з прогулянки тощо). Усно
поясніть закінчення іменників.
639. Прочитайте речення. Випишіть із них виділені слова й поставте їх у формі
родового відмінка однини. Поясніть.

1. Äëÿ ñåáå – æèâ áè ÿ â Ñóáîòîâ³, ó ñòàâêó ðîçâîäèâ êîðîï³â. 2. Îäíèì ñóäèëîñÿ
âïàñòè, ÿê äåðåâó â áóðåëîì, à ³íø³ ïîòðàïèëè â ïàñòêó, ³ äåñü ¿õ â³çüìóòü â ïîëîí.
3. Çáðîÿð ³ äæóðà ñòåðåæóòü âàëè. 4. Ñòî¿òü ì³é ñàä ç ïëîäàìè íà äåðåâàõ, ñòàðøèí
ñâî¿õ ÷åêàº ãåòüìàíàò. 5. Î, äå æ ìî¿ ïîëêîâíèêè ç ïîëêàìè? Äå ì³é Áîãóí, Ïóøêàð
³ Äæåäæàëèê? 6. ² ÿ ñêàçàâ: ÷óæèíö³, äàéòå ñïîê³é, íå ñ³éòå çðàäè íà ìî¿é çåìë³.
7. ß çíàþ ñâ³é íàðîä. Êëÿíó éîãî ïîðîêè. Àëå çà íüîãî Ãîñïîäà ìîëþ. 8. Ñòîÿâ
Ïóøêàð, ÿê ñèâèé äóá îçèìèé. Ñòîÿâ Áîãóí, ÿê ëèöàð ³ç êàçîê. 9. Êóäè íå ãëÿíåø –
Ãàéâîðîí ³ Ãàëè÷, ×îðíîáèëü, ×îðíîáàé ³ ×îðòîðèé (Ç òâ. Ë. Êîñòåíêî).

§ 60. ÌÎÐÔ
ÌÎÐÔÎËÎÃ²×ÍÀ
ÔÎËÎÃ²×Í
ÍÀ ÍÎÐÌÀ
ÍÎÐÌÀ (ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀ
(ÊÎÍÒÐÎË
ËÜÍÀ ÐÎÁ
ÐÎÁÎÒÀ)
ÁÎÒÒÀ)

Наші скарби

Слово дня:
Віднині, відтоді,
вікопомний

Що найдорожче на землі?
Які скарби і таємниці?
М. Бойко

ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ
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640. Бесіда:
1. Які цілі ви ставили перед собою, працюючи над розділом «Морфологічна норма»?
2. Чи задоволені ви своїми результатами? Наскільки важливими були для вас теми цього розділу?
3. Які з тем на сьогодні ви вважаєте найближчими до реального життя?
4. Який зміст ви вкладаєте у слово «скарб»? Що є вашими найбільшими скарбами?
5. Як ви розумієте колаж на тему скарбів? Чого бракує в ньому?
6. Використайте упродовж уроку в своєму мовленні слова з рубрики «Слово дня».
641. Прочитайте текст. Що письменниця вкладає у смисл слова «скарб»? Запишіть
ключові слова, а також іменники, що мають однакові закінчення в орудному (І відміна) і родовому (ІІ відміна) відмінках.

Òàì º ÷åðâîíå íàìèñòî. Äóæå ãàðíå, ñâÿòêîâå. Êîëè éîãî âçÿòè äî ðóê ³ ï³ä³éòè áëèæ÷å äî â³êíà, âîíî âèáëèñêóº íà ñîíö³. À ùå òàì º äåðåâ’ÿíà øêàòóëêà –
÷îðíîãî, ñìîëÿíîãî êîëüîðó ç ñîíÿ÷íî-ñîëîì’ÿíèì ÷óäåðíàöüêèì îðíàìåíòîì.
Óñåðåäèí³ íå¿ – ïàðà ì³äíèõ ñåðåæîê, óêðèòèõ çåëåíàâèì â³äò³íêîì ìèíóëîãî,
äåê³ëüêà øïèëüîê ³ ãðåá³íåöü äëÿ âîëîññÿ. Ìèë³ ñåðöþ äð³áíè÷êè. Íà ñàìîìó
äí³ – ñòàðåíüêèé ôîòîàëüáîì. Ëþáëþ éîãî ãîðòàòè. Óñì³õíåíî äèâëÿòüñÿ íà
ìåíå ç ïîæîâêëèõ ÷îðíî-á³ëèõ ñâ³òëèí ð³äí³ îáëè÷÷ÿ. ² ÿ ìèìîâîë³ óñì³õàþñÿ ¿ì.
Ñêðèíÿ ïðàáàáóñ³. Ì³é ñêàðá (Ñëàâà Ñâ³òîâà).
1.

2.

3.

4.

642. І. Перевірте себе:
Однакові закінчення орудного відмінка
Г обценьки, шаравари, вила, вуста;
в рядку:
Д вільхи, входини, гони, грицики.
А баня, вежа, берегиня, бурлака;
5. Усі іменники мають лише форму однини
Б багряниця, балада, горлиця, бантина;
в рядку
В бринза, безодня, брама, бувальщина;
А вітер, вітряк, тиждень, вулиця;
Г береза, блискавка, борона, Буковина;
Б Вій, віл, урожай, гай;
Д билина, бузина, булава, бодня.
В гнів, віск, вовна, Волинь;
Однакові закінчення родового відмінка
Г гердан*, гетьман, гуцул, джерело;
в рядку:
Д діалект, Дніпро, добро, дощ.
А барвінок, біб, Борисфен, бриль;
6. Усі іменники середнього роду в рядку:
Б Батурин, батіг, бедрик, бенкет;
В бір, блават*, борщ, бузок;
А галябарда*, есе, месьє, Ай-Петрі;
Г бобер, Боян, бубон, бур’ян;
Б віче, боа, кашне, журі;
Д вал, ведмідь, Велес, Великдень.
В денді, Баку, бюро, бідолаха;
Іменники з подвійними закінченнями
Г таксі, драже, поні, Міссурі;
родового відмінка в рядку:
Д шосе, галіфе, кашпо, кенгуру.
А бук, вересень, горіх, гопак;
7. Допущено помилку в рядку:
Б барліг, стіл, міст, пліт;
А Дунаю, ґаздине, Марку, школо;
В бунчук, галас, глек, телефон;
Б зоре, Софійко, запорожче, директоре;
Г луг, гайдай*, гонор, грудень;
В дівчинко, Валеріє Івановичу, друже, Соню;
Д балет, джаз, буряк, дзвін.
Г матусю, Києве, голубе, доле;
Всі іменники множинні в рядку:
Д Ілле, душе, Олеже, Кравцю.
А ворота, вечорниці, граблі, гріхи;
ІІ. Що означають вислови в биндах ходити;
Б веснянки, вечори, вишні, внуки;
В іриси, вареники, деруни, заручини;
голий, як бубон; бити бринзу.
643. Напишіть есе на одну з тем: «Скарби мого роду», «Мої скарби», «Дерево мого
роду», «У бабусиній оселі», «З думкою про найдорожче».
644. Напишіть розповідь про вашу подорож Україною із зазначенням міст і назв
мешканців відвіданих населених пунктів.
645. Прочитайте прислів’я. Як ви розумієте їхній зміст? Назвіть цінності, які них
згадано. На тему одного з прислів’їв підготуйте проект.

1. Äåðåâî òðèìàºòüñÿ êîð³ííÿì, à ëþäèíà ñ³ì’ºþ. 2. Ä³ì ç³ãð³âàº íå ï³÷, à ëþáîâ
³ çëàãîäà. 3. Ñê³ëüêè ÷åñò³, ñò³ëüêè é ïî÷åñò³. 4. Ìîðàëü ÷èñòà – êðàùå âñÿêîãî
íàìèñòà. 5. Ùàñòÿ íå â õìàðàõ õîâàºòüñÿ, à ïðàöåþ çäîáóâàºòüñÿ. 6. Õòî ñï³âàº,
òîé æóðáó ïðîãàíÿº. 7. Õòî ìîâè ñâîº¿ öóðàºòüñÿ, õàé ñàì ñåáå ñòèäàºòüñÿ. 8. Âñÿêà
ïòàøêà ñâîº ãí³çäî çíàº. 9. Øàíóé áàòüêà é íåíüêó, òî áóäå òîá³ ñêð³çü ãëàäåíüêî.
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Практична риторика
§ 61
61.
1. ÑÓÏÅÐÅ×Ê
ÑÓÏÅÐÅ×ÊÀ
Ê À ßÊ
ßÊ ÂÈÄ ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²¯
ÊÎÌÓÍ²ÊÀ
ÀÖ²¯

646. Бесіда:
1. Із чим у вас асоціюється слово «суперечка»?
2. Чи доводилося вам бути учасником суперечки?
3. Чим, на вашу думку, суперечка відрізняється від бесіди, розмови?
4. Обґрунтуйте важливість цієї теми для вас, опишіть ваші очікування й поверніться до них
на етапі рефлексії.
5. Чим, на вашу думку, відрізняються суперечка й сварка?
6. Що означають слова з рубрики «Слово дня»? Чи мають вони зв’язок з темою уроку?
647. Прочитайте речення. Зробіть висновки щодо суспільної важливості суперечки. Про що свідчить така інформація в щоденних підсумках новин?

1. Ïðèêîðäîííà ñóïåðå÷êà ì³æ Ñëîâåí³ºþ òà Õîðâàò³ºþ ìîæå çàáëîêóâàòè
ïîäàëüøå ðîçøèðåííÿ ªÑ íà Çàõ³äíèõ Áàëêàíàõ. 2. Ì³æ öåíòðàëüíèì óðÿäîì
²ñïàí³¿ òà óðÿäîì Êàòàëîí³¿ ðîçãîð³ëàñÿ ñóïåðå÷êà ùîäî êîíòðîëþ íàä ì³ñöåâîþ ïîë³ö³ºþ Êàòàëîí³¿. 3. Ñòàëàñÿ ãîñòðà ñóïåðå÷êà íà ïîãîäæóâàëüí³é ðàä³
íàðîäíèõ äåïóòàò³â óñ³õ ôðàêö³é. 4. Äâà íàéá³ëüø³ ïîðòàëè ç ïîøóêó ðîáîòè
ï³ñëÿ ñóïåðå÷êè ôàêòè÷íî ñòàëè ïàðòíåðàìè. 5. ×îìó äîñ³ òðèâàþòü ñóïåðå÷êè
ïðî Ãîëîäîìîð â Óêðà¿í³? 6. Óæãîðîä ñòàâ ïðåäìåòîì ñóïåðå÷îê ì³æ Óãîðùèíîþ ³ Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîþ äåðæàâîþ, ÷àñ â³ä ÷àñó ïåðåõîäÿ÷è ç ðóê ó ðóêè.
7. Ãðåö³ÿ öüîãî ðîêó õî÷å âðåãóëþâàòè äàâíþ ñóïåðå÷êó ùîäî íàçâè êîëèøíüî¿
Þãîñëàâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè – Ìàêåäîí³ÿ (Ç ³íòåðíåòó).
648. І. Прочитайте афоризми. У чому особливість цих висловів? До якої думки схиляєтесь ви?

1. Áóäå ñóïåðå÷êà – òî íå áóäå é ãðå÷êè! 2. Íåõàé áóäå ãðå÷êà, àáè íå ñóïåðå÷êà (Íàð. òâîð÷³ñòü). 3. Í³ùî òàê íå çàò³íÿº ³ñòèíó, ÿê ñóïåðå÷êà (Ð. Äåêàðò)
4. Ãîëîâíà òåìà ñóïåðå÷êè – äîáðî÷èíí³ñòü, ïîøóê ñïðàâæíüî¿ ïðèðîäè ëþäèíè (Ñîêðàò). 5. Æîäíà ëþäèíà, ÿêà âèð³øèëà äîñÿãòè ÷îãîñü ó æèòò³, íå ïîâèííà
âèòðà÷àòè ÷àñ íà îñîáèñò³ ñóïåðå÷êè (À. Ë³íêîëüí). 6. Ó ñóïåðå÷ö³ í³êîëè íå íàðîäæóºòüñÿ ³ñòèíà (Ñ. Êðèìñüêèé). 7. Ó ñóïåðå÷ö³ íàðîäæóºòüñÿ ³ñòèíà (Ñîêðàò).
ІІ. Узагальніть інформацію вправ 647 і 648. Зробіть висновки щодо ролі суперечки в житті
людини й суспільства. Суперечка – це добре чи погано? Чи є користь від суперечки?
649. Прочитайте афоризми. Про що в них ідеться? Сформулюйте поради, які вони містять. Що означають вислови «гамуватися в словах» і «не переходити чужої межі»?

1. Òâîº ïðàâî – ñâàðèòèñÿ, ìîº ïðàâî – íå ñëóõàòè (Àðèñòèïï). 2. ×óäîâà äóìêà âòðà÷àº ñâîþ ö³íí³ñòü, êîëè âîíà ïîãàíî âèñëîâëåíà (Ô. Âîëüòåð). 3. Íåìà
ïðîñòî ñëîâà. Âîíî àáî ïðîêëÿòòÿ, àáî ïðèâ³òàííÿ, àáî êðàñà, àáî á³ëü, àáî
áðóä, àáî êâ³òêà, àáî áðåõíÿ, àáî ïðàâäà, àáî ñâ³òëî, àáî òåìðÿâà (Ð. Ãàìçàòîâ).
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4. Êîëè ñóïåðå÷êà êèïèòü, ³ñòèíà âèïàðîâóºòüñÿ. 5. Ãàìóéñÿ â ñëîâàõ. 6. Íå
ãí³âàéñÿ, òà é íå ïåðåïðîøóé! 7. Íå ïåðåõîäü ÷óæî¿ ìåæ³ (Íàð. òâîð÷³ñòü).
Îäí³ºþ ç îáîâ’ÿçêîâèõ õàðàêòåðèñòèê ñó÷àñíî¿ ìîëîäî¿ ëþäèíè º âì³ííÿ êîìïåòåíòíî îáãîâîðþâàòè æèòòºâî âàæëèâ³ ïðîáëåìè, ôîðìóâàòè âëàñíó ïîçèö³þ ùîäî
íèõ, àðãóìåíòóâàòè é îáñòîþâàòè ¿¿, ñïðîñòîâóâàòè äóìêè é àðãóìåíòè îïîíåíòà.
Ñóïåðå÷êà ÿê ðèòîðè÷íèé òåðì³í îçíà÷àº ñëîâåñíå çìàãàííÿ ì³æ äâîìà àáî ê³ëüêîìà
ëþäüìè ùîäî êîíêðåòíîãî ïèòàííÿ. Êîæíà ç³ ñòîð³í îáñòîþº ñâîþ äóìêó, ïîçèö³þ.
Ñâàðêà – öå ãîñòðà ñóïåðå÷êà, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ âçàºìíèìè äîêîðàìè, îáðàçàìè.
Îáîâ’ÿçêîâîþ îçíàêîþ âñ³õ âèä³â ñóïåðå÷êè º íàÿâí³ñòü ðîçá³æíîñòåé, à òàêîæ
ð³çíèõ äóìîê ³ ïîãëÿä³â íà ïðîáëåìó é øëÿõè ðîçâ’ÿçàííÿ ¿¿.
Îáðàçëèâå ìîâëåííÿ ÿê ñëîâåñíå âèðàæåííÿ íåãàòèâíèõ åìîö³é ÷è íàì³ð³â ó ãðóá³é,
íåïðèéíÿòí³é äëÿ êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿ ôîðì³ º ïðè÷èíîþ êîíôë³êò³â, ðîç³ðâàííÿ ñòîñóíê³â, òðèâàëîãî íåïîðîçóì³ííÿ, áàð’ºðîì ðåàë³çàö³¿ áàãàòüîõ çàâäàíü. Îáðàçëèâîìó âèñëîâëåííþ âëàñòèâ³ íåââ³÷ëèâ³ñòü, ãðóá³ñòü, àãðåñ³ÿ, ïðèíèæåííÿ. Ñïåöèô³êó êîíôë³êòíîãî
ñï³ëêóâàííÿ âèçíà÷àþòü òàê³ æàíðè: îáðàçà, íàñì³øêà, ãðóáà âèìîãà, ãðóáà â³äìîâà, ïîãðîçà, ïîïåðåäæåííÿ, íàãàäóâàííÿ. Æîäåí ³ç öèõ æàíð³â íå ñïðèÿº çëàãîä³ â ñòîñóíêàõ.
Êîíôë³êò – ç³òêíåííÿ ïðîòèëåæíèõ äóìîê, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ íåãàòèâíèìè åìîö³ÿìè. Íîñ³ºì êîíôë³êòíèõ ñòîñóíê³â ìîæå áóòè ñëîâî, ðå÷åííÿ, ôðàçà, ä³ÿ, â÷èíîê.
Äîáðå îðãàí³çîâàíà ñóïåðå÷êà çäàòíà äîïîìîãòè óíèêíóòè êîíôë³êòóâàííÿ.
650. І. Об’єднайтеся в пари. Прочитайте тексти. Визначте, який із них ілюструє суперечку, а який – сварку. Обґрунтуйте відповідь. У якому тексті співрозмовники порозумілися? Що є свідченням порозуміння? Чи так важко це зробити?

