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ановні 
одинад ятикласники й одинад ятикласни і

и готові допомогти вам удосконалити знання , щоб ви могли 
легко й вільно , повноцінно брати участь у суспільному 

, досягати  
 цьому підручнику поєдналися традиції та новації, багаторічний до

свід і сучасність  ут упроваджено спільні для всі  шкільни  предметів 
наскрізні змістові лінії  кологічна безпека і сталий розвиток , рома
дянська відповідальність , доров’я і безпека , ідприємливість і фі
нансова грамотність

андру чи сторінками підручника, ви матимете змогу систематизува
ти отримані раніше знання з культури мовлення й стилістики, опанувати 
основи риторики, а також повторити фонетичні, лексичні, словотвірні, 
морфологічні, синтаксичні й правописні норми української літературної 
мови  авчитеся доцільно використовувати мовні засоби в різни  життє
ви  ситуація , зробите своє мовлення більш точним, логічним, чистим, 
багатим, виразним, ефективним  е отримаєте задоволення від самостій
ного дослідження мовни  явищ, виконання проектів, створення власни  
висловлень, ознайомлення з матеріалами рубрики «Êóëüòóðà ìîâëåííÿ»  

а вас чека ть оригінальні завдання Сит а і  о ра йт  в а
ра  ва  чотири  сі ра о  о о д ок  ос і к йт с  о
ради щодо виконання таки  вправ наведено в додатка  

 пам’ятаймо, що   це кл ч до розвитку  
ож бажаємо вам високи  результатів, цікави  планів, самостійни  

пошуків і відкриттів  
Àâòîðè
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ступ

КУ Ь УРА МОВ НН   С С КА

 ,    

уває, часом сліпну від краси
пин сь, не тямл , що воно за диво, 

оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є  дорога, явори,
усе моє, все зветься  країна
ака краса, висока і нетлінна,

що оч спинись і з огом говори

                                        і а ост ко

Мова  інструмент соціальної згуртованості, зростання та про
цвітання äåðæàâè  

себічний розвиток державної мови як однієї з найважливіши  
складови  національної ідентичності українського народу є гарантіє  
національної áåçïåêè й суверенітету країни та забезпечує днання 
нації

Спілк ування – одна 
з основних потреб людини. 
ЗробиТИ його приємним 
за допомогою к ультурного 

мовлення – доступно 
КОЖНОМУ

ьогодні культура й мова виявилися об’єднаними в царині ду ов ни  
вартостей кожної л дини й усього суспільства  абуть, ні то не буде 
заперечувати, що в низькій культурі мови виявля ться виразні ознаки 
безду овності іта ій са івський  ово ав ь    

ова  втілення думки  о багатша думка, то багатша мова  бімо 
її, вивчаймо її, розвиваймо її  орімося за красу мови, за правильність 
мови, за приступність мови, за багатство мови

акси  и ьський  ись ик
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ступ

Культура мовлення  це дотримання 
мовни  норм, а також свідоме, невиму
шене, цілеспрямоване, майстерне вжи
вання мовни  засобів залежно від мети й 
обставин спілкування

ультура мовлення  це ще й загально
прийнятий мовний етикет

исоку культуру мовлення л дини ви
значає досконале володіння літературно  
мово

разкове мовлення  якісне, гар  не, 
бездоганне

Стилістика лат    від гр  
  паличка для письма   це розділ 

науки про мову, що вивчає стилі мовлення 
та мовні засоби, які створ ть ї  особли
вості   багатоманітни  мовни  ресурсів 
потрібно добирати такі засоби, які най
краще відповіда ть завданням спілку
вання в певни  умова

омунікативно стилісти ні 
якості мовлення:

 змістовність

 точність

 логічність

 чистота

 багатство

 виразність

 доречність 

 ефективність 

Я обираю 
УКРАЇНСЬКОмовний

інтерфейс!

 модел ймо мовну поведінку молодої л дини в тому випадку, 
коли до неї в транспорті, магазині, на вулиці українського міста звер
та ться українсько  мово  та, відповідно, при звертанні російсько  
 модел ймо мовну поведінку молоді в ти  випадка , коли до спів
розмовників, що спілку ться українсько  мово , приєднується ро
сійськомовна особа і, навпаки, коли до співрозмовників, що говорять 
російсько , приєднується третій, українськомовний учасник дія від
бувається в країні

ко  а ва  д к  а  ти ов а ов ді ка о одо  ди и в а
в д и  сит а і

іркуймо
о треба для того, щоб підвищити свій рівень мовленнєвої культури

озповідаймо
 озкажіть про культурний простір вашого населеного пункту або 

вашої родини
 озкажіть про естетичні смаки українців у слові, побуті, одязі

Д
И

С
К
У
С

І
Я
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 1. ПОН  О НОС  МОВ НН . 
УМОВ  ОС Н НН  О НОС  МОВ НН

ро о ти а ь  с овов ива  та ви ір ов и  асо ів  
кі айад кват і  р да ть іст і с к ість итт ви  р а ій

1 .  А. Про ита те  помірку те  ому  незва а и на спільне а ання співроз
мовників разом сходити в кіно  їхні  план не зді сниться. 

о ь в рта тьс  до дівчи и  оже, с одимо в кіно  ри цьому 
він має на увазі  розважальний комплекс, бойовик, п’ятниця, вечір

івчи а від овіда  ак  ри цьому вона розуміє пропозиці  по
сво єму  камерний зал, мелодрама, субота, удень

Б. Виправте помилку  допущену під ас спілкування. 
В. Зро іть висновок  за яких умов ін ормаці ни  о мін у асників спілкування 

уде е ективним.

о тт  
точ ості

очність  одна з найважливіши  ознак культури мовлення  
очним назива ть мовлення, у якому вжиті слова повніст  

відповіда ть своїм значенням і смислу висловленої думки

очність мовлення

нання точни  
значень слів, 

словосполучень, 
речень

міння виражати 
свої думки так, щоб 
адресат сприймав ї  

однозначно

ос г  
точ ості

пілку чись, ми вра овуємо, чи зрозуміє нас співрозмовник  
очність мовлення досягається за таки  умов
 знання предмета мовлення
  знання мови точни  значень слів
  володіння мовленнєвими навичками говорити про щось, 

використову чи багатство мови

 
М

т н те на енн  с ів  і в  вр ту те світ 
від е і і не р у інь                                

екарт
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о ніст  мовл нн

очність мовлення залежить не від кількості використани  слів, а від 
ї  доступності, недвозначності  ому перше правило вибору слова в будь якій 
сфері спілкування  чітке знання його значення  

2 .  Помірку те  ому в пер і  астині поданого ре ення в ито слово приводить  
а в другі   призводить.

раця  до щастя, а лінощі  до нещастя

оло умо   

3 .  І. Про ита те текст. Яка ва а думка щодо пору еного в ньому питання  
Чи підтриму те ви рі ення вропе ської організації  про яке деться в тексті  

 

ослідження, проведені незалежними експертами, засвідчили, що 
регулярне прослу овування музики в навушника  протягом години на 
день упродовж п’яти років становить серйозну загрозу для слу у  а ста
тистико , від  до  мільйонів л дей у вропі щодня користу ться 
ауді засобами  

а вимогу вропейського о зу рівень шуму в навушника  обме
жено до  децибелів, утім  залишається занепокоєння стосовно дуже 
частого прослу овування музики на високій гучності  агато її л би
телів збільшу ть рівень гучності понад  децибел, щоб заглушити 
шум від ру у громадського транспорту

езалежний комітет фа івців, вивчивши питання, дійшов висновку, 
що від  до  відсотків слу ачів музики від ,  до  мільйонів  
перебува ть у групі ризику  ауковці дуже стурбовані тим, що ті, то 
прослу овує музику на високій гучності, можуть зашкодити своєму 
слу у, навіть не підозр чи про це (  га ти)

 Óò¾ì (вті   рос. впрочем        Ãóч ість  рос. громкость

ІІ. Просте те  и зумів автор передати ін ормаці  так  що  її уло спри нято 
одно  зна но. Чи всі повнозна ні слова в тексті в ито то но

 Про ита те текст. Яка ва а думка щодо пору еного в ньому питання  

о ов

4 .  І. Запи іть словосполу ення  до ира и з ду ок потрі не за змістом слово. 
О рунту те сві  ви ір.