². – Ùî ñòàëîñÿ? Ìîæå, òè çàõâîð³ëà? – ñòóðáîâàíî ñïèòàëà ìàìà.
– Äàéòå ìåí³ âðåøò³ ñïîê³é! – â³äðóáàëà Ë³äêà.
– Ùî òàêå, ìàëà, ÿê òè ç ìàò³ð’þ ðîçìîâëÿºø? – âòðóòèëàñÿ Íàòàëêà.
– Ó òåáå ùîñü ñòàëîñÿ? – ìàìà çäàâàëàñÿ çîâñ³ì ðîçãóáëåíîþ.
– Àâæåæ ñòàëîñÿ! Í³õòî ìåíå íå ïîâàæàº â êëàñ³! Óñ³ íàñì³õàþòüñÿ ç ìåíå!
(Î. Ñàéêî).
²². Òåïåð, êîëè ãàäæåòè ïåðåïîâíåí³ ïîñëàííÿìè ìåðåõòëèâèõ ÿëèíîê, ô³ãóðíèõ ñâ³÷îê ç³ ñòàíäàðòíèì íàáîðîì ñë³â, ìåí³ çãàäàâñÿ òîé äàâí³é âå÷³ð.
– Ùî ÷èòàºø? – çàïèòàâ â³í.
– «Ñâÿòî, ÿêå çàâæäè ç òîáîþ». Òàê íàçèâàºòüñÿ êíèæêà.
– Ïðî ùî?
– Ïðî êîõàííÿ ³ äðóæáó, ïðî ðîçâàãè é ïîäîðîæ³, ïðî òâîð÷³ñòü ³ çàäóøåâí³ áåñ³äè, çàñò³ëëÿ òà ³íø³ ïðèºìí³ ðå÷³. Îäíå ñëîâî, ïðî ñâÿòî äóø³, ÿêå çàâæäè ç òîáîþ.
– Îââà! – óñì³õíóâñÿ â³í.
– À ùî, õ³áà í³?
– ß çàâæäè ãàäàâ, ùî ñâÿòî äóø³ – öå êîëè âîíî íå ïðîñòî ç òîáîþ, à â òîá³.
– Òàê, àëå éîãî, ñâÿòî, ìàþòü ä³ëèòè ç òîáîþ ³íø³.
– Íå ïëóòàé ñâÿòå ç ãð³øíèì. Ãîñòèíà, ÷è ÿê òè êàæåø, çàñò³ëëÿ – öå
çàçâè÷àé ïåðåñè÷åííÿ ç êèìîñü çà ñòîëîì. Ïðàçíèê – öå ïðîâàäæåííÿ òðàäèö³é, ïîøàíóâàííÿ ïàì’ÿòíî¿ äàòè ÷è ³ìåí³. À ñâÿòî – öå îñâÿ÷åííÿ ÷àñó, ó
ÿêîìó ñòî¿ø, ñòàí äóø³, ñåáòî – ïðèñóòí³ñòü ó í³é äóõà.
– Âè îñîáëèâèé ô³ëîëîã. Çíàâåöü ïðèõîâàíîãî çì³ñòó ñë³â.
– Ðàäøå – ëîâåöü ñë³â.
– Âè ô³ëîñîô.
– Ðàäøå – ëþáîìóäð.
– À ÿêà ì³æ íèìè ð³çíèöÿ?
– Íåâåëèêà. Ô³ëîñîôè ëþáëÿòü áåñ³äè ïðî äóøó, à ÿ øóêàþ Ä³ì äóø³.
– Âñå-òàêè äîáðå, ùî ÿ çóñòð³â òàêó ëþäèíó, ÿê âè, – ðîç÷óëåíî ìîâèâ ÿ.
– Áóäå ùå ë³ïøå, êîëè çóñòð³íåø ñàìîãî ñåáå… (Çà Ì. Äî÷èíöåì).
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ІІ. Пригадайте й наведіть приклади різних суперечок літературних героїв із творів, які ви вивчали на уроках чи прочитали самостійно. Коли суперечка шкодить,
а коли – приносить користь?
651. Об’єднайтеся в пари. Прочитайте уривок тексту. Сформулюйте проблему,
що спричинила суперечку. Запропонуйте способи розв’язання її.

ªäèíà ð³÷, ùîäî ÿêî¿ â íàñ íåùîäàâíî âèíèêëà ñóïåðå÷êà – öå ìîòîöèêë, ÿêèé
áàòüêî ïîîá³öÿâ êóïèòè ìåí³, êîëè ÿ òðîõè ïîäîðîñë³øàþ. ß çàïðîïîíóâàâ éîìó
ïðèäáàòè âë³òêó, ùîá ó ìåíå áóëî äîñòàòíüî ÷àñó ïîâïðàâëÿòèñÿ ïåðåä òèì, ÿê äîðîãè ñòàíóòü ñëèçüêèìè. Òà áàòüêî ââàæàº, ùî ïîñåðåä ë³òà â ì³ñò³ é äîâêîëà ¿çäèòèìå
áàãàòî òóðèñò³â. ßê íà ìåíå, áàòüêî ëèøå íàìàãàºòüñÿ çàòÿãíóòè ÷àñ. Ìîæëèâî,
éîãî ëÿêàº òå, ùî ÿ ñòàíó íàäòî íåçàëåæíèì. Àáî æ â³í ïðîñòî áî¿òüñÿ, ùî ÿ íà
íüîìó âá’þñü. Ïðî éîãî ñïðàâæí³ ïî÷óòòÿ äî ìåíå ìåí³ àí³÷îã³ñ³íüêî íåâ³äîìî. Àëå
ÿêùî ïîäóìàòè, òî ÿ é ñàì íå çíàþ, ùî ÿ íàñïðàâä³ â³ä÷óâàþ äî íüîãî (Çà ². Áåíêñ).
652. Об’єднайтеся в групи. Пригадайте й запишіть перелік суспільних (шкільних) проблем, довкола яких ведуться суперечки. Визначте, які з них найважливіші? Чи можете ви впливати на розв’язання суспільних, шкільних проблем? Як саме?
653. Проаналізуйте результати уроку. Якими вони є для вас? Чи виправдав урок ваші очікування? Що нового дізналися? Що з вивченого вважаєте корисним для вас? Які питання
на цей момент не з’ясовано? Що про суперечку ви хотіли б дізнатися на наступних уроках?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
654. Визначте й запишіть 7 тем, що мають стати предметом публічної дискусії в
українському суспільстві. Свій вибір обґрунтуйте.
655. Випишіть з літературних творів 2 приклади суперечок. Визначте види їх. Поміркуйте й усно висловіть свою думку щодо того, як уникнути небажаних суперечок.
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Відповідальність за мовні вчинки

656. Бесіда:
1. Що вам уже відомо про суперечку?
2. Чому люди вдаються до суперечок?
3. Чи доводилося вам бути в ситуації, коли бракувало знань про суперечку?
4. Сформулюйте свої очікування й поверніться до них на етапі рефлексії.
657. Прочитайте інформацію про різновиди суперечки. Поясніть своїми словами різницю між ними. Яка з суперечок сприяє налагодженню гармонійних стосунків? Чи відображають малюнки особливості кожного виду суперечки? Як ви їх сприймаєте? Із
яким образом у вас асоціюється кожен вид суперечки?
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658. Уважно вивчіть таблицю. Які є типи співрозмовників? Чим вони відрізняються?
Як впливає особистість мовця на процес і результати спілкування? Який тип співрозмовника цікавий і привабливий для вас? До якого типу ви відносите себе?
Ɂɚɤɪɢɬɢɣ ɬɢɩ
ȼɿɞɤɪɢɬɢɣ ɬɢɩ
Головна цінність − Я
1 Головна цінність, тобто те, що мені найцікаНайцікавіше для мене – Я.
віше, − це тема розмови й співрозмовник.
Стратегія – підпорядкування собі,
Не має значення, хто головний. Стосунки,
домінування над іншими. Хто говорить,
побудовані на домінуванні когось одного,
той і головний. А тому потрібно будь-що2 заважають справжній взаємодії, роблять
будь захопити ініціативу. запропонувати й
її нецікавою. Я підтримую рівноправне й
розвивати свою тему, боротися й перемогти.
партнерське спілкування.
Мій співрозмовник – це особливий, ціМій співрозмовник – об’єкт, яким я можу
кавий мені самостійний світ. І я ним не
маніпулювати; у розмові я командую, а він 3 повинен
керувати. Краще познайомитимені підпорядковується.
ся – це корисніше.
Я хочу показати себе, помилуватися собою, 4 Хочу пізнати й зрозуміти інших людей,
висловитися сам!
слухати й чути їх.
659. Зверніться до словників, прочитайте про походження терміна полеміка.
Чим відрізняються полеміка й дискусія?
Õàðàêòåð ñóïåðå÷êè âèçíà÷àþòü çà òàêèìè îçíàêàìè:
1) ìåòà (çíàéòè ³ñòèíó, ïåðåêîíàòè êîãîñü, ïåðåìîãòè, ñóïåðå÷êà çàðàäè ñóïåðå÷êè);
2) ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â (ñóïåðå÷êà-ìîíîëîã, ñóïåðå÷êà-ä³àëîã, ñóïåðå÷êà-ïîë³ëîã);
3) ôîðìà (óñíà é ïèñüìîâà).
660. Об’єднайтеся в пари. Підготуйте спільно розповідь, що починається словами:
«Якось засперечалися між собою три книжки…». Визначте, що може бути предметом
суперечки й запропонуйте свій варіант завершення суперечки.
661. Об’єднайтеся в групи. Прочитайте тексти. Визначте, які види суперечки вони ілюструють. Відповіді обґрунтуйте. Висловіть свою позицію щодо порушених проблем.

². Ìàìà ïîâåðíóëàñÿ ç áàòüê³âñüêèõ çáîð³â ³ ïîâ³äîìèëà, ùî ðàäà øêîëè
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ çàïðîâàäèòè øê³ëüíó ôîðìó.
– ßêùî âîíè ïðèéíÿëè òàêå ð³øåííÿ – òî íåõàé ñàì³ ¿¿ ³ âäÿãàþòü, à ÿ íå
áóäó, – êàòåãîðè÷íî ìîâèâ Àíäð³é!
– Àëå æ ó öüîìó íåìàº í³÷îãî ïîãàíîãî? Îñü ïîñëóõàé, ÿê³ º ïðîïîçèö³¿.
– ² ñëóõàòè íå áóäó! Õàé ïîñì³õîâèñüêà âñÿê³ ¿¿ é âäÿãàþòü, à ÿ íå áóäó!
– Áóäåø, – óòðóòèâñÿ áàòüêî. – ² í³õòî òåáå çàïèòóâàòè íå áóäå!
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– Ñàì ³ âäÿãàé ¿¿, à ÿ ñêàçàâ – í³! (Ç ³íòåðíåòó).
²². «Ó ðåçóëüòàò³ ÷èñëåííèõ äîñë³äæåíü ìè òàê ³ íå çíàéøëè äîêàç³â, ùî äîìàøíº çàâäàííÿ äîïîìàãàº ä³òÿì êðàùå â÷èòèñÿ â øêîë³», – ãîâîðèòü ïðîôåñîð Í. –
Àëå âèÿâëåíî, ùî âîíè íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà ñòàâëåííÿ ä³òåé äî øêîëè».
Çà âèñíîâêàìè äîñë³äíèö³ Ê., ó÷í³ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, íàâ÷àþ÷èñü ó êëàñ³,
ëåãøå çàñâîþþòü ìàòåð³àë.
Íàóêîâåöü Ò. çàóâàæèâ, ùî ñòàðøîêëàñíèêàì äîìàøíÿ ðîáîòà âñå æ êîðèñíà, àëå òóò íåîáõ³äíî çíàòè ì³ðó.
Àâòîðêà ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü Í. çàçíà÷èëà, ùî äèòèíà, ÿêà º ïî÷àòê³âöåì íàâ÷àííÿ ó øêîë³, çàñëóãîâóº øàíñ ðîçâèâàòè ëþáîâ äî ó÷³ííÿ, îäíàê
âåëèêà ê³ëüê³ñòü äîìàøí³õ çàâäàíü íàëàøòîâóº ¿¿ ïðîòè øêîëè.
Áàòüêè íàãîëîøóþòü, ùî â÷èòåë³ ïðîïîíóþòü îáòÿæëèâ³ äîìàøí³ çàâäàííÿ, ó ðåçóëüòàò³ òèñÿ÷³ ñ³ìåé á’þòüñÿ íàä íèìè ùîâå÷îðà, à ñòîìëåí³ ä³òè ïðîòåñòóþòü ³ ñòðàæäàþòü â³ä öüîãî.
662. Проаналізуйте урок за обраною схемою.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
663. Проведіть дослідження в соцмережах, довкола яких проблем найбільше суперечок.
664. Випишіть із будь-якого тексту фрагмент суперечки, яку б ви хотіли змінити.
Зробіть це. Обидва тексти запишіть.
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Жити в злагоді

665. Поясніть, що означають слова копіткий і кортіти. Чи вживаєте ви їх у повсякденному мовленні? Використайте їх, виконуючи завдання і вправи параграфа.
666. Прочитайте афоризми. Які поради вони містять? Чи зі всіма ви згодні? Чи дотримуєтеся їх ви? Сформулюйте на основі їх правила. Звірте їх із матеріалом параграфа.