біймати, осягати, о опл вати  посаду  свідоцтво, посвідчення, по
свідка  про народження  сперечання, спір, дискусія  у пресі  говорити, 
казати, висловл вати  думки  оплачувати, сплачувати, платити  борги  
діставати, здобувати, набувати  освіту  вичерпна, фундаментальна, гли

бока  відповідь  иба, помилка, вада  в розра унка  

ІІ. Із двома словосполу еннями на ви ір  складіть ре ення  ускладнені однорід
ними ленами.

5 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи згодні ви з тверд енням польського письменника 
Адама Міцкеви а: Одного нето ного  невдало сказаного а о хо а  погано 
вимовленого слова іноді досить  що  зіпсувати все вра ення  Аргументу те 
сво  відповідь.

в ніт  ува у  
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о ніст  мовл нн

6 .  Перекладіть письмово ре ення українсько  мово . о еріть до виділених слів 
то ни  відповідник із запропонованих пору  варіантів. 

 Незрел е яблоки наливались 
соком на ветке зелені, неспілі, доспілі, невеликі

  чаще покупа  не зел н е яб
локи, а красн е червоні, доспілі, достиглі

 Мелкий дождь, по моему, б ва
 ет в осенн  пору

дрібний, кри ітний, невеликий, 
по  дрібнений

 рошу оказать мне услугу

 арк л бовался окружаю ей 
средой, глядя в свой бинокль

заподіяти, уділити, надати, 
приділити

природо , середовищем, 
довкіллям, околице

овленнєва неточність поясн ється незнанням подробиць описуваного, 
з одного боку, і неглибоким знанням мови  з другого  казане чи написане 
повинно бути ідентичним до певни  реалій життя

7 .  Визна те  у яких трьох ре еннях допущено неточності у тому ислі 
акти ні . Виправ  те усно ці ре ення. 

 овість неїда   перший твір нової української літератури    ек
 ваторіальному поясі фрики величезну площу займа ть савани   по
діва ся, що зможу заподіяти вам радість   айвищо  вершино  світу 
є оверла

ва  оти и  усі а ом

ситуа і

8 .  Про ита те витяг з Правил доро нього руху. Уявіть  що вам тре а дати 
відповідну пораду зна омому зна омі . Завер іть подані ре ення  вико
ристо  ву и наведену ін ормаці  так  що  її уло спри нято однозна но. 

Стоянка транс ортних засобів забороня ться
 на тротуара , за винятком легкови  автомобілів та 

мотоциклів, які можуть бути поставлені на кра  тротуа
рів, де для ру у пішо одів залишається щонайменше  м  

 у місця , де транспортний засіб, що стоїть, зробить 
неможливим ру  інши  транспортни  засобів або створить 
перешкоду для ру у пішо одів  

 на газона

 втомобіль треба поставити так, щоб
 кщо поставити автомобіль , то  
 ут можемо поставити автомобіль, адже
 реба вибрати інше місце для стоянки, 
 тому що

в ніт  ува у  
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9 .  І. Замініть усно по ерзі описові назви одним словом. Ви мо ете скористатися 
довід ко . 

ідземна міська залізниця  удожній колектив із чотирьо  співаків  
той, кому надсила ть лист  велике приміщення для зберігання зерна  
приміщення, де стоять літаки  показник оцінки чиєї небудь діяльності, 
популярності  північний с ід, північно с ідний напрямок

ІІ. Запропону те одне одному по два слова з довідки  які нео хідно ввести в 
ре ення.

ДОВІДКА. гар  а ар  адр сат  р йти г  тро  кварт т  орд ост

поп а йт  в па а

о неточного, двозначного тлумачення змісту речення може призвести 
неправильний орядок слів

1 0 .  Про ита те ре ення. оведіть  що їхні  зміст мо на тлума ити по різному. 
У ому при ина такої помилки  Відредагу те ре ення  запи іть. Ви мо ете ско
риста тися міркуванням  поданим ни е.

 раво на житлову площу особи виникає із часу поселення   і
шенням районної ради виділено землі під забудову лівів для городян  

 з дво  будинків були виселені мешканці у зв’язку з ї нім аварійним 
станом   кола придбала в травні випущену видавництвом есна  енцик
лопеді  про тварин   ад катодом розміщено аноди з насиченого киснем 
вольфраму з ребрами для о олодження   ам подарували квитки на 
циркову виставу з дітьми    продажу є солодкі апельсини й лимони  

МІРКУЙМО. У пер ому ре енні слово особи стоїть у невідповідному місці  а тому 
ре ення мо на тлума ити по різному: право на площу и  осо и  а о  право 
на площу и  осо и . ому на краще уло  сказати: Право осо и на... . 

1 1 .  Викона те тестові завдання.
1. ексичну помилку допущено в рядку
À призвести до банкрутства В призвести до розпаду
Á призвести до трагедії  призвести до успі у

. бидва слова, наведені в дужка , за змістом можливі в реченні
À  е фа івець найвищого класу  справжній ( ро а  ро і)
Á  арківські випускники здійснили ( кск рс  кск рсі ) центром 

ернополя
В  ей (а о т  а о т) дає нам право відвідувати басейн що

се ре ди
  ротягом (сто іть  сторіч) український степ належав кочовикам

.  потребує редагування речення 
À   всі  країна  світу, а оду є серйозні програми за исту довкілля
Á  ля випікання короваїв у січні закупили  кілограмів борошна  
В  учасну вишивку можна використовувати для прикрашання по

бутови  речей
  ак як доповідач не додержувався регламенту, то його позбавили 
слова

в ніт  ува у  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 . О Н С Ь У В КОР С АНН  С НОН М В  
ОМОН М В  ПАРОН М В  А А О НА Н  С В

ро т  к рави ь о в ивати ксич і асо и  
а и дос гти точ ості ов

ПРИГАДАЙМО. У ому поляга ть осо ливості паронімів  о таке омоніми  

1 2 .  А. Поясніть лекси не зна ення виділених синонімів. Якими відтінками 
зна ень вони відрізня ться

 автра в країні потеплішає, місцями невеликий дощ, вітер пів
нічно с ідний

 урналісти показали наслідки буревію рма, який призвів до 
л дськи  жертв

Б. Яки  синонім тре а використати на місці пропуску в тексті  вітер и буревій

 с ідни  областя  л тував      к наслідок  сотні знеструм
лени  населени  пунктів, вирвані з корінням дерева

В. Зро іть висновок про осо ливості в ивання в мовленні синонімів буревій
і вітер.

Си о і и дним з найважливіши  засобів точного вираження думки 
й почуття в усі  ї  найтонши  відтінка  є синоніми  НАПРИ-
КЛАД, словом р вій ми точніше передаємо суть такого яви
 ща, як віт р  ловами дати  ідст рігати  виг дати  
чат вати ми уточн ємо поняття ч кати

пису чи явище чи предмет, треба відна одити серед низки 
слів те, що найкраще, найточніше передає думку  ри цьому 
слід ура овувати відтінок значення слова, стильову на леж
ність, емоційне забарвлення тощо

о і и Омоніми   це слова з різним значенням, але однаковим звуко
вим складом  жива чи омоніми, треба знати точне значен ня 
слова  НАПРИКЛАД:  а   вечір з танцями, а   виражена 
цифро  оцінка знань ава д р ави  ава код кс

аро і и очність мовлення передбачає й уміле користування ароні
мами, тобто словами, близькими за звучанням, але різними 
за значенням  НАПРИКЛАД: ді ий  такий, що має при родні 
здібності до чогось, обдарований ( ді а дити а)  дат ий  
такий, що має змогу щось зробити, спроможний ( дат ий 
витри ати тиск)

агато
ач і 

с ова

дніє  з передумов точного мовлення є свідоме й точне кори
стування всіма значеннями багатозначних слів  НАПРИКЛАД:
три а   підвищення для виступу промовця   споруда 
для глядачів на стадіоні

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1 3 .  О рунту те то ність використання виділених слів. Замініть їх усно сино німа
 ми  наведеними пору . Як це вплине на зміст ре ень  Зро іть відповідни  висновок.

  усі  мов світу найкраща  це мова штучна, вельми  
ñòèñëà, мова математики ( . о ач вський)  

 ля забезпечення ру ів необ ідна спільна ðîáîòà нерво
вої системи та м’язів (  ідр ч ика)  

 а вікном у дворі вітрець пустотливо êîëèøå кульбаби 
нічни  лі тарів ( . ва ов)

*Âå ь и  рос. весьма, очень

1 4 .  І. Перекладіть і запи іть ре ення українсько  мово  уставля и на місце 
пропуску один із запропонованих синонімів зале но від того  якого відтінку ви хо ете 
надати ре енн . Чи допомогли вам синоніми висловити сво  думку якомога то ні е  

       композитор иколай о
лесса родился на ьвовщине и прожил 

 года

відо ий  а итий  видат
ий  р крас ий 

 сли в прошлом году комаров б ло 
мало, то в том году и       

агато  ть а  види о ви
ди о  си а си а

 а сайте откр лась рубрика     
    человек

вичай ий  ростий  р січ
ий 

 ак он л бил рабр ,      
л дей

стійкий  витрива ий  т р
ивий

 ни е али по      , по обе сто
рон  которой росли деревья

дорога  агістра ь  траса  ав
тострада

ІІ. З одним ви раним синонімом складіть ре ення  ускладнене відокремлено  
о ставино . 

1 5 .  Помірку те  ому в пер ому ре енні з поданих у ду ках слів мо ли ви  
ко ен варіант  а в другому  ні. 

 и стояли, зачаровані дивною  рекрасною  музико  весняни  лугів  
 ені здається, що лексій здатний  здібний  і чуже горе відчути

оло умо   

1 6 .  І. пи іть ре ення  до ира и з ду ок на то ні е слово. О рунту те сві  ви ір.
 икола имоненко на свої  полотна  ( о ра ив  р дставив) сцени 

із життя українського народу   авук кусає л дину лише у (ви тко
ви  іка ь и ) випадка    дослідів на (і о ьова о  ро рі о )
серці відомо, що дотик зондом до внутрішньої оболонки серця викликає 
скорочен ня цього органу   акт  це (відрі ок  ді ка) музичного твору  

 озказував майстер про ( ви  оді ) зі свого життя   ітер щосили 
гойдав (в р івки  в р овітт ) осокорів і дубів

ІІ. Підкресліть грамати ні основи. 

1 7 .  І. Визна те  яке зі слів синонімі ного ряду уде то ні им  доціль ні им  
на іль  придатним у тому и тому конкретному випадку. 

либінь  глибочінь  глибина
ІІ. кладіть і запи іть по одному ре енн  з ко ним словом поданого синонімі

ного ряду.  

скупа

труд

илитає

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1 8 .  І. З ясу те по ерзі зна ення омонімів і складіть з ними словосполу ення.

ава, тур, передати, перекласти, метр, літній  

ІІ. Одне складене словосполу ення на ви ір  уведіть у ре ення  ускладнене 
відокремленим озна енням.

поп а йт  в па а

ричино  неправильного слововживання може бути нерозрізнення ро
сійськи  й українськи  слів, що звучать однаково чи подібно, але ма ть 
різні значення міжмовних омонімів  ПОРІВНЯЙМО:

а нс о осійс о

заказувати ( а оро ти)
лишити рос. оставить
луна (відго і )
мішати (ро і вати)
неділя (сьо ий д ь ти )
трус (о к)
уродливий (гар ий)
час рос. вр )

заказ вать укр  а ов ти
лишить укр  о авити
луна укр  іс ь  
мешать укр  ава ати
неделя (сі  д ів ти )
трус укр  о г
уродлив й укр  отвор ий
час укр  годи а

1 9 .  Про ита те ре ення. Зна діть мі мовні омоніми. Чи правильно ці слова в ито 
в поданих ре еннях  Відредагу те письмово ре ення. Ви мо ете скористатися 
подано  вище та лице .

 ля капітального ремонту нам підійде л бий матеріал   езультати 
олімпіади оголосять через неділ   ін вийшов зі скрутної  ситуації, 
опира чись на власний досвід   ержаву лишили права проведення між
народни  змагань   а факультативни  заняття  ми дізналися багато 
цікавого з області астрономії   риємно ввечері прогулятися під луно  

 рус не грає в окей   истава розпочнеться рівно через час   ама 
полила салат соняшниковим маслом   и мішаєш мені прац вати

 Скр т ий  рос. трудн й  

2 0 .  І. Визна те різниц  в зна еннях агатозна них слів у поданих словосполу
еннях. 

 ідкрити воду, відкрити правду, відкрити збори, відкрити серце
 острий ніж, гострий смак, гострий біль, гостра суперечка, гострий 

кут, гострі вер ів’я  

ІІ. кладіть зі словом відкривати а о гострий два ре ення так  що  це слово 
уло в ито в різних зна еннях. 

2 1 .  Просте те  як змін ться зна ення слова  якщо ого по ерзі по днувати зі 
словами  записаними в ду ках. Які з цих зна ень переносні  

 овити м’яч, коня, злочинця, думку
 естè квіти, відповідальність, службу, радість  

в ніт  ува у  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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2 2 .  І. кладіть і запи іть словосполу ення з ко ним словом у парі паронімів.
вичний  звичайний, ефектний  ефективний, особовий  особистий, 

афект  ефект, авторитетний  авторитарний, корисний  корисливий, 
показ ник  покажчик, кампанія  компанія, роздрібненість  роздроб
леність

ІІ. Із двома утвореними словосполу еннями складіть і запи іть по одному ре енн .

2 3 .  І. Перекладіть і запи іть слова українсько  мово  усно поясніть їхн  зна
ення. 

мешать, смесить  здравница, здравица  ффективн й, ффектн й  
обидн й, обидчив й  

ІІ. З українськими словами одні ї пари на ви ір  складіть ре ення.

2 4 .  І. пи іть ре ення  до ира и з ду ок потрі не слово. О рунту те сві  ви ір. 
 устріч відбудеться за (адр со  адр со )  м  иїв, вулиця митрів

ська,   а (ви ор ій  ви орчій) дільниці було досить ( д о  д о)  
 ( ока ико  ока чико ) успі у студентів стала сесія   а думку 

фа івців, цей метод дуже ( ктив ий  кт ий)   елегати ознайоми
лися з ( ко о и  ко о іч и ) потенціалом країни    відділі кадрів 
зберіга ть (осо ові  осо исті) справи працівників   оя бабуся  дуже 
(тактич а  тактов а) л дина   аші будинки розміщено на (с сідськи  
с сід і ) вулиця   

ІІ. кладіть і запи іть по одному ре енн  зі словами адрес  виборчий. 

2 5 .  Викона те тестові завдання. 
1.  подани  у дужка  синонімів кожен варіант можливий у реченні
À  ервоні жоржини ( от і  си ь і ) мере тять росами  
Á  ( вичай ий  р січ ий) річковий причал притаївся в очерета  
В  ощ згас так само ( с одіва о  ра тово , як і напустився
  ( т ь і  ро ик иві) дослідження ар еологів підтверджу ть 
сло  ва еродота

. ексичну помилку допущено в рядку
À смачне бл до        В перебувати в приміщенні 
Á вірно ко ати  матеріальне становище 

. ексичну помилку допущено в рядку
À о восьмій годині вечора
Á прийшла у справа
В властивий учневі
 у середу наступної неділі 

. лово серде н  у різни  форма  можна поєднати з усіма пода
ними словами, 

À напад В вітання
Á розмова         стосунки 

.  потребує редагування словосполучення 
À особове рішення В туристське спорядження
Á виборна кампанія         тактичний учень

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 . О Н С Ь У В КОР С АНН  С В 
Н ОМОВНО О ПО О НН  АР АЇ М В  

Н О О М В  РА О О М В 
ро т  к рави ь о в ивати ксич і асо и  

а и дос гти точ ості ов

ПРИГАДАЙМО. Чим відрізня ться історизми від архаїзмів  Які слова назива ть 
неологізмами

2 6 .  А. Поясніть лекси не зна ення виділених слів. о спільного  а що відмін
ного в цих зна еннях

         

Монумент езалежності країни Статуя вропи м  ернівці

Б. Яке слово тре а в ити в ре енні на місці пропуску  монумент и статуя

дніє  з пам’яток міста ніпра є         ічної лави

В. Зро іть висновок про осо ливості в ивання слів ін омовного поход ення 
монумент і статуя. 