1. Âë³ç ìåæè âîðîí, êàðêàé ÿê âîíè. 2. Ç äóðíèì íå âîäèñÿ, áî é ñàì
äóðíèì ñòàíåø. 3. Ç ÿêèì ïðèñòàºø, òàêèì ³ ñòàºø. 4. Çíàéñÿ ð³âíÿ ç ð³âíåþ.
5. Ìóäðà ãîëîâà íå äáàº ïðî ëèõ³ ñëîâà. 6. Õòî ñï³øèòü, òîé ëþäåé ñì³øèòü.
7. Äå áàãàòî êðèêó, òàì ìàëî ïðàâäè. 8. Ó ãí³â³ ÷îëîâ³ê ñàì íå çíàº, ùî ðîáèòü.
9. Â³ä ïðèâ³òëèâèõ ñë³â ÿçèê íå â³äñîõíå. 10. Íå â³ð, à ì³ð. 11. Íå ïîñï³øàé
êàðàòè – ïîñï³øàé âèñëóõàòè. 12. Íå òðåáà òèì æàðòóâàòè, ùî áîëèòü. 13. Áóëî
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á ãîâîðèòè, ÿê ïèòàëè. 14. Àáî òè ãîâîðè, àáî ÿ ãîâîðèòèìó (Ç íàð. òâîð÷îñò³).
15. Óíèêàé ãàíåáíîãî (Õ³ëîí). 16. Ï³ä ÷àñ ãí³âó íå òðåáà í³ ãîâîðèòè, í³
ä³ÿòè (Ï³ôàãîð). 17. Íàñàìïåðåä íå âòðà÷àé ñàìîïîâàãè (Ï³ôàãîð).
667. Прочитайте інформацію. Що в ній є для вас новим, а що – відомим? Чи знаєте ви правила,
якими могли б доповнити цей перелік? Де саме в житті ці відомості й навички вам знадобляться?
Äëÿ òîãî, ùîá ñóïåðå÷êà ìàëà ñåíñ ³ áóëà êîðèñíîþ äëÿ âñ³õ, íåîáõ³äíî çíàòè
ïðàâèëà âåäåííÿ ¿¿ é âîëîä³òè âì³ííÿìè àðãóìåíòóâàòè ñâîþ äóìêó.
Ñôîðìóëþâàòè ïðàâèëà ñóïåðå÷êè íà âñ³ âèïàäêè æèòòÿ íåìîæëèâî, òîìó
ùî ³ñíóº áàãàòî ð³çíîâèä³â ¿¿ é â³äò³íê³â ìàíåðè ñïåðå÷àòèñÿ. Îäíàê ³ñíóþòü
ðåêîìåíäàö³¿, ùî ñïðèÿþòü óñï³õîâ³ â ñóïåðå÷ö³, ï³äâèùóþòü ¿¿ åôåêòèâí³ñòü.
Íå ìîæíà îá³éòè óâàãîþ âñ³ ñóïåðå÷ëèâ³ ïèòàííÿ íàøîãî æèòòÿ. Àêòèâí³
ãðîìàäÿíè í³êîëè íå ñòîÿòü îñòîðîíü ¿õ. Íàìàãàéòåñÿ ôîðìóâàòè ñâîþ äóìêó
ùîäî êîæíîãî ñóñï³ëüíî âàæëèâîãî ïèòàííÿ, çâàæóþ÷è âñ³ «çà» ³ «ïðîòè».
Ïåðø í³æ ðîçïî÷àòè ñóïåðå÷êó, ïîñòàâòå ñîá³ òàê³ çàïèòàííÿ:
1. ×è öÿ ñóïåðå÷êà íàñïðàâä³ âàæëèâà äëÿ ìåíå? 2. ×è äîáðå ÿ âîëîä³þ ïðåäìåòîì ñóïåðå÷êè é ÷è äîñòàòíüî àðãóìåíòîâàíà ìîÿ ïîçèö³ÿ? 3. ×è íå ñòàíå ïîðàçêà äëÿ
ìåíå òðàãåä³ºþ? 4. ×è ìàþ ÿ äëÿ ñóïåðå÷êè äîñòàòíüî ÷àñó? 5. ×è ïîâàæàþ ÿ
ñâîãî ñï³âðîçìîâíèêà (ñï³âðîçìîâíèöþ)? 6. ×è íå çíåðâîâàíèé/-à, (ðîçäðàòîâàíèé/-à) ÿ â öþ ìèòü? 7. ×è çðó÷íå ì³ñöå äëÿ ñóïåðå÷êè ìè îáðàëè?
² ëèøå ï³ñëÿ òåñòóâàííÿ öèìè çàïèòàííÿìè ìîæíà ïî÷èíàòè ñóïåðå÷êó.
Äî ñóïåðå÷êè âàðòî ãîòóâàòèñÿ, à ñàìå: ïîãîäèòè (óòî÷íèòè), ïðî ùî ñàìå âè áóäåòå ñïåðå÷àòèñÿ; âèçíà÷èòèñÿ ç ïîçèö³ºþ, ÿêó âè áóäå çàõèùàòè; ïîö³êàâèòèñÿ ðåïóòàö³ºþ âàøîãî îïîíåíòà (ÿê³ æèòòºâ³ ïðèíöèïè, ïîãëÿäè â íüîãî (íå¿), ÿêà îñâ³òà;
ð³âåíü êóëüòóðè; ñòàâëåííÿ äî ëþäåé); ä³áðàòè äîêàçè é àðãóìåíòè, ùî ìàþòü ïîñèëèòè âàøó ïîçèö³þ é ïåðåêîíàòè ñï³âðîçìîâíèê³â; ï³äãîòóéòå çàçäàëåã³äü çàïèòàííÿ îïîíåíòàì ³ ñïðîáóéòå ïåðåäáà÷èòè, ÿê³ çàïèòàííÿ ìîæóòü ïîñòàâèòè âàì.
Äëÿ òîãî, ùîá ñóïåðå÷êà íå ñòàëà ñâàðêîþ ³ ïðè÷èíîþ ðîçëàäó ñòîñóíê³â,
íåâäîâîëåííÿ ñîáîþ, äîòðèìóéòåñÿ òàêèõ ïðàâèë:

Ïðàâèëà âåäåííÿ ñóïåðå÷êè:
1. Âèÿâëÿéòå ïîâàãó äî ñï³âðîçìîâíèêà òà éîãî äóìêè. 2. Äåìîíñòðóéòå ñïîê³é,
óïåâíåí³ñòü ó ñîá³ é âèòðèìêó. 3. Íå ï³äâèùóéòå ãîëîñó é íå ïåðåáèâàéòå îïîíåíòà.
4. Êðèòèêóéòå âèñëîâëåííÿ, àðãóìåíòè, à íå ëþäèíó. 5. Íå á³éòåñÿ ïîãîäæóâàòèñÿ
ç îïîíåíòîì ³ âèçíàâàòè ñâî¿ ïîìèëêè, àäæå íà öå çäàòíà ëèøå ñèëüíà ëþäèíà. 6. Ó
ðàç³ ïîðóøåííÿ ïðàâèë îäí³ºþ ç³ ñòîð³í ñóïåðå÷êó âàðòî ïðèïèíèòè.
668. Об’єднайтеся в групи. Поміркуйте й запишіть (скільки зможете за відведений час)
перелік проблем, щодо яких сперечаються: а) у колі однокласників; б) у школі; в) у вашому населеному пункті; г) в українському суспільстві. Оберіть дві найважливіші для вас.
Чи готові ви одразу сперечатися на ці теми? Обґрунтуйте ваше «так» чи «ні».
669. Прочитайте речення. Про які суперечки йде мова? Які з них приречені на поразку?
Чому? Які суперечки можуть бути корисними учасникам, а які – безглузді? Чому?

1. ßêîñü çàñïåðå÷àëèñÿ ïîì³æ ñåáå Êàçêàð ³ Ï³ñíÿð ïðî òå, ùî êðàùå – êàçêà, ÷è ï³ñíÿ? 2. Êð³ì âåðòåïíèõ êîëåêòèâ³â, ìè çàïðîñèëè íà
Âåðòåï-ôåñò äî Õàðêîâà ùå é íàðîäíèõ ìóçèê, âèêîíàâö³â õîðîâèõ ñï³â³â,
ùåäðóâàëüíèê³â òà êîëÿäíèê³â. À ïîò³ì çàñïåðå÷àëèñÿ: ÷èì æå â³äð³çíÿºòüñÿ êîëÿäêà â³ä ùåäð³âêè? 3. Çàñïåðå÷àëèñÿ ÿêîñü Ãàéäàé Äìèòðî é
Â³â÷àð Àíäð³é, ÷èº ïð³çâèùå êðàùå. 4. ßêîñü õëîïö³ ïîñïåðå÷àëèñÿ, õòî
ç’¿ñòü á³ëüøå ìîðîçèâà. 5. Ì³æ ìåøêàíöÿìè ðîçãîð³ëàñÿ ñóïåðå÷êà ùîäî
ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü. 6. Çàñïåðå÷àëèñÿ áàáóñÿ ç ä³äóñåì, ÷è ìîæíà ï³ñëÿ êàðòîïë³ íà ãðÿäö³ âèñàäæóâàòè ïîì³äîðè. 7. Ì³æ Ãðåö³ºþ é Ìàêåäîí³ºþ òðèâàº ñóïåðå÷êà çà ³ñòîðè÷íó ñïàäùèíó àíòè÷íîãî öàðñòâà Îëåêñàíäðà
Ìàêåäîíñüêîãî (Ç ³íòåðíåòó).
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670. Прочитайте інформацію про суперечки. Визначте суть проблеми, сформулюйте предмет суперечки. Запропонуйте свій варіант розв’язання проблеми. Які ризики перешкоджають порозумінню?

1. Ì³æ æèòåëÿìè Êèºâà ðîçãîð³ëàñÿ ñóïåðå÷êà ÷åðåç íîâîð³÷íó ÿëèíêó íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³. ×àñòèíà êèÿí ââàæàº, ùî íå âàðòî ðóáàòè äåðåâî, ïðîòå ³íø³ ç
íèìè íå çãîäí³. Ñïî÷àòêó íà ñàéò³ Êè¿âðàäè ç’ÿâèëàñÿ ïåòèö³ÿ, ó ÿê³é æèòåë³ ñòîëèö³ ïðîñÿòü íå ðóáàòè ñòîë³òíº äåðåâî çàðàäè ñâÿòà. Îäíàê ÷åðåç òèæäåíü òàì ç’ÿâèëàñÿ é êàðäèíàëüíî ïðîòèëåæíà ïåòèö³ÿ, àâòîðè ÿêî¿ ïåðåêîíóþòü, ùî «Âñ³ ä³òè
é ãðîìàäÿíè êðà¿íè õîò³ëè á áà÷èòè â öåíòð³ Êèºâà ñïðàâæíþ æèâó ÿëèíêó, à íå
øìàòîê ïëàñòìàñè». 2. Àêòóàë³çóâàëàñÿ ñóïåðå÷êà ì³æ âåãåòàð³àíöÿìè é ïðèõèëüíèêàìè ñïîæèâàííÿ ì’ÿñíèõ ïðîäóêò³â. Ïåðø³ àïåëþþòü äî òîãî, ùî ì’ÿñî – öå
øê³äëèâî, òîä³ ÿê ³íø³ íå óÿâëÿþòü ñâ³é ùîäåííèé ðàö³îí áåç íüîãî (Ç ³íòåðíåòó).
671. Об’єднайтеся в пари. Прочитайте уривок із казки. Продумайте закінчення її
таким чином, щоб діти, яким ви прочитаєте чи розкажете цю казку, мали зразок
позитивного і справедливого розв’язання суперечки. Продумайте, як пояснити
дітям важливість порозуміння під час суперечки.

Âîëîäÿ áóäóâàâ ³ç êóáèê³â âèñîêó âåæó, ÿêà ñÿãàëà éîìó äî ïîÿñà. Òà îñü
âîíà õèòíóëàñü – ³ âñ³ êóáèêè ðîçñèïàëèñÿ. Õëîï÷èê óçÿâ çîøèò, íàìàëþâàâ
âåæó, ÿêó ùîéíî õîò³â ïîáóäóâàòè, ùå é ÷åðâîíó áàíþ íà âåðøå÷êó, à êóáèêè
ç³áðàâ ó ÿùèê ³ äî âå÷îðà íèìè íå ãðàâñÿ. Êîëè æ çàäð³ìàâ, éîìó ïî÷óëîñÿ, ùî
êóáèêè ãîìîíÿòü, ñïåðå÷àþòüñÿ:
– ß íàéêðàùèé, – êàçàâ çåëåíèé, – áî íàâåñí³ âñå çåëåí³º.
– Í³, ÿ íàéêðàùèé, – øåïîò³â ÷åðâîíèé, – áî é òðîÿíäè ÷åðâîíèì öâ³òóòü, ³
ÿáëóêà ÷åðâîíîùîê³ íà ã³ëë³ äîçð³âàþòü.
– À ìîæå, òàêè ÿ íàéêðàùèé?
– À ÿ – óëþáëåíèé êîë³ð ïðèíöåñ – ìîâèâ ðîæåâèé. Âîëîäÿ, â³ä÷óâàþ÷è,
ùî êîæíîìó êóáèêîâ³ êîðòèòü â³ä÷óòè ñåáå ïåðåìîæöåì, òèõåíüêî ñòóïèâ äî
ÿùèêà ³ ìîâèâ: ... (Çà Â. Àðòàìîíîâîþ).
Åêîëîã³ÿ ñëîâà: Ñóïåðå÷èòè (à íå ïðîòèð³÷èòè ñîá³); ñïàëî íà äóìêó (à íå
ïðèéøëî â ãîëîâó); ñòåæèòè çà ãðîþ, óñï³õàìè äðóç³â, ðîçâèòêîì
ïîä³é (à íå ñë³äêóâàòè).
672. Проаналізуйте свою діяльність і результати її на уроці за обраною схемою.
Дайте відповіді на запитання:
1. У яких ситуаціях ви ніколи не будете сперечатися?
2. Про що не варто починати суперечку?
3. Які суперечки є безглуздими?
4. Коли суперечки корисні?
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
673. Знайдіть інформацію про суперечки між відомими людьми й підготуйте
розповідь «Суперечки, що призвели до відкриттів».
674. Прочитайте речення, напишіть продовження, знайшовши попередньо необхідну інформацію.

1. Îäíîãî ðàçó Ïëóæíèê ³ Ï³äìîãèëüíèé ïîñïåðå÷àëèñÿ… 2. Îäíîãî ðàçó
Õåì³íãóåé ïîñïåðå÷àâñÿ, ùî íàïèøå.. 3. Ïðî ïðåäìåò ñâîãî çàõîïëåííÿ Íàáîêîâ
ì³ã ïîñïåðå÷àòèñÿ ç áóäü-ÿêèì åðóäèòîì, à îäíîãî ðàçó âçàãàë³ âèäàâ çá³ðêó…
4. ² äîñ³ òðèâàº ñóïåðå÷êà íàâêîëî Ãîãîëÿ, à ñàìå…
675. Змоделюйте уявну суперечку будь-яких літературних героїв. Запропонуйте її
для аналізу однокласникам.
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§ 64
64.
4. À
ÀÐÃÓÌÅÍÒÈ
ÐÃÓÌÅÍÒÒ È

Ключі до щастя

676. Бесіда:
1. Прочитайте епіграфи. Поясніть, як ви їх розумієте.
2. Що для вас означає словосполучення «ключі від щастя»? Чому перше слово вжите у множині?
3. Розкажіть про те, що дає вам відчуття щастя. Чи можна бути щасливим в оточенні нещасних людей?
4. Згадайте яке звучання має ваше щастя? Із чим асоціюється? Якого кольору воно?
5. Як ви сприймаєте щастя інших людей? Чи вмієте радіти йому?
6. Чи суперечка не є перешкодою до щастя?
Ðåçóëüòàòèâíîñò³ áóäü-ÿêî¿ ñóïåðå÷êè øêîäèòü ãîëîñë³âí³ñòü, òîáòî íåîá´ðóíòîâàí³ñòü, íåàðãóìåíòîâàí³ñòü.
Àðãóìåíòàö³ÿ – ëîã³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ òåçè (òâåðäæåííÿ, ã³ïîòåçè, êîíöåïö³¿)
ç ìåòîþ ïåðåêîíàííÿ â ³ñòèííîñò³, ñëóøíîñò³ ÷è õèáíîñò³; òàêîæ íàâåäåííÿ
äîêàç³â, ôàêò³â, ïîÿñíåíü, äæåðåë ç ö³ºþ ìåòîþ.
Àðãóìåíò – ³ñòèííå ñóäæåííÿ, ï³äòâåðäæåíå ïðèêëàäàìè, öèôðàìè, ôàêòàìè. Íàâîäÿòü ç ìåòîþ îá´ðóíòóâàííÿ ³ñòèííîñò³ ÷è õèáíîñò³ òåçè.
Àðãóìåíòè ïîòð³áí³ íå ëèøå â ä³ëîâîìó ñï³ëêóâàíí³, âîíè òàê ñàìî âàæëèâ³ é
äëÿ îñîáèñòîãî æèòòÿ. Öå ñïðèÿº ôîðìóâàííþ äîâ³ðè ì³æ ëþäüìè, â³äêðèòîñò³ é
ùèðîñò³ ñòîñóíê³â. Ó ñèòóàö³ÿõ, êîëè íåîáõ³äíî äàòè ïîðàäó, ïîÿñíèòè, ïîïðîõàòè
÷è ï³äòðèìàòè êîãîñü, àðãóìåíòàö³ÿ º ö³ëþùîþ, ÿêùî âîíà çðîáëåíà çà ïðàâèëàìè.
677. Об’єднайтеся в групи. Вивчіть зміст таблиці «Види аргументів». Оберіть з дужок одну з дискусійних тем, наведіть сильні, слабкі й неспроможні аргументи
(«Мова освіти в Україні», «Шкідливість куріння», «Платна медицина»).

Âèäè àðãóìåíò³â
ÑÈËÜÍ² àðãóìåíòè: – çàêîíè, êîíöåïö³¿, ñòàòóòè é ³íø³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè;
– âñòàíîâëåí³ ôàêòè é ñóäæåííÿ, ùî ç íèõ âèïëèâàþòü;
– åêñïåðèìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåí³ âèñíîâêè, âèñíîâêè ôàõîâèõ åêñïåðò³â;
– öèòàòè ç êíèæîê, ïðàöü, âèçíàíèõ ó êîíêðåòí³é ãàëóç³;
– ñòàòèñòè÷íà ³íôîðìàö³ÿ, íàäàíà ïðîôåñ³éíèìè ñòàòèñòèêàìè.
Ñèëüí³ àðãóìåíòè íåìîæëèâî ñïðîñòóâàòè, ïðî³ãíîðóâàòè.
ÑËÀÁÊ² àðãóìåíòè: – âèñíîâêè, ùî áàçóþòüñÿ íà ðîçð³çíåíèõ ôàêòàõ;
– àëîã³÷í³ âèñíîâêè, ñóäæåííÿ, àíàëîã³¿ é íåïîêàçîâ³ ïðèêëàäè;
– äîêàçè îñîáèñòîãî õàðàêòåðó; óçàãàëüíåííÿ é âèñíîâêè, çðîáëåí³ íà îñíîâ³
ïðèïóùåíü ³ â³ä÷óòò³â;
– íåïîâíà ÷è ñóìí³âíà ñòàòèñòè÷íà ³íôîðìàö³ÿ, ïîêëèêàííÿ íà íåâ³äîì³ äæåðåëà.
Ñëàáê³ àðãóìåíòè âèêëèêàþòü ñóìí³âè, ïîòðåáóþòü âèâ÷åííÿ.
ÍÅÑÏÐÎÌÎÆÍ² àðãóìåíòè: – ñóäæåííÿ, ùî áàçóþòüñÿ íà ï³äòàñîâàíèõ ôàêòàõ;
– çäîãàäè, ðîçì³ðêîâóâàííÿ ³ ïðèïóùåííÿ;
– ïîêëèêàííÿ íà íåïåðåâ³ðåí³ äæåðåëà, íà äîêóìåíòè, ùî âòðàòèëè ñèëó;
– îá³öÿíêè, âèñíîâêè, çðîáëåí³ íà îñíîâ³ ô³êòèâíèõ äîêóìåíò³â.
Íåñïðîìîæí³ àðãóìåíòè äèñêðåäèòóþòü ìîâöÿ.
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678. Прочитайте аргументи до теми дискусії «Яка нація світу найщасливіша?». Сформулюйте тезу, на підтвердження якої дібрано такі аргументи. Згрупуйте аргументи
за видами. Чи всі види тут представлено?

1. Ó Äàí³¿ ôóíêö³þº ²íñòèòóò äîñë³äæåííÿ ùàñòÿ. 2. Äàíö³ ï³äòðèìóþòü ìîäåëü
æèòòÿ, îð³ºíòîâàíó íà äîáðîáóò. 3. Çã³äíî ç ªâðîïåéñüêèì ñîö³àëüíèì àíêåòóâàííÿì, äàíö³ º íàéùàñëèâ³øèìè ëþäüìè â ªâðîï³. 4. Ó äàíö³â íàâ³òü º ñëîâî, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âèñîêèé ð³âåíü ùàñòÿ, – öå õþ´å. 5. Çà Ïîêàçíèêîì êðàùîãî æèòòÿ, çàïðîïîíîâàíèì Îðãàí³çàö³ºþ åêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà é ðîçâèòêó (ÎÅÑÐ), äàíö³
ìàþòü á³ëüøå â³ëüíîãî ÷àñó, í³æ ìåøêàíö³ ðåøòè êðà¿í-÷ëåí³â ÎÅÑÐ. 6. Çã³äíî ç
ªâðîïåéñüêèì ñîö³àëüíèì àíêåòóâàííÿì, 33% äàíö³â ñòâåðäæóþòü, ùî ïî÷óâàþòüñÿ çäåá³ëüøîãî ñïîê³éíî é ìèðíî, òîä³ ÿê ó Í³ìå÷÷èí³ òàê ìîæóòü ñêàçàòè ëèøå
23%, ó Ôðàíö³¿ – 15%, à ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ – 14%. 7. Äàí³ ²íñòèòóòó äîñë³äæåííÿ
ùàñòÿ îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðè÷èí ùàñëèâîñò³ äàíö³â íàçèâàþòü ñòàí äîáðîáóòó â
Äàí³¿ (Çà Ì. Â³ê³íãîì). 8. ßê ñâ³ä÷àòü æóðíàë³ñòè ãëÿíöåâîãî æóðíàëó, äàíö³ –
ùàñëèâ³ ëþäè. 9. «Ïðèáëèçíî ðàç íà ð³ê ÿêåñü íîâå äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäæóº ñòàòóñ Äàí³¿ ÿê ñóïåðäåðæàâè ùàñòÿ», – ïèøå ãàçåòà «Íüþ-Éîðê Òàéìñ» ó 2009 ðîö³.
Àðãóìåíò ìàº áóòè ³ñòèííèì, íåñóïåðå÷ëèâèì, çðîçóì³ëèì àäðåñàòîâ³, ãðàìîòíî ñôîðìóëüîâàíèì, åñòåòè÷íî ïðèâàáëèâèì ³ â ê³ëüêîñò³, äîñòàòí³é äëÿ äîâåäåííÿ òåçè. Àðãóìåíò óòðà÷àº ñèëó, êîëè éîãî íåâìîòèâîâàíî ïîâòîðþþòü áàãàòî ðàç³â;
êîëè ìîâåöü ó âèêëàä³ àðãóìåíò³â çëîâæèâàº ³íøîìîâíèìè ñëîâàìè, òåðì³íàìè;
äîïóñêàº ÷èñëåíí³ ìîâëåííºâ³ ïîìèëêè.
679. І. Об’єднайтеся в групи, оберіть текст і прочитайте його. Визначте суть проблеми. Сформулюйте тези, які обстоюють мовці. Проаналізуйте аргументи. Підготуйте
запитання за змістом текстів. Як правильно наголосити виділені курсивом слова?

². – Ìåíå í³õòî íå ðîçóì³º, – æàë³ºò..ñÿ â³í.
– Òè íå îðèã³íàëüíèé. Íà öå æàë³âñÿ é ²ñóñ, ³ Ãàë³ëåé, ³ Í..þòîí, ³ Åéíøòåéí…
Ïðîäîâæóé ðîáèòè òå, ÷îãî íå ðîçóì³þòü ³íø³, àëå ðîçóì³ºø òè.
– ß í³÷îãî òîëêîì íå çíàþ ³ íå âì³þ.
– ² Áóääà ñïî÷àòêó íå çíàâ ÿê öå – áóòè Áîãîì. ² Íîé íå íàðîäèâñÿ êîðàáåëîì.
Ñîêðàò íå áóâ æîäíîãî äíÿ â øêîë³. À Åä³ñîíà âçàãàë³ âèãíàëè ç³ øêîëè çà
íåâñòèãàííÿ. Ãîìåð íå âì³â ïèñàòè. Ï³ðîñìàí³* íå âì³â ìàëþâàòè. Á³áë³éíèé
Äàâèä íå çíàâ, çâ³äêè á..ðóòüñÿ ïñàëìè, äîêè íå âçÿâñÿ çà ïåðî. ² Öóêåðáåðã* íå
çíàâ, ÿêèì ìàº áóòè ôåéñáóê…
– ß íå çíàþ, ÷èì ìåí³ çàéíÿòèñÿ.
– ² Ñåðâàíòåñ íå çíàâ, ùî íàïèøå â òþð..ì³ ç íóäüãè «Äîí Ê³õîòà». ² Øë³ìàí*
íå çíàâ, ùî â³äêîïàº Òðîþ. ² Øåâ÷åíêî íå çíàâ, ùî éîãî ..øèòîê â³ðø³â ðîçáóäèòü
Óêðà¿íó. ² Ïàðàäæàíîâ íå çíàâ, ùî éîãî âèáðèêè ç «Ò³íÿìè çàáóòèõ ïðåäê³â»
..êîëèõíóòü ñâ³ò ê³íî.
– ß íå çíàþ, ç ÷îãî ïî÷àòè.
– ² Íàïîëåîí íå çíàâ, ç ÷îãî ïî÷èíàòè áèòâó, äîêè âîðîã íå ðîáèâ ïåðøîãî
ïîñòð³ëó. ² Ï³êàñ..î íå çíàâ, ùî â³äìîâîþ â³ä êëàñè÷íîãî ðèñóíê.. çàïî÷àòêóº
êóá³çì*. ² Ôåëë³í³ íå çíàâ, ùî ëèøå ï³ñëÿ ñåìèñîò òåêñò³âîê äî ðåêëàìè éîìó
çàïðîïîíóþòü ïèñàòè ñöåíàð³¿. À õòî çíàâ, ùî ç çàêëè÷íî¿ åñåìåñêè æóðíàë³ñòà
ðîçïî÷íåòüñÿ óêðà¿íñüêèé Ìàéäàí…
– ß íå çíàþ, ÷è â ìåíå âèéäå.
– ² âîíè âñ³ íå çíàëè, êîëè ïî÷èíàëè. Ñïî÷àòêó ¿õ íå ïîì³÷àëè. Ïîò³ì íàä íèìè
ñì³ÿëèñÿ. Ïîò³ì áîðîëèñÿ ç íèìè. À ïîò³ì âîíè ïåðåìàãàëè… (Çà Ì. Äî÷èíöåì).
²². Îäåñèò ªâãåí Ñàôîíîâ (ãîëîâíèé ðåäàêòîð Bird In Flight) ïîñïåðå÷àâñÿ ç³ ñâîºþ 83-ð³÷íîþ áàáóñåþ é âèð³øèâ ïåðåêîíàòè ¿¿, ùî äîáðå áóëî íå ò³ëüêè «â Ñîþç³».
Ùîéíî çàïðàöþâàâ áåçâ³çîâèé ðåæèì äëÿ Óêðà¿íè, áàáóñÿ é îíóê ç³áðàëè
äîêóìåíòè, óçÿëè â³çîê, ùîá æ³íö³ áóëî ëåãøå ïåðåñóâàòèñÿ, ³ âèðóøèëè äî
Ïàðèæ…. Â³çîê æîäíèì ÷èíîì íå âïëèíóâ íà ìàðøðóò: ó Ïàðèæ³ âñþäè º ïàíäóñè.
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Ó ìèíóëîìó Ñâ³òëàíà Ñòàöåíêî – âèêëàäà÷ ë³òåðàòóðè, òîìó Ïàðèæ çíàº çà
ðîìàíàìè ôðàíöóçüêèõ ïèñüìåííèê³â.
Ôðàíöóçüêà ñòîëèöÿ äóæå ñïîäîáàëàñÿ Ñâ³òëàí³ Ãðèãîð³âí³. «Òóò êðàñèâ³øå,
í³æ â Îäåñ³, Ïåòåðáóðç³, Êèøèíåâ³ é Õàáàðîâñüêó», – ç³çíàëàñÿ âîíà. Òà íàéá³ëüøå æ³íêó âðàçèëè ëþäè. Êîëè âîíà âñòàâàëà ç â³çê.., äî íå¿ â³äðàçó æ õòîñü ï³äá³ãàâ, ùîá äîïîìîãòè, – îõîðîíåöü ó ìóçå¿, îô³ö³àíò, â³äâ³äóâà÷³ êàôå, ïîðò..º,
âèïàäêîâ³ ïåðåõîæ³. À ùå Ñâ³òëàíó Ãðèãîð³âíó âðàçèëè ìîòîöèêëè, çàëèøåí³
áåç íàãëÿäó, âåëèê³ ÷èñò³ àâòîáóñè, ðîçì³ðè Ëóâð.. .
Çðåøòîþ, äî çàïèòàííÿ, äå êðàùå – â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ÷è çà êîðäîíîì, –
áàáóñÿ ïîïðîñèëà âíóêà á³ëüøå íå ïîâåðòàòèñÿ (https://intermarium.com.ua.).
ІІ. Поясніть написання виділених слів. Замість крапок доберіть правильне закінчення, букву. Поясніть. Чи виявили ви порушення лексичної норми?
680. За обраною схемою здійсніть рефлексію.
Оберіть один із варіантів суперечки, що стане основою для написання казки для
молодших брата чи сестри, і завершіть її, дібравши аргументи.