о ов і 
с ова

агато слів іншомовного оходження (рос. инояз чн е слова  
міцно закріпилися в українській мові та не потребу ть ко
ментарів чи перекладу  НАПРИКЛАД: та  т атр  акад

і  із грецької мови , к  іти г з англійської  
роте є й такі, використання яки  викликає труднощі  НА-

ПРИКЛАД, часто неправильно вжива ть іншомовні слова 
стат  та ìîíóìåíò  ому треба знати, що стат   це 
скульптурне зображення л дини або тварини  ìîíóìåíò  
великий пам’ятник або споруда, що вшановує пам’ять ви
датної особи чи події

р а и Архаїзми  це слова, які ви одять з активного вжитку, тому 
що окремі назви замін ться іншими  НАПРИКЛАД: г д ь
співець пророк , с ов са слова , в ь о ий родовитий, 
знатний , рат ик вояк  р аїзми, як і історизми, належать 
до застарілої лексики

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Н о огі и иникнення неологізмів спричинено потребо  давати назви 
новим предметам, явищам, поняттям, які з’явля ться вна
слі  док розвитку науки і те ніки, культури, соціальни  і полі
 тич  ни  змін у суспільстві  НАПРИКЛАД:  о  г г ити  

і г  р ор а с  с арт годи ик, кросов р, ко ч тренер, 
наставник, інструктор

еточне розуміння значеннь слів іншомовного по одження, ар аїзмів, 
неологізмів, фразеологізмів призводить до лексични  помилок

2 7 .  І. Поясніть лекси ні зна ення поданих слів ін омовного поход ення. о якої 
с ери діяльності нале ить ко не з них  

рифінг, амфітеатр, спікер, бонус, еміграція, імміграція, імпічмент, 
емісія, імпресаріо

ІІ. кладіть і запи іть складносурядні ре ення з двома словами на ви ір .

2 8 .  Визна те зна ення слів ін омовного поход ення  ви рав и правильни  
варіант відповіді. 

 росмен (а г .)  а  л битель кросу  б  атлет  в  учасник кросу
 ут р’є ( ра .)  а  модельєр  б  удожник  в  ар ітектор
 ракція ( ра .)  а  частина угруповання  б  партія  в  уламок чого

небудь
 ас медіа (а г .)  а  великий тираж  б  засоби масової інформації  

в  телебачення
 логан (а г .)  а  реклама  б  яскрава назва товару  в  лозунг

2 9 .  І. Про ита те виразно вір  визна те ого основни  мотив. Чи відпо   віда  
емоці ному за арвленн  вір а репродукція картини  

ь рт а аров. Со ійська о а

рекрасний иєве на предковічни  гора
ногострадальному вала тобі, вала
ай на просторища , де смерть, як ніч, пройшла,
оскресне день життя і весен неозори

в ніт  ува у  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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а очі змучені дітей смертельно вори ,
а кров, що річко  гарячо  текла,
а сквернені скарби, за чорні всі діла
ай вороги твої розсипл ться на поро

окари повної настав жаданий час
е пощербився меч, і світоч не погас,
ершить свій правий суд свята л дська скорбота

инам, що відда ть життя за отчий дім,
о вол  принесли крізь непроглядний дим,
аш иїв олоті розкрил є ворота

                          ильський

ІІ. Випи іть архаїзми. Поясніть їхн  лекси не зна ення. Чи допомага ть ці слова 
створити колорит уро истості  піднесеності  Ука іть ін і слова  які викону ть таку 
саму ункці .

3 0 .  І. о еріть до ко ного архаїзму ого синонім. Запи іть слова парами. Ви мо
е  те скористатися довідко . 

аніти, перст, свічадо, вой, благий, ректи, блават, отчий, десниця, 
вакації, ратай, піїт

ові а
ромовляти, щоки, дзеркало, поет, палець, батьківський, добрий, війна, 

кані  кули, рука, орач, шовк

ІІ. З двома архаїзмами на ви ір  складіть і запи іть по одному ре енн  усклад
неному відокремлено  о ставино .

3 1 .  І. Випи іть з ре ень слова  які порівняно недавно вві ли в укра їнську мову. 
Поясніть їхн  лекси не зна ення. 

 остем першої волинської чат конференції, згідно з онлайн опитуван
ням лучан, стане міський голова  ктори, які гра ть головні ролі у філь
 ма  про аррі оттера, почали готуватися до зйомок у черговій частині 
поттеріади    січні л тому  року лужба безпеки країни відстежу
вала розповс дження комп’ терного вірусу, який спричинив створення 
найбільшого у світі ботнету з майже дво  мільйонів інфіковани  комп’ терів  

 мілі руки перетворили старе наземне бомбос овище в затишний буди
нок, на да у якого розмістився пент аус   оксер розповів у своєму блозі 
про те, як про одить підготовка до майбутнього бо   продовж найближ
чого часу в иєві планується встановити  паркоматів, за допомого  яки  
водії зможуть оплатити послуги паркування ( а ат ріа а и )

ІІ. Запи іть  приклади слів  які  неологізмами сьогодні.

3 2 .  о еріть з довідки до росі ських разеологізмів українські відповідники. 
Запи іть ці відповідники послідовно за номерами. 

 троить глазки   оворить ерунду   ержать пари   осле дож
дика в четверг   адирать нос   яс  точить   и аньки да а аньки  

 ать прикурить   е в обиду будет сказано

ові а
аруйте на слові, говорити про имині кури, кирпу гнути, смішки та 

пересмішки, коли рак свисне, бісики пускати, теревені пра ви  ти, битися 
об заклад, дати перц

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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3 3 .  Установіть відповідність мі  поданими словами та разеологізмами один 
разеологізм  за вим .

 посваритися  почервоніти  вигадати  обдурити  жити

 спекти 
раків

 розбити 
глека

 обвести 
круг пальця

 висмоктати 
з пальця

 топтати 
ряст

 утерти 
носа

ва  оти и  усі а ом

3 4 .  озподіліть мі  со о  подані разеологізми. ористу ись електронними 
засо ами  з ясу те зна ення та історі  свого разеологізму. О міня теся ін ор
маці  надіслав и одне одному електронні повідомлення  невеликі ре ення .

анна небесна, неопалима купина

поп а йт  в па а

3 5 .  Відредагу те словосполу ення з разеологізмами  запи іть правильно. ля 
якого стил  мовлення вони характерні  Ви мо ете скористатися подано  ни е 
та лице .

останова вступає в силу, важливо тримати слово, прийняти участь у кон
курсі, підвести підсумки олімпіади, пропозиці  прийнято до уваги, сторони 
прийшли до згоди, затронути питання будівництва    

авил но п авил но
вжити за одів  
брати участь
брати до уваги
дійти згоди 
порушити питання 
набувати чинності 
підбити підсумки
дотримувати слова  

прийняти міри
приймати участь  
приймати до уваги
прийти до згоди
затронути питання 
вступати в силу
підвести підсумки 
тримати слово 

ситуа і
3 6 .   Уявіть  що вам тре а організувати ро оту колективу над певним проектом 
у галузі промисловості и сільського господарства. Звер  ніться до колективу 

з нагоди по атку ро оти  ре ень  дотриму ись пу ліцисти ного стил . Вико
риста те два з поданих разеологізмів. 

 сізіфова праця 
 гордіїв вузол 
 ламати голову
 аж кипить у рука
 цифра кругленька
 як по нота
 зна одити спільну мову  
 товктися як у ступі

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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3 7 .  Відредагу те письмово ре ення  правильно в ива и разеологізми. Ви мо
ете скористатися подано  ни е та лице . 

 ей факт відіграє неабияку роль   уристи підготувалися до ночів лі 
під відкритим небом   алишіть мене, будь ласка, у спокої   омітет дав 
добро на внесення змін до закону   овго міркував, але в голову нічого не 
при одило   уло б шануватися оч для виду

авил но п авил но
терпець увірвався 
відігравати роль
давати згоду
дати спокій  
просто неба
і на думку не спадало 
спало на думку, набігло на думку
для годиться, про л дське око  

терпіння лопнуло 
грати роль
давати добро
залишити в спокої 
під відкритим небом
і в голову не при одило
прийшло в голову
для виду 

3 8 .  І. Ви еріть з довідки разеологізми  якими мо на передати вказані поняття.
 азнаватися, бути пи атим   азнати невдачі   обити щось як небудь  

 иснажений, воробливий   пертий, норовливий   и валяти когось, 
прославляти   ’явитися недоречно, невчасно  

ІІ. З одним разеологізмом на ви ір  складіть усно ре ення. 

ові а
а галай балай, оч кіл на голові теши, закопилити губу, од вітру ва

литься, як козак з маку, підносити на щит, піймати облизня

3 9 .  Викона те завдання одного з варіантів. 