1. Çàñïåðå÷àëèñÿ ÿêîñü çâ³ðÿòà – õòî ç íèõ íàéäîáð³øèé… 2. Çàñïåðå÷àëèñÿ
ÿêîñü á³äíÿê ³ áàãàò³é – ùî êðàùå: ãðîø³ ÷è ðîçóì… 3. Çàñïåðå÷àëèñÿ Çåìëÿ ³
Íåáî – õòî ç íèõ á³ëüøèé… 4. Çàñïåðå÷àëèñÿ îâî÷³ íà ãðÿäö³ – õòî ç íèõ íàéêîðèñí³øèé ãîñïîäàðÿì…

§ 65. ÏÎË
ÏÎËÅÌ²×Í²
ËÅÌ
Ì²×Í² ÏÐÈÉÎÌÈ
ÏÐÈ
ÈÉÎÌÈ

Душа лісу

681. Запитання й завдання:
1. Що таке полеміка? Чим цей вид суперечки відрізняється від інших?
2. У якій галузі життя суспільства найбільше вдаються до полеміки?
3. Чи достатньо зразків полемічної майстерності демонструє сучасне суспільство?
4. Які аспекти теми лісу на сьогодні мають полемічний характер?
5. Що для вас означає ліс? Яка, на вашу думку, душа лісу?
6. Доберіть і запишіть епітети, що визначають суть душі лісу.
7. Як ви розумієте епіграфи уроку? Чому І. Коваленко називає ліс храмом?
8. Що означають слова «древньохрамно, чисто в лісі»?
682. Прочитайте речення. Згадайте, із якого вони твору. Що саме викликало в письменника захоплення? Чи можна всі ці слова дослівно перенести в сьогодення? Чому? Свою
відповідь аргументуйте. Чи всі речення однаково емоційно забарвлені?

1. Îòî ÿê âèéòè ç ñ³íåé òà ïîäèâèñü íàâêîëî – ãåòü-÷èñòî âñå çåëåíå òà áóéíå. À ñàä áóëî ÿê çàöâ³òå âåñíîþ! 2. Ãîðîä äî òîãî ïåðåïîâíÿâñü ðîñëèíàìè, ùî
äåñü ñåðåä ë³òà âîíè âæå íå âì³ùàëèñÿ â íüîìó. 3. Á³ëüø çà âñå íà ñâ³ò³ ëþáèâ
ä³ä ñîíöå. Â³í ïðîæèâ ï³ä ñîíöåì êîëî ñòà ë³ò, í³êîëè íå õîâàþ÷èñü ó õîëîäîê.
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4. Âåñíîþ íàñ çàëèâàëî âîäîþ, ³ õòî öüîãî íå çíàº, íå çíàº ò³º¿ ðàäîñò³ é ïîâíîòè
æèòòÿ. Âåñíà ïëèâëà äî íàñ ³ç Äåñíè. 5. À íà Äåñí³ êðàñà! Ëîçè, âèñèï, êðó÷³,
ë³ñ – óñå áëèùèòü ³ ñÿº íà ñîíö³. Ñòðèáàþ ç êðó÷³ â ï³ñîê äî Äåñíè, ìèþñÿ, ï’þ
âîäó. 6. Âñå áóëî êðàùå. Ð³÷êè é îçåðà áóëè ãëèáø³, ðèáà á³ëüøà é ñìà÷í³øà, à
ùî âæå ãðèá³â òà ÿã³ä ó ë³ñ³ – íå ïåðåíîñèòè, òà é ë³ñè áóëè ãóñò³ø³, òðàâè – âóæ
íå ïðîë³çå, õ³áà òåïåð òðàâè!? 7. Íåìà òåïåð óæå òàêèõ ð³÷îê, ÿê òè áóëà êîëèñü,
Äåñíî, íåìà (Î. Äîâæåíêî).
Ðåçóëüòàò áóäü-ÿêî¿ ñóïåðå÷êè çàëåæèòü íå ëèøå â³ä ´ðóíòîâíî¿ àðãóìåíòàö³¿,
àëå é â³ä óì³ííÿ âèÿâëÿòè õèáí³ äîêàçè îïîíåíòà é ðåàãóâàòè íà íèõ. Òàêó ëîã³÷íó
îïåðàö³þ íàçèâàþòü ñïðîñòóâàííÿì. Äîêàç ³ ñïðîñòóâàííÿ – ïðîòèëåæí³ ïîíÿòòÿ.
ßêùî âèçíà÷àëüíîþ îçíàêîþ äîêàçó º îá´ðóíòóâàííÿ, òî ñóòü ñïðîñòóâàííÿ âèçíà÷àþòü âèÿâëåííÿ ïîìèëêîâîñò³ é êðèòèêà.
ª òðè ñïîñîáè ñïðîñòóâàííÿ: ñïðîñòóâàííÿ òåçè, ñïðîñòóâàííÿ äîêàç³â ³ ñïðîñòóâàííÿ äåìîíñòðàö³¿.
Ñïðîñòóâàòè òåçó ìîæíà ôàêòàìè, äîâåäåííÿì ïðàâäèâîñò³ íîâî¿ (ïðîòèëåæíî¿ çà
çì³ñòîì) òåçè àáî âèâåäåííÿì ³ç òåçè ðåàëüíèõ íàñë³äê³â.
Ñïðîñòóâàííþ àðãóìåíò³â ñïðèÿº íåäîñòàòí³ñòü äîêàç³â, õèáí³ñòü äîêàç³â; âèñëîâëåííÿ ñóìí³âó ùîäî íàä³éíîñò³ äæåðåë àðãóìåíòóâàííÿ, ñóìí³âè ùîäî ³ñòèííîñò³
àðãóìåíò³â. Ùîá ñïðîñòóâàòè äåìîíñòðóâàííÿ, íåîáõ³äíî âèÿâèòè ïîìèëêè ó ïðîöåñ³ ïîáóäîâè âèñíîâê³â.
683. Прочитайте тезу й аргументи. Спростуйте тезу такими способами: 1) сформулюйте нову тезу й доведіть правдивість її; 2) укажіть реальні наслідки такої тези.
Спростуйте також аргументи.

Òåçà: Âèðóáóâàííÿ ë³ñ³â – öå âàæëèâèé ñàí³òàðíî-îçäîðîâëþâàëüíèé ìåòîä.
Àðãóìåíòè: 1) òàêèì ÷èíîì îìîëîäæóþòü ë³ñ; 2) ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü
äëÿ æèòåë³â ðåã³îíó; 3) âåëèê³ íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó; 4) õâîðà ëþäèíà, ùîá
âèë³êóâàòèñÿ, ³íêîëè íå ìîæå îá³éòèñÿ áåç îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ. Òàê ñàìî ³
ë³ñ, ÿê æèâèé îðãàí³çì, ³íîä³ ïîòðåáóº îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ.
Äîâ³äêà: контраргументи можна знайти за цими покликаннями:
1) http://www.climateinfo.org.ua; 2) https://ecology.unian.ua/1272491-ekologichne-lihovinischennya-lisiv-v-ukrajini.html; 3) https://www.radiosvoboda.org/a/957875.html.
²ñíóº áàãàòî ïîëåì³÷íèõ ïðèéîì³â, îäíàê ïðèçíà÷åííÿ ¿õ ð³çíå: îäí³ ñïðÿìîâàí³
íà ãàðìîí³çóâàííÿ ñòîñóíê³â, óíèêíåííÿ êîíôë³êòó, àëå º é ïðîâîêàö³éí³, ñïðÿìîâàí³ íà çáåðåæåííÿ ÷è ïîãëèáëåííÿ êîíôë³êòíîãî ñï³ëêóâàííÿ.
Гармонізування
стосунків:
- уживання евфемізмів,
позитивної лексики;
- дотримання норм літературної мови, етикету;
- щира усмішка;
- відтягування заперечення;
- атака коректними запитаннями.

Уникнення конфлікту:
- пропозиція спокійно розібратися;
- ініціювання й демонстрування виважених рішень;
- демонстрування наслідків
неправдивих аргументів;
- доброзичливі жарти, переведення напруги в жарт.

Збереження чи поглиблення
конфлікту:
- використання образливої лексики;
- захоплення ініціативи;
- нав’язування свого сценарію суперечки;
- уживання ненормативної лексики;
- ігнорування або висміювання аргументів опонента;
- вдавання до маніпулювання.

684. Об’єднайтеся в пари. Прочитайте текст. Визначте, у якому реченні сформульовано тезу. Які докази використовує авторка? Чи достатньо аргументована
теза? Доберіть засоби й прийоми «за» і «проти». Озвучте їх.

Ëþäèíà íå ïîâèííà ïàíóâàòè íàä ïðèðîäîþ òàê, ÿê çàâîéîâíèê ïàíóº íàä ÷óæèì íàðîäîì. Â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â ïðèðîäè ëþäè ìàþòü ñâîºþ ïðàöåþ ³ ðîçóìîì íàäàâàòè ¿é íîâî¿, âèùî¿ êðàñè.
Ó áàãàòüîõ òâîðàõ Ì. Ðèëüñüêîãî çâó÷èòü çàêëèê ï³äõîäèòè äî ïðèðîäè ðîçóìíî
é ãóìàííî, áî âîíà – íàø çàõèñíèê ³ äîáðèé äðóã. Ó â³ðø³ «Ë³ñ» ñòâîðåíî ÿñêðàâèé
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ìàëþíîê ë³ñó â ïîðó âåñíÿíîãî ðîçêâ³òó. Ë³ñ ó â³ðø³ àâòîðà – öå äðóã, ³ç ÿêèì ë³ðè÷íèé ãåðîé âåäå ðîçìîâó, ñëóõàº «ë³ñîâó ï³ñíþ». Ïîåò ñòâîðþº çîðîâ³ é ñëóõîâ³
îáðàçè, ìèëóºòüñÿ ðîñëèííèì áàãàòñòâîì ³ ñèìôîí³ºþ çâóê³â ë³ñó.
Â³äîìî, ùî Ì. Êîöþáèíñüêèé áóâ ãàðíèì áîòàí³êîì. Àëå é Ì. Ðèëüñüêèé íå
ã³ðøå â³ä äåÿêèõ ñïåö³àë³ñò³â çíàâ íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ïîðîäè äåðåâ òà ðîñëèí.
ßêáè ìîæíà áóëî çîáðàçèòè ïåéçàæ äóø³ ïîåòà Ì. Ðèëüñüêîãî, òî, íàïåâíî, âàðòî á íàìàëþâàòè ñàä. Ùåäðèé ñóìíèé ñàä ðàííüî¿ îñåí³, ïîìåðåæàíèé ñîíÿ÷íîþ
ïîçîëîòîþ (Ë. Áàêîöüêà).
685. Позмагайтеся між собою, хто більше знає лісових рослин і птахів, які мешкають у лісі. Назвіть слова, у яких найбільше відрізняються вимова й написання.
686. Об’єднайтеся в групи. Оберіть одну з тем для полеміки. Поділіться на дві команди –
«за» і «проти». Доберіть аргументи. Продемонструйте вміння полемізувати.
1. Чи має український ліс шанс на порятунок?
2. Чи є сьогодні лісова галузь прибутковою?
3. Чи дієві банери із закликами «Ліс – наше багатство», «Бережіть ліс», «Не смітіть у лісі»?
687. Дайте відповіді на запитання:
1. Що вам відомо про таємниці биківнянського, холодноярського, чорнобильського лісів?
2. Від чого вони застерігають суспільство?
688. За обраною схемою проаналізуйте свою роботу на уроці й свої досягнення.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
689. У яких творах українських письменників порушено проблеми лісу? Запишіть назви творів, сформулюйте проблему і, якщо є, способи розв’язання її.
690. Поміркуйте над тим, чи може конкурувати ліс як місце відпочинку із морем,
річкою. Сформулюйте тезу, доберіть аргументи й запишіть. Підготуйте виступ.
691. Підготуйте проект «Душа лісу», складіть план, доберіть докази, що підтверджують вашу позицію, підготуйте презентацію.

§ 66. ÌÈ
ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ
ÈÑÒÅÖÒÂÎ Â
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀÒÈ
²ÄÏ
ÏÎÂ²ÄÀÒÒ È ÍÀ ÇÀÏ
ÇÀÏÈÒÀÍÍß
ÏÈÒÀÍÍß

Ціна величі – відповідальність (В. Черчилль)

692. Бесіда:
1. Коли вперше людина робить спробу запитувати? З якою метою?
2. Яке значення для будь-кого з нас має вміння ставити запитання?
3. Чи відчували ви хвилювання (страх, побоювання) запитати? Чому?
4. Як ви сприймаєте запитання до вас?
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5.
6.

Які почуття переживаєте, коли вас запитують?
Чи погоджуєтеся ви з думкою, що «відповіді на запитання можуть допомогти мовцеві, а
можуть і зіпсувати враження про нього»?
7. Прочитайте епіграфи. Висловіть свої міркування.
8. Узагальніть відповіді на ці запитання і скажіть, чи важлива тема уроку для вас.
693. Прочитайте тексти. На чому наголошують автори? Сформулюйте своїми словами найцінніші думки й запишіть їх. Як ви розумієте вислів «запитання, що зрощують знаття»?