À  апишіть міні твір на одну з 
подани  тем  реславний иїв , 

олотовер ий собор , огом дана 
земля , лагословення сонц  

оречно використайте ар аїзми  
ростежте, чи нада ть ці слова 

вашому тексту урочисто піднесе
ного відтінку в ставленні до опису
вани  явищ

Á  апишіть невеликий текст у на
 уковому чи публіцистичному сти  лі 
на довільну тему, доречно вико
риставши неологізми  ростежте, 
чи допомогли ці слова відтворити 
колорит сучасного періоду в розвит 
ку суспільства  

4 0 .  Викона те тестові завдання.
1. ’ясуйте значення подани  слів іншомовного по одження одне зна  

чення є зайвим
     о ов  с ово

1 індиферентний
2 легітимний
3 одіозний
4 перманентний 

              ач
À вишуканий, пишний
Á постійний, неперервний
В законний
 неприємний, небажаний
 байдужий

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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. правильно визначено значення ар аїзму в рядку
À ратник  воїн В світоч  смолоскип
Á ректи  промовляти  ратай  оратор

.  лексичної помилки в рядку
À перший деб т В ефективний метод
Á головний лейтмотив  дивний парадокс

. ексичну помилку допущено в рядку
À такого й на думку не спадало 
Á прийняли рішення для годиться
В ночували під відкритим небом 
 і мені вже терпець увірвався

. разеологізм вити вовко  означає
À знущатися В з’явитися невчасно  
Á бути пи атим  бути у відчаї

 . О Н С Ь У В КОР С АНН  РМ Н В 
А ПРО С ОНА М В

ро т  к рави ь о в ивати ксич і асо и  а и дос гти 
точ ості ов

ПРИГАДАЙМО. о таке терміни  Які слова назива ть про есі ними

4 1 .  А . Про ита те тексти  визна те стиль мовлення ко ного з них. Порів
ня те описи циклону. 

 иклон  гігантський атмосферний ви ор зі зниженим тиском 
повітря всередині око бурі , зі складно  системо  вітрів, що дмуть 
проти годинникової стрілки в івнічній півкулі й за годинниково   
у івденній (  осі ика)

 ез попереджень з’явля ться циклони  озшаленілася десь там 
сти ія, у темні виру чі надра її незабаром буде кинуто й ваші життя  
у ається величезний колодязь порожнечі, оточений тисячокіл о мет

ровим кільцем циклонічни  стін і суцільно виру чи  мар, де все 
кипить, закручується спіралями на ви рови  обертови  швидкостя … 
( . Го чар)

Б. Ука іть терміни. Поясніть зна ення слова циклон спо атку на основі пер ого 
тексту  а потім  другого.     

В. Зро іть висновок про спільне  відмінне у в иванні терміна циклон у поданих 
текстах. 

р і и

очність наукового й офіційно ділового мовлення тісно 
пов’язана з точніст  вживання термінів  
ерміни  це слова, які вживаємо для точного визначення 

певного поняття якої небудь галузі науки, те ніки, мистецт ва, 
суспільного життя тощо  НАПРИКЛАД: аорта  вод ь  р

ий к т  овод і  т оо і  і р то  стартовий го
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Óìîâè  
в ива

 межа  однієї галузі знань термін має одне значення  
НАПРИКЛАД, слово корі ь багатозначне, але в мовознавстві 
під ним розумі ть тільки морфему, а в ботаніці  орган рос
лини  

 термінології небажані омоніми й синоніми, оча вони в 
цьому розряді лексики є  НАПРИКЛАД: синоніми тр довий 
договір  тр довий ко тракт  р о  ай о  р о ість  
омоніми ак і  цінний папір   ак і  дія , відв д  кан
дидатури   відв д  земель

ермін не тільки називає, а й логічно, вичерпно, точно визначає понят тя, 
тобто містить більше інформації, ніж нетермінологічна одиниця лексики

ро сіо а
і и

Про есіоналізмами назива ть такі слова та словосполу
чення, які властиві мовленн  л дей певної професії  е 
переважно назви знарядь виробництва, трудови  процесів, 
спеціальні професійні вислови тощо  
снує професійна лексика моряків, ша тарів, бу галте рів, 
ристів, музикантів тощо  НАПРИКЛАД: оро ва   о
о от  косови  з мовлення аграріїв  ко кс і в рави  

тр ва ь ий ро с з мовлення тренерів

начна частина професіоналізмів  це неофіційні замінники термінів  
акі професіоналізми ма ть емоційно експресивне забарвлення  НАПРИ К-

ЛАД: ідва  нижня частина газетної сторінки , вік о вільний між уро
ками час у вчителя

4 2 .  І. Про ита те терміни. Визна те  для якої галузі знань характерни  ко ен з 
них. Якими з поданих термінів користу теся ви під ас нав ання  

ередньовіччя, важкі метали, синтаксис, аксіома, ресурсозабезпеченість, 
косинус, фінансове право, формула, по ідна функція, епітет, гіпотеза, цито
плазма, реактивний ру , цивільне судочинство, півострів, опорний стрибок, 
напівшпагат

ІІ. кладіть усно ре ення з двома поданими термінами на ви ір . Проаналізу те 
ре ення щодо то ності мовлення.

4 3 .  І. Про ита те текст  о рунту те ого нале ність до наукового стил . З яко  
галузз  знань він співвідносни  Як ви це визна или  

 

агальна площа аціонального природного парку одільські ов
три , що на мельниччині,    га  

овтри  це місцева назва скелястої дугоподібної гряди, висота якої 
в межа  парку сягає в середньому  м над рівнем моря  ад навко лиш
ньо  одільсько  р внино  ця гряда п дн мається на  м  ї дов
жина   км, ширина   км  кремі форми підніма ться у 
вигляді витягнутого валу або ок ре  ми  конусоподібни  горбів, іноді ма ть

в ніт  ува у  

в ніт  ува у  
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форму морськи  атол в  най б льш 
поширено  формо  є кря        ж  у ви
гляд  витягнути  вал в завширшки 
до ,  км  овер ня ї ня здебіль
шого виляста, с или опукл

одільські товтри відзнача ться 
рідкісно  та невластиво  рів нинно
платформеним частинам геологіч
но  будово  е сукупність ви  коп ни  
рифови  споруд узбереж жя бар’єр
ного арактеру, що утворилися в 
мілководни  м оценови  моря

 межа  парку росте майже 
 видів рослин, з яки  близько   ендемічні й субендемічні по

дільські види, а також рідкісні рослини  ауна налічує  видів ссав
ців,   пта ів,   плазунів,   земно водни  і низку видів 
без ребетни  тварин, які ще потребу ть детальни  досліджень  аяв
ність на території парку стари  лісови  масивів і карстови  печер 
сприяє поширенн  тут ижи  пта ів та кажанів  

од льськ  товтри ун кальні за своє  природо  й не ма ть аналога 
в вроп  (  довід ика)

 Òîâòðè  вапнякові пасма із залишків рифів та атолів морів далеки  гео
логічни  епо

 Àòîë  кораловий острів кільцеподібної форми

ІІ. Випи іть у иті в тексті терміни. З ясу те зна ення незрозумілих вам слів  
користу ись тлума ним а о відповідним термінологі ним словником. 

ІІІ. Перека іть усно текст. Чи всі в иті в тексті терміни ви використали  Чому  
на ва у думку  це  текст ва ко переказувати

оді ьські овтри

удь який термін уводять у науковий текст згідно із суворими прави
лами гри  сновними положеннями ци  правил є системність, тенденція 
до однозначності в межа  термінологічного поля, точність, відсутність екс
пресії, стилістична нейтральність

4 4 .  Поясніть лекси не зна ення виділених про есіоналізмів. Помірку те  як 
утворилися ці зна ення. 

 читель арія етрівна зараз не на уроці  у неї вікно
 а жаль, зараз несприятливий період для роботи туроператора  мерт

  вий сезон

оло умо   

4 5 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи в ко ні  про есії  на ва у думку  мо на досягти ви
соких результатів  Яка праця уде успі но  

4 6 .  І. На основі тлума ного  галузевого словників укладіть невелики  терміно
логі ни  словни ок  стате  що характеризу  одну з галузе  знань: меди 
цину  археологі  право  театрознавство  українознавство  ольклористику  
етногра і  ізи ну культуру і спорт.

ІІ. кладіть усно ре ення з двома термінами на ви ір . Проаналізу те ре ення 
щодо то ності мовлення.

в ніт  ува у  
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4 7 .  кладіть і розігра те за осо ами діалог  реплік  на про есі ну 
тему  яки  міг и від утися мі  зазна еними су ктами. Використа те 
терміни та про есіоналізми  дотриму ись вимог то ності.

 іж викладачами у вищому навчальному закладі
 іж економістами бу галтерами  в планово фінансовому відділі 

підприємства
 іж лікарями в медичному закладі
 іж науковими співробітниками на дослідній станції овочівництва
 іж істориками в музеї
 іж тренером і спортсменом на стадіоні
 іж інженерами в заводському це у
 іж ар ітектором і представником будівельної компанії в майстерні
 іж агрономами зооте ніками, ветеринарами  у фермерському 

гос    подарстві

поп а йт  в па а

4 8 .  І. пи іть ре ення  розкрива и ду ки  розставля и пропущені розділові 
знаки.

 піка й піклування  встановл т ь ся з мето  забезпечен н я особис
ти  немайнови  і майнови  прав та інтересів неповнолітні  осіб (  од кс )  

 томну енергі  пр е,и боркано у  столітті та підвалини атомістики за
клали ще сини л л ади  евкіпп і емокріт ( . т вська)   оловний мо
зок с с авців відносно в е,и ликого розміру особливо великі півкулі переднього 
мозку та мозочок (  ик о ді )   ри зруби уклад е,и н  в напрямку 
с д за д з яки  середн й зруб за параметрами б льший утвор ть 
класич   ний тип української три зрубної церкви   о світогляду українців 
увійшли вірування та уявлення багатьо  поколінь які жили на тер е,и
торії сучасної країни (  довід ика)  

 ¾ка й ік вàííÿ  рос. опека и попечение  

ІІ. Підкресліть терміни  визна те основну галузь їхнього ункціонування. 

4 9 .  Випи іть із п яти підру ників  за якими ви нав а теся  по  терміни. На основі 
виписаних слів укладіть за зразком словник термінів  у иваних у мовленні одина 
д цятикласників одинадцятикласниць  зазна те галузь використання ко ного слова. 

ЗРАЗОК. іти а ( іо .)  ай рості а оди и  дови орга і  ка 
ск ада тьс   рото а и  дра та о о о ки

 . У ВАНН  С В У В АС ВОМУ 
ЇМ НА НН

ро ричи и ов и  о и ок  ов а и   ива  с ів 
 в астиво   ач і  та ро т  к ик ти и  ор ь

5 0 .  А. Про ита те лекси не зна ення слова заказувати.

ака вати  не дозволяти робити що небудь  забороняти  радити не 
робити
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Б. Визна те  у якому ре енні слово заказувати в ито у властивому ому зна енні. 
Виправте помилку  допущену в ін ому ре енні.

  нтернеті можна çàêàçàòè багато цікави  книжок
 ітям çàêàçàëè ви одити з будинку без дозволу

В. На основі виконаного завдання с ормул те пораду щодо в ивання слів і 
наведіть аналогі ни  приклад.

ива  
с ова

ожне слово має своє, властиве йому значення  ому, щоб 
правильно передати думку, треба чітко уявляти особливості 
описуваного явища й точне значення слова з усіма його най
тоншими відтінками  
лова треба вживати лише в тому значенні, яке закріп лено 

за ними в словнику  НАПРИКЛАД, арчовий продукт, який 
виробля ть збиванням вершків або сметани, назива ть ас
ëîì, а арчовий продукт, який добува ть із насіння або плодів 
деяки  рослин переважно соняшнику ,  о і   російській 
мові обидва продукти назива ть одним словом  ас о

5 1 .  З ясу те лекси не зна ення  доведіть то ність у ивання виділеного слова. 
Чи відомі вам приклади неправильного в ивання цього слова  

 а основі системи аксіом учений увів поняття величини у формі від
íîøåííÿ натуральни  чисел, яке о опл вало числа й неперервні величи ни 
(  осі ика)  

 авіщо ви мене дурили  ащо ж я вас так вірно, так щиро ко а
ла   сказала асилина тоном зовсім не дитячим ( . Н ч й ви ький)  

5 2 .  Зна діть лекси ні помилки  запи іть ре ення правильно. Ви мо ете скориста
тися подано  ни е та лице . 

 е негативно відгукнеться на результата  роботи    всі  ліса  
зустрі ча ться отруйні гриби   ьогодні старшокласники зна одяться на 
екскурсії   лантації зна одяться в південній частині    даній ситуа
ції треба бути уважним   е треба зробити наступним чином   блука 
запі ка ть біля  вилин   беремо врожай, не дивлячись на негоду  

 ід  крийте підручники на й сторінці   і роботи складали новий 
етап у науці  

авил но п авил но

розпл щив очі
завдати шкоди
незважа чи на мороз 
трапля ться помилки
близько  км
перебуває у відрядженні
спадає на думку
впадати в очі
перегорнути сторінку
розгорнути книжку на с   
становило третину прибутку 

розкрив очі
нанести шкоду
не дивлячись на мороз
зустріча ться помилки
біля  км
зна одиться у відрядженні
при одить на думку 
кидатися в очі 
перевернути сторінку
розкрити книжку на с  
складало третину прибутку 
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5 3 .  І. Випи іть з ко ної пари правильне словосполу ення. 
а увати правильним  вважати правильним, влучне слово  метке 

слово, відноситися привітно  ставитися привітно, привітне ставлення  
привітне відношення, незважа чи на спеку  не дивлячись на спеку, зустрі
ча ться помилки  трапля ться помилки, у якості адвоката  як адвокат, 
біля дво  годин  близько дво  годин

ІІ. З одним виписаним словосполу енням складіть і запи іть ре ення з відокрем
леним озна енням. 

5 4 .  Про ита те ре ення. Зна діть випадки неправильного в ивання слів. Чим 
зумовлено ці помилки  Відредагу те  запи іть ре ення. 

 инулого року перебували в тяжкому матеріальному положенні  
 агаття все більше розпал валося   ідприємство закл чило дого

вір оренди   а протязі дня підприємству треба відвантажити велику 
парті  товару   ідчувати біль в області серця   рошу  не переводьте 
гроші на дрібниці   реба перевести кошти на ра унок підприємства  

 ам сьогодні знову не повезло   рати участь у засіданні в якості пере
кладача

5 5 .  кладіть і запи іть словосполу ення  о ира и правильни  варіант  наведе
ни  у ду ках.

икл чний право, мужність  винятковий право, мужність  область 
серця, деська  ділянка серця, мовознавства  олія вершковий, кукуру
дзяний  масло вершковий, кукурудзяний  завдання виконати, виріши ти  
питання розв’язати, вирішити  краєвид арпати, рослина  вид ар
пати, рослина

5 6 .  Перекладіть і запи іть українсько  мово  уника и калькування копі вання 
ін омовного слова за допомого  незапози еного матеріалу . Ви мо ете скориста
тися подано  ни е довідко .

 порядке искл чения, повестка дня, в дву  слова , бросаться в глаза, 
ввести закон в силу, в писка из протокола, зайти в тупик, поступили 
предло жения, неотложное дело, пользоваться успе ом, принести вред, 
приложить усилия, приступаем к обсуждени , произносить речь

ові а
ількома словами, завдати шкоди, надати чинності закону, розпочинаємо 

обговорення, як виняток, надійшли пропозиції, порядок денний, на галь
 на справа, витяг з протоколу, зайти у безви ідь, виголошувати промову, 
мати успі , докласти зусиль, впадати у вічі

ереклада чи з російської мови, необ ідно вра овувати, що багатозначне 
російське слово не обов’язково відтвор ється багатозначним українським  
НАПРИКЛАД, російський іменник от о и  передається кількома сло ва
 ми  від о  від оси и  стос ки (в а и и)  став  російське 
діє слово р д р дать має українські відповідники о р д ати  а о
ігати  ви р д ати

в ніт  ува у  
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5 7 .  Перекладіть усно текст українсько  мово  ви ира и з та лиці 
правильни  варіант перекладу виділених слів ци ра відповіда  номеру 
в та лиці . 