². Ïîòðåáà çàïèòóâàòè íàâ÷èòü òåáå á³ëüøå, í³æ ñàì³ â³äïîâ³ä³. ßêùî õî÷åø
ïî÷óòè ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü, íàâ÷èñÿ ïðàâèëüíî çàïèòóâàòè. ² íå êîí÷å ³íøèõ,
àëå é ñàìîãî ñåáå. Ó ïðèêðîùàõ, íåùàñëèâèõ çá³ãàõ, íåâäà÷àõ çàïèòóé ñåáå: ùî
äîáðîãî â öüîìó? ² ùîðàçó ùîñü íàéäåø. ² äåäàë³ ÷àñò³øå â ïîïåë³ âòðàò çáëèñíå
òîá³ çîëîòà êðóïà. Ñ³é çàïèòàííÿ, ùî çðîùóþòü çíàòòÿ (Çà Ì. Äî÷èíöåì).
²². ßê³ñòü íàøèõ çàïèòàíü âèçíà÷àº ÿê³ñòü íàøîãî æèòòÿ. ×îìó öå òàê? Ìè
ïåðåáóâàºìî ïîñò³éíî ó âíóòð³øíüîìó ä³àëîç³ ç ñàìèì ñîáîþ. Íàø ìîçîê ñòàâèòü íàì çàïèòàííÿ, íà ÿê³ ìè ñàì³ é â³äïîâ³äàºìî.
ßêùî ìè çàïèòóºìî ñåáå «×è âïîðàþñÿ ÿ ç öèì?», – òî âîäíî÷àñ äîïóñêàºìî
éìîâ³ðí³ñòü íåâäà÷³ àáî æ ñóìí³â³â ó ñâî¿õ ñèëàõ.
Çíà÷íî êðàùèì º çàïèòàííÿ «ßê ÿ ç öèì óïîðàþñÿ?». Öå çàïèòàííÿ óíåìîæëèâëþº íåâäà÷ó, áî öå «ÿê» ñòèìóëþº âàñ øóêàòè ìîæëèâîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü ïîçà çîíîþ âàøîãî êîíòðîëþ, çìóøóº øóêàòè ðîçâ’ÿçàííÿ, à íå âèáà÷åííÿ çà áåçä³ÿëüí³ñòü.
Ìè çíàõîäèìî òå, ùî øóêàºìî, – õòî øóêàº âèáà÷åííÿ, òîé ¿õ ³ çíàõîäèòü,
òîìó íå ïîòð³áíî ðîçøèðþâàòè ñôåðè ñâîãî êîíòðîëþ. ² âîäíî÷àñ óòðà÷àº êîíòðîëü íàä ñèòóàö³ºþ.
Îòæå, ïðàâèëüíà ïîñë³äîâí³ñòü çàïèòàíü òàêà:
1. ×îìó âè ïîâèíí³ öå ðîáèòè? Ðåçóëüòàò – âàøå ð³øåííÿ: «Òàê» ÷è «Í³».
2. ßê âè çðîáèòå öå? ßê ðîçâ’ÿæåòå ïðîáëåìó?
² âè çîáîâ’ÿçàí³ ïîñò³éíî ïàì’ÿòàòè ïðè÷èíè, ÷åðåç ÿê³ âè íå â³äìîâèòåñü â³ä
ñâîãî ð³øåííÿ, é òðèìàòè ¿õ ó ïîë³ çîðó.
Çàïèòàííÿ âíóòð³øíüîãî ä³àëîãó âèçíà÷àþòü, ó ÿêîìó íàïðÿì³ ìè éäåìî.
Ñàìå âîíè äàþòü çìîãó íàø³é ñôåð³ êîíòðîëþ ñêîðî÷óâàòèñÿ ÷è çðîñòàòè (Çà
Á. Øåôåðîì).
Çàïèòàííÿ êëàñèô³êóþòü çà ð³çíèìè îçíàêàìè. Òàê, çà çì³ñòîì âèä³ëÿþòü ïîÿñíþâàëüí³ é äîäàòêîâ³. Ïîÿñíþâàëüí³ ñòàâëÿòü ó ðàç³ ïîòðåáè ïîÿñíèòè íåçðîçóì³ëå ñëîâî ÷è äóìêó. Äîäàòêîâ³ çàïèòàííÿ ñòîñóþòüñÿ ³íôîðìàö³¿, íå çãàäàíî¿ ìîâöåì,
àëå òàêî¿, ùî ñòîñóºòüñÿ òåìè.
Çà õàðàêòåðîì (ñòàâëåííÿì) âèä³ëÿþòü äîáðîçè÷ëèâ³, íåéòðàëüí³, íåäîáðîçè÷ëèâ³
é âîðîæ³ (ïðîâîêàö³éí³) çàïèòàííÿ.
Íàñàìïåðåä ïàì’ÿòàéòå: í³êîëè íå â³äïîâ³äàéòå íà çàïèòàííÿ, íå áóäó÷è âïåâíåíèìè â ïðàâèëüíîñò³ â³äïîâ³ä³. Êðàùå ç³çíàòèñÿ, ùî âè íå âïåâíåí³, íå çíàºòå, àí³æ
çàæèòè íåäîáðî¿ ñëàâè íåïðàâäîþ.
Ùîá óáåçïå÷èòè ñåáå â³ä çàéâèõ õâèëþâàíü, íàìàãàéòåñÿ âðàõóâàòè òàêå:
1) ïðîãíîçóéòå, ÿê³ çàïèòàííÿ ìîæóòü ïîñòàâèòè âàì;
2) çâóçüòå òåìó ðîçìîâè ÷è âèñòóïó é ïîïåðåäüòå, ùî íå âàðòî âèõîäèòè çà ìåæ³;
3) ïåðåâ³ðòå ñâî¿ ïðèêëàäè, äîêàçè, ÷è âîíè â³ðîã³äí³;
4) óñâ³äîìòå âñ³ êëþ÷îâ³ ñëîâà, ÿê³ âè âæèâàòèìåòå, ùîá óíèêíóòè ð³çíîòëóìà÷åíü ³ ïðîâîêàö³é;
5) ïîïðîñ³òü çàïèòàííÿ ïîäàâàòè â ïèñüìîâ³é ôîðì³.
Íà ïîÿñíþâàëüí³ é äîäàòêîâ³ çàïèòàííÿ, ïîñòàâëåí³ äîáðîçè÷ëèâî, ïîòð³áíî â³äïîâ³äàòè îáîâ’ÿçêîâî. Í³êîëè íå òðåáà âäàâàòèñÿ äî îáðàçëèâèõ çàóâàæåíü ÷è êîìåíòàð³â ëþäÿì, ùî ¿õ ñòàâëÿòü.
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694. Об’єднайтеся в пари. Уявіть, що ремонт вашої квартири робитиме група будівельників. Щоб безвідповідальність працівників не обійшлася вам дорого, поміркуйте, які запитання потрібно поставити їм, наймаючи їх на роботу. Запишіть,
звірте свої запитання з варіантами додатку 20.
695. Оберіть одну з дискусійних тем. Обміркуйте її й доберіть троє запитань для опонента.
Почерзі,якувизначаєвчитель,ставтезапитаннятакимчином:«Ащо,колитебезапитають...?».

1. «Êóð³ííÿ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ (íà çóïèíêàõ, âîä³¿ â ìàðøðóòêàõ, ó
êàâ’ÿðí³, á³ëÿ øêîëè òîùî». 2. «Áåçâ³äïîâ³äàëüíå ñòàâëåííÿ äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ».
3. «Ùî º îçíàêàìè â³äïîâ³äàëüíî¿ ëþäèíè?».
Îäíàê º çàïèòàííÿ, ùî ïîòðåáóþòü îêðåìèõ êîìåíòàð³â ³ ïîðàä:
¹
Çàïèòàííÿ ó ïðîöåñ³ ñóïåðå÷îê
ï/ï
1. Çàïèòàííÿ-ïàñòêà (íàì³ð âèâåñòè
ñï³âðîçìîâíèêà ç ð³âíîâàãè, äåìîðàë³çóâàòè éîãî);
2. Áëîêóâàëüíå çàïèòàííÿ (íàìàãàííÿ çàêðèòè ãîðèçîíò îïîíåíòîâ³ é çìóñèòè äî
â³äïîâ³ä³, ñï³âçâó÷íî¿ êîíöåïö³¿ ìîâöÿ);
3.
4.

5.

6.

Êàâåðçíå çàïèòàííÿ (çàñòîñîâóþòü, êîëè
â³ä÷óâàþòü ç áîêó îïîíåíòà ôàëüø, äèëåòàíòñòâî, íàìàãàííÿ ââåñòè â îìàíó);
Ïðèìóñîâå çàïèòàííÿ (îïîíåíò íàìàãàºòüñÿ âìîâèòè âàñ ïîãîäèòèñÿ ç
íèì; öå çàïèòàííÿ òèïó «Àäæå âè íå
áóäåòå öüîãî çàïåðå÷óâàòè?);
Ðèòîðè÷íå çàïèòàííÿ (çàáåçïå÷óþòü
ìîâ÷àçíó çãîäó ñëóõà÷³â; ÿêùî ñëóõà÷³ ãîòîâ³ ïîãîäæóâàòèñÿ, òîä³ äîðå÷íî; âàðòî ôîðìóëþâàòè òàê, ùîá âîíè
ïåðåäáà÷àëè â³äïîâ³äü «òàê» ÷è «í³»);
Ïðèñêîðþâàëüíå çàïèòàííÿ (àòàêóþòü, ï³äøòîâõóþòü äî çãîäè; âïëèâàþòü íà äóìêó, ïîçèö³þ ìîâöÿ).

Çàñîáè ðåàãóâàííÿ
Ãóìîð, ³ðîí³ÿ, àíåêäîò, ïàðîä³ÿ,
«óäàð ó â³äïîâ³äü», êîíòðçàïèòàííÿ.
Êðàùå ïåðåäáà÷èòè òàê³ çàïèòàííÿ é àðãóìåíòàìè íå äàâàòè øàíñ³â ïîñòàâèòè
¿õ. Ìàéñòåðíî ïîñòàâëåí³ áëîêóâàëüí³
çàïèòàííÿ íå äàþòü øàíñ³â îïîíåíòîâ³.
Áóäüòå ùèðèìè. Ùèð³ñòü íåéòðàë³çóº áàæàííÿ ñòàâèòè êàâåðçí³ çàïèòàííÿ.
Âèõ³ä òóò îäèí: ñêàçàòè îïîíåíòîâ³
«Íå âäàâàéòåñü äî ïðèìóñó!»
Ö³ çàïèòàííÿ ñïðîìîæí³ îá’ºäíàòè
ëþäåé.

Ñêàçàòè: «Íå ïîòð³áíî ìåíå ï³äãàíÿòè», «Íå ðàäæó ìåíå ï³äãàíÿòè».

Інші поради щодо складних запитань радимо прочитати за покликанням http://
masterlev.com.ua/7-tipiv-skladnih-zapitan-yak-yih-sprostiti/.
Ïðîñò³ çàïèòàííÿ ôîðìóëþþòü òàê: Õòî …? Ùî …? Êîëè …? ×è ì³ã …? ×è
áóäå …? ßê çâàòè …? ×è áóëî ...? ×è çãîäí³ âè …? ×è ïðàâèëüíî …?
Ñêëàäí³ çàïèòàííÿ ìîæóòü áóòè òàêèìè: Ïîÿñí³òü ïðè÷èíè … . Ïîÿñí³òü,
÷îìó … . ×îìó âè ââàæàºòå …? Ó ÷îìó ð³çíèöÿ …? Âèñëîâ³òü ïðèïóùåííÿ, ùî
áóäå, ÿêùî … . À ùî, êîëè …?
696. І. Дайте без підготовки розгорнуті відповіді на такі запитання:
1. Про що ви мріяли в дитинстві?
2. Коли день народження вашої бабусі?
3. Скільки разів на день народження чи Різдво вам дарували книжки?
4. Скільки відсотків книжок із вашої домашньої бібліотеки ви прочитали?
5. У яких випадках потрібно поступитися власними інтересами?
6. Чи може бути надійним партнером у великому ділі людина, що підводить у дрібницях?
7. Чи звикли ви ставити цілі й планувати свій день/тиждень?
8. Які цінності під час прийняття рішень є для вас визначальними?
9. Чим є для вас поразка?
ІІ. Якими відповідями ви задоволені, а якими – ні? Чому?
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697. Прочитайте в додатку 21 завдання, які дав на літо своїм учням італійський
учитель Чезаре Ката. Об’єднайтеся в три групи. Жеребкуванням поділіть ролі:
«Вчитель», «Батько/мати, невдоволений (-а) завданнями»; «Батько/мати задоволений (-а) завданнями». Кожна група формує позицію свого героя: учитель прогнозує запитання й готує відповіді на них; батьки формулюють різні види запитань, через які висловлюють своє ставлення. Продемонструйте таку суперечку.
698. Проаналізуйте за обраною схемою урок і результати роботи.
Виконайте один із варіантів домашнього завдання:
699. Знайдіть в інтернеті інтерв’ю з відомими людьми. Випишіть запитання, які
їм ставлять, і дайте на них свої відповіді. Кращі з них запишіть. Що потрібно робити, аби «завжди і на все» мати свою думку? Наскільки це важливо?
700. Ви невдовзі станете учасниками важливої суспільної події – виборів до районних, міських і Верховної Ради, виборів Президента країни. Уявіть себе як свідомих
громадян на зустрічі з одним із кандидатів. Підготуйте 10 (і більше) запитань, які б
ви поставили претендентові.
701. Визначте свою позицію в ставленні до проблеми відповідальності за своє здоров’я. Обґрунтуйте її кількома аргументами. Висловіть припущення, які запитання
вам можуть поставити опоненти. Усно підготуйте відповіді на них.
702. Кого з літературних героїв ви можете впевнено назвати відповідальною людиною? А кого – безвідповідальною? Підготуйте 7 запитань одному з цих героїв.

§ 67. ÄÈÑÊÓ
ÄÈÑÊÓÑ²ß
ÓÑ²ß
ß ÍÀ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÓ
ÂÈÇÍ
ÍÀ×ÅÍÓ ÒÅÌÓ
ÒÅÅÌÓ
703. Оберіть одну із запропонованих дискусійних тем або ж запропонуйте інші. Визначте
вид суперечки. Обов’язкова вимога: у двох/трьох груп-учасників дискусії мають бути різні
погляди на проблему. Підготуйтеся до суперечки за всіма вивченими раніше правилами.
1. Які свята в Україні мають бути вихідними 11. Навіщо заощаджувати?
днями?
12. Інтернет рятує від самотності?
2. Корисне чи шкідливе вегетаріанство?
13. Якою має бути сучасна школа?
3. Чи потрібна альтернатива гаджетам?
14. Чи важлива для вас активна життєва
4. Суржик чи літературна мова?
позиція?
5. Класична музика в українському
15. Як подолати в собі «не для мене»?
суспільстві.
16. Поняття ідеалу актуальне чи застаріле?
6. Суспільне чи комерційне телебачення?
17. Чи все можна пробачати?
7. Чи може зашкодити неграмотне письмо? 18. Чи потрібні нам чужі традиції?
8. Якою має бути благодійність?
19. Що визначає зрілість громадянського
9. Чи можуть слова руйнувати наше життя?
суспільства?
10. Відповідальність за братів менших.
20. Як подолати жорстокість серед дітей?
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Додатки
ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÑÀÌÎÐÅÀË²ÇÀÖ²¯
Додаток 1. Вимоги до цілевизначення

Додаток 2.
Дорогі друзі, пропонуємо вам кілька порад:
1. Щоранку подумайте про день прийдешній. Може5. Упродовж дня не випускайте із
те просто сказати собі: «Чудово! Попереду насичений і поля зору найважливіші цілі.
цікавий день!» А можете подумки згадати, із чого скла6. Спілкуйтеся з людьми. Не унидається ваш день, які плани у вас на сьогодні? Які намі- кайте можливості поговорити з тими,
ри ви маєте? І що найважливіше?
хто вам подобається, хто дорогий вам.
2. Намалюйте в уяві, що ви будете робити і як саме.
7. Починайте впевнено. Запитайте
Зверніть увагу, на те, якими ви бачите результати дня.
себе: «Що я маю на цю мить? Якого
3. Для того, щоб усе вдалося, налаштуйте себе на результату планую досягти?»
гарний настрій!
8. Перед сном пригадайте три най4. Виявляйте доброту в ставленні один до одного. приємніші миті дня. Запишіть їх у «ЗоГоворіть компліменти іншим людям, усміхайтеся їм. За- шит досягнень» Ɂɚ Ʉ ȼɟɛɛ .
пропонуйте допомогу тому, хто її потребує.
Додаток 3. Планування
Я зроблю це обов’язково:
ɉɨɱɧɭ
ȼɿɞɦɨɜɥɸɫɶ ɜɿɞ
ɉɨɞɨɥɚɸ
ȼɢɪɨɛɥɸ ɡɜɢɱɤɭ
ɇɚɜɱɭɫɹ
ɋɩɪɨɛɭɸ
ɉɪɨɱɢɬɚɸ
Ɂɦɿɧɸ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ
Ⱦɨɫɹɝɧɭ
ɉɪɨɛɚɱɭ
ȼɢɩɪɚɜɥɸ
ɉɨɞɹɤɭɸ
Ȼɭɞɭ

Сьогодні:

У цьому році:

Додаток 4. Рефлексія
Ìåòà ðåôëåêñ³¿ – çãàäàòè óñâ³äîìèòè é ïðîàíàë³çóâàòè åëåìåíòè âàøî¿ íàâ÷àëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³: ñåíñ, òèïè, ïðîáëåìè, ñïîñîáè é ìåòîäè ðîçâ’ÿçàííÿ, çäîáóò³ ðåçóëüòàòè òà ³í. Óäàþ÷èñü äî ðåôëåêñ³¿, âè ôîðìóºòå âàæëèâ³ äëÿ âàøîãî ðîçâèòêó âì³ííÿ é
íàâè÷êè – êðèòè÷íî îö³íþâàòè, àíàë³çóâàòè, âèÿâëÿòè äîñÿãíåííÿ, ïîìèëêè é íåäîë³êè, ïîð³âíþâàòè é ç³ñòàâëÿòè ñâîþ ðîáîòó é ðåçóëüòàòè ¿¿.
Îð³ºíòèðîì ðåôëåêñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæóòü áóòè òàê³ çàïèòàííÿ é ôîðìóëþâàííÿ:
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1. Які головні результати моєї роботи?
2. Що я зрозумів (-ла), усвідомив (-ла) на цьому
уроці, чого навчив(-ла)ся?
З. Які завдання викликали найбільший інтерес і
чому?
4. Які зі способів виконання завдань урок виявилися
найефективнішими?
5.Чим мій спосіб відрізняється від інших?
6. Що я відчував (-ла), виконуючи завдання уроку?
7. Які труднощі я відчула (-в) сьогодні?
8. Які зауваження й пропозиції на майбутнє я зробив
(-ла) б?
9. Що заважало мені бути активнішим (-ою)?
10. Мої помилки в ході уроку: щодо себе, щодо
вчителя, щодо групи, у якій я працював (-ла).
11. Найважливішими для мене були епізоди уроку: ...
12. Найкориснішими були такі вправи й завдання: ...
13. Найбільше я реалізував (-ла) себе на ...
(емоційному, пізнавальному, поведінковому) рівні.