 

а и ки іста ай р  ай

ревние 1  города индейцев майя, обита щи  в ентральной ме ри
 ке, погибли задолго до того, как ристофор олумб откр л  мерику  

о о том, что здесь б ла в сокоразвитая цивилизация, свидетельство
вало множество надписей на развалина  городов

  году в город ани риб л  испанский мона  иего де 
анда   городском раме находилась  огромная библиотека древни  

рукописей  ниги ти не содержат ничего, кроме суеверий и в м слов, 
решил  епископ  укописи майя б ли сожжен

о нашего времени дошли лишь три бесценн  кземпляра, чудом 
спас ши ся от огня  ни написан  волосяной кисточкой  на бумаге из 
фикуса, бумага покр та иероглифами и разноцветн ми рисунками

укописи майя очень разнообразн  по тематике  сновное содержа
ние и  календарь религиозн  обрядов, метеорологические явления
и сельско озяйственн е работ  сть большие раздел , посвящ н
н е движени  планет  енера, месту реб вания 1  могущественного 
бога дождя, затмениям, земледели , пчеловодству ( . о дратов)  

1  стародавній  старий   кісточка  пензлик
2  відкрити  відчинити   рисунок  мал нок 
3  прибути  з’явитися 8  явлення поява   явище
4  зна одитись  розміщуватись   праця  робота 
5  розв’язати  вирішити 1   прибування  перебування

словни
видетельствовать  укр  свѕдчити содержать  укр  істèòè, 

суеверие  укр  а о îíè разнообразн й  укр  рі о а ѕт ий, 
указание  укр  вка ѕвка, пчеловод ство  укр  д і ь èöòâî, 
д о ÿрство  àсіч и тво

Перекладіть усно текст українсько  мово  ви ира и з та лиці 
правильни  варіант перекладу виділених слів ци ра відповіда  номеру 

віт
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5 8 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Уявіть  що ви змогли на деяки  ас потрапити в стародав
ні  иїв. Яку ін ормаці  ви хотіли  донести до ого ме канців  а про що 
дізна тися від них  
5 9 .  Про ита те ре ення. З ясу те лекси не зна ення виділених слів  до еріть 
до них синоніми  доведіть то ність у ивання. Яких помилок слід уникати  
в ива и ці слова

 дина планети росте навіть у буквальному розумінні  ченими до
сліджено, що середній л дський зріст за останнє століття збільшився на 
скількись там вершків, чи то пак сантиметрів ( . Го чар)   оряд із віль
ним перекладом виник і розвивався його антипод  переклад буквальний
(  р а )   чі її меткі бравенько постріл ть у всі боки ( . ворів
ський)   а нув шабл ко  рясило, але удар не був меткий ( . Сос ра)   

6 0 .  І. пи іть ре ення  до ира и з ду ок правильне слово. оведіть  що ви 
в или слово у властивому ому зна енні. користа теся за потре и тлума ним 
словником.

 туденти склада ть, становлять   відсотків виборців округу   вор
  чість удожника репрезентувала, презентувала  тогочасне образотворче 
мистецтво    відповідь лопець лише знизував, потискував  плечима  

 истецтво й театр складали, становили  зміст життя аксаганського  
 уквально, лише  за останні декілька років у нашому місті виріс квартал 

нови  будинків   али в музеї добре освітлені, освічені    вважа , 
ра у , що так робити не можна  

ІІ. Підкресліть у ре еннях слу ові слова.

6 1 .  Викона те тестові завдання.
1. едагування  потребує словосполучення
À відношення між учнями В укласти договір
Á ні під яким виглядом  нанести шкоду

. ексичну помилку допущено в рядку
À приводити приклад В здобувати перемогу
Á розв’язувати проблему  вважати правильним 

. иділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні
À рускавець вважають одним з найпопулярніши  курортів
Á антажне відділення розташовано на першому поверсі
В ва примірники словника знаходяться в кабінеті
 иректор банку еребува  за кордоном

. ексичну помилку допущено в реченні 
À е забудьте викл чити світло
Á е забудьте зачинити вікна  
В е забудьте надіслати листи  
 е забудьте закрутити вентиль

. едагування  потребує речення 
À рибуток складав  відсотків  
Á е дивлячись на скрутний час  
В и також маєте раці  
 и насто ємо на своєму
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ово імо п авил но 

        

к перекласти українсько  мово  фразеологізм дело в шляпе  ін 
означає, що якусь справу вже зроблено, закінчено   нас є і капел , 
і діло , але коли ми скажемо діло чи справа в капел сі , то це не буде 
фразеологізм, а просто два слова  ому треба шукати український відпо
відник фразеологічного типу   по нашому це буде рибка в сітці , тобто 
ми зробили те, до чого прагнули  

 

дин з радіослу ачів каже величезне дяку  е груба калька з росій
ського огромное спасибо   українсько  мово  кажемо велика або 
величезна подяка , дуже дяку , вельми вдячні , щиро дякуємо  тощо  

родавчиня  звучить набагато краще, ніж продавщиця  ПОРІВНЯЙМО: 
кравчиня  від кравець , як продавчиня  від продавець  отографи

ня   незвично, але відповідає законам українського словотвору, і до цього 
слова можна звикнути

( а ат ріа а и ог  ро сора . о о ар ва)

нтису и  

Правильно Н равильно

отрібно мати âèíÿòêîâó сміли
вість

 запізнився, тому о пішов дощ
Çðåøòîþ він не витерпів  
 квитки купили  кий збіг
е була атальна помилка
 прийшов ïîïðîñèòè вибачення  

Принаймні я намагався  

отрібно мати âèêëþ÷íó сміли
вість  

 запізнився, так як пішов дощ
У кін і кін ів він не витерпів
 квитки купили  ке с ів адіння
е була ðîêîâà помилка
 прийшов ïðèíåñòè вибачення

По крайній мірі я намагався

о исно нати

разеологізм начення 

небо при илити 
попасти на слизьке 
розсипати кислиці
бісики пускати
пускатися берега
як мокре горить 
не в тім’я битий 
ставити питання руба

зробити для когось усе, навіть неможливе 
потрапити в неприємну ситуаці  
плакати 
кокетувати очима, загравати з кимось 
порушувати норми моралі, суспільної поведінки
робити щось повільно
розумний, кмітливий, здібний
запитувати про що небудь чи заявляти щось 
категорично
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 . УМОВ  О НОС  В С ОВ НН
ро огіч  ос ідов ість ор дк  с ів  огіч і а и й огіч ий аго ос  

а тако  ро с ис ові  стр кт р і та і то а ій і в ки

6 2 .  А. Про ита те текст.
динадцятикласник азар лушко прочитав газетну статт  про завод, 

на якому прац є його батько, і здивовано запитав
 ату, невже ти крадеш на своєму заводі метал  епер з тобо  буде 

боротися весь колектив  
атько зиркнув на сина  
 о за жарти  авпаки, це я ма  дати відсіч крадіям
  не жарту  сь почитай,  відповів азар і подав батькові газету, 

у якій чорним по білому було написано На ора  тр дового ко ктив  
авод  Гори о т  о ра о гр  ра ів иків д  ороть и  ро крадача и 

ко ьорови  та ів а чо і  Г ко  . .
атько обурився, зателефонував до редакції та зажадав спростування 

інформації

Б. Поясніть  ому газетна пу лікація викликала гнів у тата Назара. Якої помилки 
припустився автор замітки

В. Зро іть висновок  у ому виявля ться логі ність мовлення.

о тт  
огіч ості

огічним (рос. логическим  назива ть мовлення, що забез
печує смислові зв’язки між словами й реченнями в тексті  

априклад, немає логічності у словосполучення  д  си
ватий  со одк вата кис ота

огічність мовлення

очність 
у вживанні слів 
і словосполучень

равильна 
побудова 
речень

мислова 
завершеність 

тексту

огіка ловесне вираження думки здійсн ть за законами логіки  
дина, яка оче навчитися висловл ватися логічно, пови

нна навчитися логічно мислити

 
М

 ва не рав ьна  
т  в на не на а  т   а  на ат

Кон у ій
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Óìîâè 
огіч ості

об висловлення було логічним, треба дотримуватися
  логічної послідовності порядку слів
  логічни  пауз і логічного наголосу
  смислови , структурни  та інтонаційни  зв’язків  
  законів логіки

ор док 
с ів

огічна послідовність розгортання думки регул є орядок 
слів у реченні  ПОРІВНЯЙМО: 1.  рог ка ро ра ова а 
и  а три годи и.  о ра ова а  рог ка и  а 

три годи и.  и  а три годи и ро ра ова а  рог  ка.