14. Найголовніше запитання, що було
поставлено сьогодні − це ...
15. Сьогодні я зрозумів (-ла), що...
16. На уроці я відчув (-ла) ...
17. Найбільше моє досягнення сьогодні − це...
18. Мені найбільше запам’яталося...
19. Мені найкраще сьогодні вдалося …
20. Для мене так і залишилося незрозумілим ...
21. Ці знання і вміння я обов’язково
використаю під час...
22. Надалі я більше приділятиму уваги…
23. Висловлюю такі зауваження й пропозиції: ...
24. Моє припущення (гіпотеза),
сформульоване на початку уроку, ...
25. Я зміг (змогла) проаналізувати (відрізни
ти, написати...), однак...
26. Мій багаж знань поповнився ...
27. Маю намір удосконалювати ...
28. Мої очікування виправдалися/ не виправдалися.

Ðåôëåêñ³ÿ ïåðåäáà÷àº òàêîæ îïèñ ïî÷óòò³â. Ðîçêàæ³òü (îïèø³òü), ÷è â³ä÷óâàëè âè
çàö³êàâëåííÿ, òðóäíîù³, âòîìó, ðàä³ñòü, óïåâíåí³ñòü, ðîç÷àðóâàííÿ, ÷è âèÿâëÿëè ñèëó
âîë³, íàïîëåãëèâ³ñòü.
Додаток 5.
ЗВИЧКИ
Формуємо:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

постійно читати, вчитися;
працювати старанно, з ентузіазмом;
не боятися ризикувати;
не пасувати перед проблемою;
складати перелік справ;
записувати цілі й завдання;
хвалити інших;
учитися на помилках;
відслідковувати результати;
обговорювати ідеї й пропозиції;
не боятися змін;
пробачати й просити пробачення...

Позбуваємося:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

робити, а потім думати;
легко пасувати, зневірюватися;
накопичувати зайву інформацію;
вважати себе всезнайкою;
більше говорити, ніж слухати;
не бажати розвиватися;
критикувати інших;
марнувати час;
накопичувати в собі негатив;
завжди бути незадоволеним (-ою);
легко ображатися;
не знати, чого хочеш...

Додаток 6. Відповіді до вправи 17, §2.
1. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності ɚɜɬ ± Ƚɨɞɨɜɚɧɚ Ɇ ɉ ; 2. Психологічний словник-довідник ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ ɘ Ɉ ɘɪɱɟɧɤɨ ȼ ; 3. Риторичний словник Ʉɭɧɶɱ Ɂ Ƀ ;
4. Практичний словник синонімів української мови Ʉɚɪɚɜɚɧɫɶɤɢɣ ɋ ; 5. Словник епітетів
ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ ɋ ə ȯɪɦɨɥɟɧɤɨ ȼ ȱ ɬɚ ɿɧ ; 6. Орфографічний словник української мови Ƚɨɥɨɜɚɳɭɤ ɋ ɉɟɰɚɤ Ɇ Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ ȼ Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ Ɉ ; 7. Словник давньоукраїнської міфології
ɉɥɚɱɢɧɞɚ ɋ .
Додаток 7. Орієнтири для самостійної роботи
Завдання вправи 5, §2.
1. http://u-mova. blogspot.com/2013/09/blog-posthtml
2. http://abbrs.info/?text=rbn
3. http://zosh6.at.ua/praktichnij_slovnik_sinonimiv_ukuajinskoji_movi.pdf
4. Нові слова та значення: словник /Інститут української мови НАН України; уклали
Л.В. Гуровська, Л.М. Василькова. − К. : Довіра, 2009 – 271 с.
5. Активні ресурси сучасної української номінації/ С.А.Карпіловська, Л.П.Кислюк.
Н.Ф. Клименко та ін. – К. : КММ, 2013. – 416 с.
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Додаток 8. Електронні словники
Äîñÿãíåííÿ ñó÷àñíî¿ åëåêòðîííî¿ ëåêñèêîãðàô³¿
1 Ïåðøèé åëåêòðîííèé ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè – «Ëåêñèêîãðàô³÷íà ñèñòåìà «Ñëîâíèêè
Óêðà¿íè», ùî îá’ºäíóº 5 ñëîâíèê³â: îðôîãðàô³÷íèé, îðôîåï³÷íèé, ñèíîí³ì³÷íèé, àíòîí³ì³÷íèé, ôðàçåîëîã³÷íèé (ðåæèì äîñòóïó: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/).
2 Êîëåêö³ÿ ñëîâíèê³â íà ïîðòàë³ Mova.info (äîñòóï: http://www.mova.info/).
3 Ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè (àêàäåì³÷íèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê: http://www.sum.in.ua).
4 Åëåêòðîííèé ñëîâíèê ìîâè Òàðàñà Øåâ÷åíêà (äîñòóï: http://www.mova.info/Page.aspx?l1=220).
5 Â³äêðèòèé ñëîâíèê íîâ³òí³õ òåðì³í³â (äîñòóï: http://www.mova.info/wordlist.aspx?l1=179).
6 Â³äêðèòèé ñëîâíèê âèïðàâëåíü ñóðæèêó (äîñòóï: http://www.mova.info/Page3.aspx?l1=191).
7 ²íôîðìàö³éíî-ïîøóêîâà ñèñòåìà «Óêðà¿íñüêèé ïðàâîïèñ», ñòâîðåíà íà áàç³ îñòàííüî¿ îô³ö³éíî çàòâåðäæåíî¿ âåðñ³¿ óêðà¿íñüêîãî ïðàâîïèñó (äîñòóï: http://pravopys.kiev.ua/)
8 Íàâ÷àëüíèé òðèìîâíèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê (http://complinguide.com.ua/Dictionaries.aspx) òà í.

Додаток 9. Пам’ятка (до §8).
Ïàì’ÿòêà «ßê çàïîá³ãòè ïîìèëêàì ó âæèâàíí³ ³íøîìîâíèõ ñë³â»
1. Ïðàâèëüíî íàãîëîøóéòå ñëîâà ³íøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ. Çà ïîòðåáè çâåðòàéòåñÿ äî
ñëîâíèêà íàãîëîñ³â àáî îðôîåï³÷íîãî.
2. Íå âæèâàéòå çàïîçè÷åíèõ ñë³â, ÿêùî íå âïåâíåí³ ó ¿õíüîìó ëåêñè÷íîìó çíà÷åíí³.
3. Íå çëîâæèâàéòå ³íøîìîâíèìè ñëîâàìè.
4. Íàäàâàéòå ïåðåâàãó âëàñíå óêðà¿íñüêèì ñëîâàì, ÿêùî âîíè º â³äïîâ³äíèêàìè çàïîçè÷åíèõ.
5. Âèêîð³íþéòå ñóðæèê, ï³äâèùóéòå ð³âåíü êóëüòóðè âëàñíîãî ìîâëåííÿ.

Додаток 10. Ознаки запозиченої лексики
Âèîêðåìèòè çàïîçè÷åííÿ â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ ìîæíà çà òàêèìè îçíàêàìè:
• ñëîâà ïî÷èíàþòüñÿ íà [à], [å] òà [³]: åï³çîä, ³ñòèíà, àóêö³îí;
• ó ñëîâàõ º çá³ã ïðèãîëîñíèõ: òåìáð, êîìïëåêò, ïóíêò, ñàíäâ³÷;
• ñëîâà ìàþòü ó ñâîºìó ñêëàä³ çâóê [ô]: ôóòáîë, ì³ô, ãðàô³ê, í³ìôà;
• ï³ä ÷àñ â³äì³íþâàííÿ íåìàº ÷åðãóâàííÿ, âèïàäàííÿ ãîëîñíèõ: áþëåòåíü –
áþëåòåíÿ, êàòåð – êàòåðà, òîí – òîíó, âàí³ëü – âàí³ë³;
• ñëîâà, ó ÿêèõ íåìàº ïðåô³êñ³â, ñóô³êñ³â, à êîð³íü ìàº ³íîä³ á³ëüøå òðüîõ
ñêëàä³â: ã³ïîòåçà, äèñöèïë³íà, òåìïåðàòóðà;
• íåâ³äì³íþâàí³ çàãàëüí³ íàçâè: øîñå, òàêñ³, êåíãóðó, àìïëóà.
Додаток 11. Риторика в моєму житті (див. малюнок на форзаці в кінці підручника.)
Додаток 12. Матеріали до вправи 291, §27:
Áëèçüêé, âïàäîê, âòðàòà, â³äâåçò, ãîðñòèé, ãóðê òíÿâà, çàâá-ëüøêè,
çàñ õà, çîáîâ’çàííÿ, êîðñíèé, í÷èíêà, íóäíé, Ïîêð âà, ï ìëêà, ïîìèëê
(ìí.), ïîòàëàíòè, ïðçîâ, ïðÿçíèé, ðçîì, ñàíê, óâåñò, ô ëüãà, öðèíà,
÷èòííÿ, ÷óòêé, øîâê âèé.
Додаток 13. Відповіді до вправи 275, §26.
1. ..ïîðàíåíèìè, ùîá â³äâåñòè íåáåçïåêó â³ä ñâîãî ãí³çäà (Ñ. Ìàçóðêåâè÷).
2. ..íàä ìîðåì. 3. ..â ðàíêîâèé ÷àñ. 4. ..âàæêî âèçíà÷èòè. 5. ..öå äåðåâà: ç ï³âí³÷íîãî áîêó ã³ëëÿ ðîñòå ïîãàíî. 5. .. «ãîëèé» ð³ê. 6. .. ï’º ðîñó.
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Додаток 14. Відповіді до вправи 533, §51.
×îëîâ³÷èé ð³ä

Æ³íî÷èé ð³ä

Íàçâè ñîðò³â âèíîãðàäó: øàðäîíå, ÷àðë³, âàðäåí³.

Íàçâè ðèáè: ïóòàñó, ôóãó.

Ñåðåäí³é ð³ä
Íàçâè ðîñëèí:
àëîå, ìàíãî.

àâîêàäî,

Íàçâè ñòðàâ: ñóëóãóí³, áàðÍàçâè ìîâ: ã³íä³, áåíãàë³, ïåÍàçâè ñòðàâ: ðàãó, êàíàïå,
áåêþ.
íäæàá³, òåëóã, ìàðàòõ³.
ñóôëå, ôðèêàñå.
Íàçâè â³òð³â: ãðåãî, ñèðîêî.

²íø³ íàçâè: áîðæîì³ (âîäà),
Ìóçè÷í³ òåðì³íè: àäàæ³î,
áåðå (ãðóøà), ñòðàäèâàð³ àëåãðî, ³íòåðìåöî, ñòàêàòî.
Äåÿê³ ³íø³ íàçâè: áåíä³ (õîêåé (ñêðèïêà), ñàëÿì³ (êîâáàñà).
Íàçâè îäÿãó: ãàë³ôå, ê³ìî³ç ì’ÿ÷åì), øèì³ (òàíåöü).
íî, ñàð³, êàøíå.
Äåÿê³ ³ìåííèêè ìîæóòü ìàòè ïîäâ³éíèé ð³ä: âàø (âàøà) ïðî²íø³ íàçâè: àìïëóà, åñå,
òåæå; êóìåäíèé (êóìåäíà) õ³ï³, îäèí (îäíå) åêþ, çàãàäêîâèé æàëþç³, êàøïî, ðàí÷î.
(çàãàäêîâà) â³çàâ³.
Ð³ä ³ìåííèêà â áàãàòîçíà÷íèõ ñëîâàõ ÷è îìîí³ìàõ çàëåæèòü â³ä çíà÷åííÿ: ïðóäêà ê³â³ (ïòàøêà) ³ çåëåíå(-èé) ê³â³ (äåðåâî ÷è éîãî ïë³ä); âåëåòåíñüêèé áîà (óäàâ) ³ ãàðíå áîà (æ³íî÷èé øàëèê
ç õóòðà ÷è ï³ð’ÿ), ÷óäîâèé á³ºíàëå (ôåñòèâàëü), ÷óäîâà á³ºíàëå (âèñòàâêà), ñóõå êåø’þ (äåðåâî) ³
ñóõèé êåø’þ (ãîð³õ); ïðåêðàñíå êîíòðàëüòî (ãîëîñ) ³ â³äîìà êîíòðàëüòî (ñï³âà÷êà). ²ìåííèê
àëüïàêà ìîæå íàëåæàòè äî òðüîõ ðîä³â: ÷îëîâ³÷îãî é æ³íî÷îãî – ÿê òâàðèíà; ñåðåäíüîãî – ÿê
øåðñòü ö³º¿ òâàðèíè.

Додаток 15. Число іменників (§51).
Іменники, що вживаються лише в ОДНИНІ
ɋɦɿɥɢɜɿɫɬɶ ɝɨɪɞɿɫɬɶ Ʉɢɫɟɧɶ ɜɨɞɚ ɫɨɥɨɦɚ Ʉɨɡɚɰɬɜɨ ɥɢɫɬɹ
ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɞɚɥɟɱɿɧɶ ɛɨɪɨɲɧɨ ɫɧɿɝ ɩɿɫɨɤ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɶ
ɝɧɿɜ ɦɭɞɪɿɫɬɶ ɥɸɛɨɜ ɦɨɥɨɤɨ ɦɚɫɥɨ ɡɨɥɨɬɨ ɩɿɯɨɬɚ ɤɨɦɚɲɧɹ ɤɨɥɨɫɫɹ

ɇɚɡɚɪ Ɉɥɟɧɚ ɍɤɪɚʀɧɚ
Ƚɨɜɟɪɥɚ ȼɿɥɶɲɚɧɤɚ
ɑɟɪɤɚɳɢɧɚ Ɇɚɪɫ

Додаток 16. Число іменників (§51).
Іменники, що вживаються лише в МНОЖИНІ
Будівлі, споруди,
частини їх: ɫɿɧɢ
ɜɨɪɨɬɚ ɞɜɟɪɿ ɫɯɨɞɢ
Парні предмети:
ɨɤɭɥɹɪɢ ɧɨɠɢɰɿ
Географічні назви:
Ⱥɥɶɩɢ ɑɟɪɤɚɫɢ
ɋɭɦɢ

Предмети упряжі,
пересування: ɫɚɧɢ
ɲɨɪɢ

Знаряддя праці, предмети
побуту:
ɝɪɚɛɥɿ ɜɢɥɚ ɜɚɝɢ

Сукупність предметів:
Одяг і взуття: ɲɬɚɧɢ
ɧɚɞɪɚ ɝɪɨɲɿ ɯɚɳɿ
ɞɠɢɧɫɢ ɛɭɬɫɢ
ɮɿɧɚɧɫɢ
Речовини, маси,
Відрізки часу, свят,
продукти харчування: обрядів і повторюваних
ɩɚɪɮɭɦɢ ɞɪɨɜɚ
дій: ɫɭɬɿɧɤɢ ɿɦɟɧɢɧɢ
ɜɟɪɲɤɢ ɤɨɧɫɟɪɜɢ
ɛɭɞɧɿ ɩɟɪɟɝɨɧɢ

Ігри: ɲɚɯɢ ɠɦɭɪɤɢ
Музичні інструменти:
ɥɢɬɚɜɪɢ ɰɢɦɛɚɥɢ
Дії, процеси:
ɩɨɫɢɞɟɧɶɤɢ ɞɟɛɚɬɢ
ɜɿɞɜɿɞɢɧɢ ɯɜɚɫɬɨɳɿ
Почуття, емоції, стани:
ɪɚɞɨɳɿ ɝɨɪɞɨɳɿ
ɜɟɫɟɥɨɳɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ
ɪɟɜɧɨɳɿ ɥɟɫɬɨɳɿ

Додаток 17. Відміни іменників (§52).
І відміна
рід чоловічий, жіночий,
подвійний
ɚ ɹ
Ʌɭɤɚ ɜɨɞɚ ɩɥɚɤɫɚ
(тверда група);
ɤɪɢɧɢɰɹ ɫɭɞɞɹ
ȱɥɥɹ (м’яка);
ɞɭɲɚ ɥɢɫɬɨɧɨɲɚ
(мішана)

Відміни іменників
ІІ відміна
ІІІ відміна
чоловічий
жіночий ɧɭɥɶɨɜɟ ,
іменник мати
ɧɭɥɶɨɜɟ ɨ
ɛɚɬɶɤɨ ɫɟɥɨ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ (тверда);
ɞɟɧɶ ɡɿɥɥɹ ɩɨɥɟ
ɥɿɤɚɪ (м’яка);
ɹɜɢɳɟ ɫɬɨɪɨɠ
(мішана)

ІV відміна
середній ɚ ɹ ,
поява суфіксів
-ɚɬ ɹɬ

ɪɚɞɿɫɬɶ ɝɪɚɧɶ ɝɚɥɭɡɶ ɯɥɨɩɱɚ ɦɚɥɹ
ɩɿɜɧɿɱ ɠɨɜɱ ɩɚɩɨɪɨɬɶ ɜɟɞɦɟɠɚ ɿɦ¶ɹ
ɩɬɚɲɚ ɡɚɣɱɚ ɝɭɫɟɧɹ
ɦɿɞɶ ɮɚɥɶɲ ɩɨɜɿɧɶ
ɩɨɪɨɫɹ ɞɢɬɹ ɩɥɟɦ¶ɹ
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Додаток 18. ІІІ відміна іменників (§55).
Особливості орудного відмінка
Подовження приголосних, якщо
Апостроф, якщо
основа іменника закінчується
кінцевий приголосний
одним приголосним (крім губного
основи – губний: Ɉɛ¶ɸ
та ɪ): ɜɢɫɨɱɿɧɧɸ ɦɿɞɞɸ ɡɚɜ¶ɹɡɡɸ
ɥɸɛɨɜ¶ɸ ɜɟɪɮ¶ɸ
ɫɿɥɥɸ

Немає подовження, якщо
основа іменника закінчується
сполученням приголосних:
ɹɤɿɫɬɸ ɠɨɜɱɸ

Додаток 19. Полемічні прийоми (§65).
ßê ðåàãóâàòè íà ïîâåä³íêó ñï³âðîçìîâíèêà (çà Î. Çàðºöüêîþ):
¹
Íåêîðåêòíà ä³ÿ
ï/ï
1 Âèâåäåííÿ ðîçìîâè çà ìåæ³ ñóïåðå÷êè.
2 Çîñåðåäæåííÿ íà äð³áíèöÿõ, ùî íå
ñòîñóþòüñÿ òåçè.
3 Ïîñòàâëåííÿ êîíòðçàïèòàíü, ùî
³ãíîðóþòü àðãóìåíòè.
4 Âèñóâàííÿ ïîëîæåíü, íå ñóòòºâèõ
äëÿ ïðîáëåìè.
5 Âèñëîâëåííÿ íàòÿê³â, ùî
êîìïðîìåòóþòü ñï³âðîçìîâíèêà.
6 Ïðèïèñóâàííÿ îïîíåíòîâ³
áåçãëóçäèõ âèñëîâëåíü.
7
8

Íàâìèñíèé ïåðåõ³ä äî íåïðàâäèâèõ
âèñíîâê³â, ï³äòàñóâàííÿ ôàêò³â.
Äåìîíñòðóâàííÿ íåêîìïåòåíòíîñò³
ñóïåðíèêà ó ïðîáëåì³, äåìàãîã³ÿ.

Íåéòðàë³çóâàëüíèé çàõèñò
Íàãàäàòè ïðî ìåæ³ é ïðåäìåò ñóïåðå÷êè.
Çàïèòàòè ïðî ìåòó ñóïåðå÷êè.
Ïîïðîñèòè âèñëîâèòè ñòàâëåííÿ äî
àðãóìåíò³â.
Çàïèòàòè, ÿêó äóìêó â³í äîâîäèòü.
Â³äïîâ³ñòè êîìïë³ìåíòîì, íå âòðà÷àòè ð³âíîâàãè, òàêòó é äîáðîçè÷ëèâîñò³.
Íå íàìàãàòèñÿ âèïðàâäîâóâàòèñÿ, íå
ï³ääàâàòèñÿ íà ïðîâîêàö³þ.
Ïðèïèíèòè îáì³í äóìêàìè, ïîõâàëèòè çà ãëèáèíó àíàë³çó é ïîïðîñèòè óçàãàëüíèòè ñêàçàíå.
Íå âèÿâëÿòè çàéâó äåë³êàòí³ñòü, çàïèòàòè,
ïðî ùî ñàìå éøëà ìîâà, çàðàäè ÷îãî.

Додаток 20. Довідка (вправа 694, §66).
Запитання, які варто поставити бригаді, що робить ремонт у вашій квартирі:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Як довго ви працюєте ремонтниками?
Чи є у вас ліцензія?
Хто оплатить лікування, якщо під час ремонту травмується ваш робітник?
Хто відшкодовуватиме ненароком розбитий посуд, антикварну річ чи меблі?
Вам доводилося виконувати подібну роботу?
О котрій годині ви починаєте свій робочий день?
За який термін ви гарантовано впораєтесь із роботою?
Чи вдається вам не вийти за межі нашого бюджету?
Чи даєте ви гарантію на виконану роботу?
Чи маєте рекомендаційні листи?

Додаток 21. Завдання на літо (§66, див. на форзаці в кінці підручника).
Додаток 22. Словничок наголосів
Àáÿê
Àñèìåòð)ÿ
Áåðåì
Áîëîòñòèé
Áäåìî
Áþëåòíü
Âàëîâé
Âïàäîê
Â)ðø³, â)ðø³â
Ãð øåé

Äõàííÿ
Ä íüêà
Äð âà
Çâæä
Çãäêà
Ç çëà
²äåì
Êàòàë ã
Êäàòè
Ê³ëîìòð

Êðîïèâ
Êóë³íàð)ÿ
Íàçâæä
Íàâ÷ííÿ
Íàñò ÿòè
Îäèíäöÿòü
ëåíü
Ïåðïóñòêà
Ï äðóãà
Ï ìèëêà

Ïîì â÷àòè
Ïðàâ ïñíèé
Ïð÷³ï
Ïðÿòåëü
Ïð ñòé
Ïñåâäîí)ì
Ðàáîòîðã)âëÿ
Ðçîì
Ð çá³ð
Ð çâ³äêà

Ðîçâ’ÿçííÿ
Ñ³ëüñüêîãîñïîäðñüêèé
Ñë)çüì
Ñïíà
Ñòîð)íêà, ñòîð³íê (ìí.)
Ñãëèíîê
Ô ëüãà
Öðèíà
×àð³âíé
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ÒËÓÌÀ×ÍÈÉ
ÒÒËÓÌÀ
À×Í
ÍÈÉ ÑËÎ
ÑËÎÂÍÈÊ
ÎÂÍÈÊ
ÃÅÐÎÍÒÎËÓÃ²ß – íàóêà, ùî âèâ÷àº ïðîöåñ ñòàð³ííÿ ëþäèíè.
ÃÐÀÂ²ÒÁÖ²ß àáî òÿæ³ííÿ – âëàñòèâ³ñòü ò³ë ³ç ìàñîþ ïðèòÿãóâàòèñü îäíå äî
îäíîãî.
ÄÈÔ²ÐÀÌÁ, Æàíð àíòè÷íî¿ ë³ðèêè, õâàëåáí³ òâîðè íà ÷åñòü áîã³â ³ ãåðî¿â.
ÅÊÑÊËÞÇÈÂ – ùîñü âèíÿòêîâå, ð³÷ â ºäèíîìó åêçåìïëÿð³.
ÅÌÏÁÒ²ß – çäàòí³ñòü ðîçóì³òè ïî÷óòòÿ ³íøèõ; çäàòí³ñòü «÷èòàòè åìîö³¿»
³íøèõ ëþäåé.
ÆÈÐÀÍÄÎËÜ, ³ì., æ³í. – âåëèêèé ô³ãóðíèé ñâ³÷íèê äëÿ äåê³ëüêîõ ñâ³÷îê.
ÇÅËÎ 1, -à, ñåð., çàñò., ïîåò. Çåëåíü. ÇÅËÎ 2, ïðèñë., çàñò. Äóæå.
ÊÂ²ÍÒÅÑÉÍÖ²ß – 1. Ó äàâíüîðèìñüê³é ô³ëîñîô³¿ – ï’ÿòèé åëåìåíò (åô³ð),
ÿêèé ïðîòèñòàâëÿëè ÷îòèðüîì çåìíèì (âîä³, âîãíþ, çåìë³, ïîâ³òðþ) ÿê îñíîâíèé
åëåìåíò íåáåñíèõ ò³ë. Çà ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ – åëåìåíò, ùî í³áè ñòàíîâèâ ñóòí³ñòü
ðå÷åé. 2. Çãóùåíèé àáî íàé÷èñò³øèé åêñòðàêò ÿêî¿ñü ðå÷îâèíè. 3. Ïåðåíîñíî –
íàéâàæëèâ³øå, íàéñóòòºâ³øå.
ÊË²Í²ÍÃ – öåïðîôåñ³éíåïðèáèðàííÿïðèì³ùåíüçàíàéâèùèìèºâðîïåéñüêèìè
ñòàíäàðòàìè; ïðàöþþòü ñïåö³àëüíî íàâ÷åí³ ôàõ³âö³ íà ñïåö³àëüíîìó îáëàäíàíí³,
íàäàþ÷è êë³ºíòîâ³ ïîñëóãè ñåðâ³ñó âèñîêîãî ð³âíÿ.
ÊÓÁ²ÇÌ – àâàíãàðäíà òå÷³ÿ â îáðàçîòâîð÷îìó ìèñòåöòâ³ ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ,
ùî ïåðåäóâàëà àáñòðàêòíîìó ìèñòåöòâó. Êóá³çìó ïðèòàìàíí³ ï³äêðåñëåíî ãåîìåòðèçîâàí³ ôîðìè, ïðàãíåííÿ ïîäð³áíèòè îá’ºêòè íà ñòåðåîìåòðè÷í³ ñêëàäíèêè.
ÌÁÐÊÅÒÈÍÃ – ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíà íà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é øëÿõîì ôîðìóâàííÿ ïîïèòó òà ìàêñèìàëüíîãî çàäîâîëåííÿ
ïîòðåá ñïîæèâà÷³â.
ÌÅÍÒÁËÜÍ²ÑÒÜ – ñïîñ³á ìèñëåííÿ, çàãàëüíà äóõîâíà íàëàøòîâàí³ñòü,
íàñòàíîâà ³íäèâ³äà àáî ñîö³àëüíî¿ ãðóïè äî íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó.
Ì²Ñ²ÎÍÉÐÑÒÂÎ – ä³ÿëüí³ñòü ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, îô³ö³éíî ñïðÿìîâàíà íà
íàâåðíåííÿ ³íîâ³ðö³â äî ñâîãî â³ðîâ÷åííÿ.
ÍÀÏÎÂÐÁÒÈÒÈÑß -á÷óñÿ, -áòèøñÿ, äîê., ä³àë. – Óïåðòèñÿ, íàïîëÿãòè.
ÎÁ²ÒÎÂÁÍÈÉ, à, å, êíèæí. – 1. Îá³öÿíèé, çàïîâ³òíèé. 2. Áàæàíèé, æàäàíèé.
ÎÐÔÉÉ – íàï³âì³ô³÷íèé óñëàâëåíèé ñï³âåöü ³ ïîåò, ïåðñîíàæ äàâíüîãðåöüêî¿
ì³ôîëîã³¿. Áóâ íàñò³ëüêè òàëàíîâèòèì, ùî ñëóõàòè éîãî ìóçèêó é ï³ñí³ ñõîäèëèñÿ
íå ò³ëüêè ëþäè, à é çâ³ð³ òà íàâ³òü äåðåâà ç³ ñêåëÿìè. Ó ñó÷àñí³é ìîâ³ Îðôåé â
ïåðåíîñíîìó çíà÷åíí³ – ÷óäîâèé ñï³âåöü ³ ìóçèêàíò.
ÏÎÄÂЍÆÍÈÖÜÊÈÉ, -à, -å. – Ñàìîâ³ääàíèé.
ÏÐÈ×ÍËÎÊ,-à, ÷îë., – 1. Áîêîâà ñò³íà áóäèíêó; áîêîâà ÷àñòèíà äàõó.
ÒÅÐÉÍ, -ó, ÷îë. – 1. Ì³ñöåâ³ñòü, òåðèòîð³ÿ. 2. ïåðåí., çàñò. ¥ðóíò, îñíîâà
ðîçâèòêó ÷îãî-íåáóäü.
ÒÐÀÑÒ – òåðì³í ïîõîäèòü ç àíãë³éñüêîãî ñëîâà trust – äîâ³ðà, â³í îïèñóº ñòàâëåííÿ ïîøóêîâèõ ìàøèí äî ïåâíîãî ñàéòó, âèçíà÷àþ÷è ð³âåíü äîâ³ðè äî íüîãî.
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Ö³íí³ñòü ðèòîðè÷íîãî òåêñòó – 61;
Øê³ëüíà ðèòîðèêà – 45.
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