огіч і 
а и

огічні аузи  зупинка в потоці мовлення з мето  логічного 
виділення мовного змісту  ПОРІВНЯЙМО:  Сідайт   т т 
ва  д  кра   Сідайт  т т   ва  д  кра

огіч ий 
аго ос

огічний наголос  особливе виділення якогось слова чи кіль
 ко  слів у висловленні  ПОРІВНЯЙМО:

 іт  гра ис  а в и і   іти ра с  а в и і   іти 

гра ис  на ву і

отримання логіки викладу позитивно впливає на розуміння адреса
том змісту висловлення

Приклади логічних омилок

Помилка Приклад

невиправдане повторення спільно 
кореневи  слів тавтологія о ра ити о ра  (тре ба а вати

уживання зайви  слів леоназм іс ь в р с ь  р ий д т
(тре ба в р с ь  д т

порушення смислового зв’язку більша половина треба  і ь а час
ти а  і ь ість

неправильна побудова речень з одно
рідними членами

ди  о а  ті ьки о ра ити 
с ово  а  й ді . ( реба ди  

о а о ра ити  ті ьки с ово  
а  й ді .

неправильна побудова речень із діє
прислівниковими зворотами

одивив ись ікавий і ь  а
став в чір. ( ре ба о и и додиви
ис  ікавий і ь  астав в чір.

порушення структури складни  
речень

Ст д ти ов р ис   к ій  
кі вчи ис  в др г  і . ( реба

Ст д ти  кі вчи ис  в др г  
і  ов р ис   к ій.

е кожне повторення спільнокореневи  слів вважа ть мовно  помил
ко  снує багато словосполучень, у яки  тавтологія неминуча  НАПРИ-

в ніт  ува у  

в ніт  ува у  
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КЛАД: акрити кри ко  агадати агадк   художньому й ублі  и сти ч
  ному стиля  тавтологі  можемо використовувати для створення образ но
сті, підсилення виразності  

6 3 .  Поясніть пору ення логі ності в сполу еннях слів. во  відповідь звірте 
з поданим міркуванням.

сновний лейтмотив, вільна вакансія, пам’ятний сувенір, передовий 
авангард, спільне співробітництво, народний фольклор, демобілізуватися 
з армії,  гривень грошей, написати сво  автобіографі , деб тувати 
вперше, с вал вати одностайно й однодушно, виявляти неповагу й непо
шану, два роки тому назад

МІРКУЙМО. лово йт отив означає провідний мотив, основна думка 
твору , тому в сполученні ос ов ий йт отив перше слово є зайвим

6 4 .  Про ита те ре ення. Зна діть пору ення логі ності  аргументу те сво  
думку. Запи іть ре ення правильно.  

 и завжди пам’ятаємо й не забуваємо повчальні сторінки історії на
шої країни   екст заяви має бути лаконічним і стислим   нязі не 
бажали зрозуміти, що об’єднання ї ні  військ у єдине військо конче  
необ ідно   подальшому майбутньому підприємство планує покра
щити результати роботи   рем’єра вистави відбудеться в травні місяці  

 ожен з нас має свої індивідуальні риси   и будемо взаємно допо
магати один одному    нашому місті організовано нову організаці  
молоді   еоб ідно реалістично й без іл зій оцінити наші економічні 
шанси   

 о ч   рос. очень

6 5 .  Помірку те  ому в пер ому ре енні повторення виділених спільнокорене
вих слів вва а мо мовно  помилко  а в другому  ні.

 априкінці року будівельна компанія завершила будівни тво бу
äèíêó   

 емає нічого страшнішого за необмежену владу в рука  обмеженої 
л дини

оло умо   

6 6 .  Про ита те словосполу ення. Поясніть  ому в них нема  логі ності. 
ильно квадратний, надто білуватий, тро и добренький, солодка сіль, 

забагато смугастий, прямокутний квадрат, більша половина

6 7 .  Визна те  у якому з поданих ре ень допущено логі ну помилку. Відповідь 
о рунту те. 

 авдяки евченку ду овний простір української нації збагатився 
надзвичайно точними мовними знаками, які символізу ть опорні засади 
ду у     року в встралії щороку проводять перего ни для машин 
на сонячній енергії   рошу стягнути з етрівського   матеріальну 
шкоду, завдану залиттям квартири на мо  користь

ва  оти и  усі а ом
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6 8 .  Про ита те ре ення. Визна те  им викликана їхня логі на недосконалість. 
Відредагу те усно ре ення. 

  ни  зовсім не було що їсти  а п’ятьо  тільки одна лібина й три 
банки консервів   они будуть жити погано, але недовго    нас дуже 
дешеві ціни   асиль идорович грав в оркестрі  ого виступи завжди 
про одили з аншлагом   аші донори здали вс  сво  кров безкоштовно  

 амара ергіївна є постійним членом експертної ради, про роботу якої 
писали в обласній пресі   ільшу половину цьогорічного врожа  зерно
ви  реалізовано на біржі   

 ві товари або и ькі і и.

ситуа і
6 9 .  Уявіть  що ви пере ува те в ма га  зині  радитеся зі 

своїм другом под руго  щодо покупки. Про ита те ко ну 
репліку дві і так  що  змін вався її зміст розділові знаки 
мо на достав ляти . ля цього скориста теся логі ни  ми па у     
зами.

 о тобі треба купити
 е купуй цього морозива більше

7 0 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Поясніть  як ви розумі те думку оратора ицерона: 
ре а надати краси самому мовленн  не ли е від ором  а  розта уванням 

слів .

7 1 .  І. Визна те в ре еннях слова  які  на ва у думку  слід виділити логі ним 
наголосом. Про ита те ре ення вголос відповідно до ва ого ви ору. 

  переможному для аварії  фіналі убка імеччини натолій и
мощук вийшов на заміну на й вилині   ог бажає не тільки того, щоб 
ми були щасливими, але й щоб самі зробили себе щасливими,  і в цьому 
полягає моральність ( . а т)   рімає річка  с ди тиша  уман над 
травами лежить ( . аври к)    долину, туманом повиту, сусідчин 
понітився слід ( . ва ов)  

ІІ. Про ита те ре ення вдруге  виділя и логі ним наголосом ін е слово. Як це 
вплине на зміст ре ення

7 2 .  Помірку те  за яких умов словосполу ення гарячий сніг  страшенно 
весело не вва атимуться логі ними помилками. Уведіть ці словосполу ення 
в ре ення. о еріть аналогі ні приклади.  

7 3 .  Про ита те ре ення. Зна діть і поясніть логі ні помилки в по удові ре ень. 
Відредагу те ре ення  запи іть їх і про ита те з правильно  інтонаці .

 ідприємство запрошує на роботу бухгалтерів, водіїв та мешканців 
міста   а зустріч із письменником прийшли як його шанувальники , 
так і л ди   атькам забороня ться залишати дома без нагляду малень
ки  дітей і не дозволяти їм гратися сірниками   ідійшовши до озера, 
раптово налетів вітер і зірвав з мене капел а    ліквідації пожежі 
брали участь три машини та п’ятеро пожежників   ивча чи географі , 
у нас не було жодни  проблем   естеренко алентина направляється на 
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про одження медичної комісії, яка прац ватиме ви ователем дитячого 
садочка   а виявлені недоліки в оформленні платіжного доручення про
симо вибачення, які надалі повтор ватися не будуть

ІІ. Виділені слова запи іть онети но  транскрипці . 

 Øàíóâà ь ик  рос. поклонник

7 4 .  Викона те тестові завдання.
1. едагування  потребує речення
À  л бл  народний фольклор  
Á ома на нас чекав несподіваний с рприз  
В а концерті звучали популярні шлягери  
 е можна залишати без нагляду мали  дітей  

. едагування  потребує речення 
À аступна доля героя складеться щонайкраще  
Á ені часто щастить під час гри в теніс   
В оворити треба лаконічно й стисло  
 убліка за оплено слу ала тріо з трьо  виконавців

. огічно правильне словосполучення наведено в рядку 
À більша половина В спускатися вниз 
Á свій власний внесок  дійти згоди 

. отребує редагування речення 
À е було п’ятдесят років тому назад
Á а зустрічі порушили питання водозабезпечення  
В авод не прац вав понад два тижні  
 бл  гори понад усе  

. равильне продовження речення чи т ві ор  наведено 
в рядку

À нам запропонували різні моделі
Á важливе значення має ціна  
В у мене з’явилася цікава ідея  
 обов’язково уточніть гарантійний термін  

 . А А  К АС  О НОЇ ОР АН А Ї 
В С ОВ НН

ро оді  т кст  а відрі ки  ва иві д  його істового 
й о ій ого а ов  

ПРИГАДАЙМО. Які основні ознаки тексту

7 5 .  І. Про ита те текст. Висловіть сво  думку щодо про итаного. 

  

ас завжди оточу ть речі  и звикаємо до ни , іноді навіть пере
стаємо помічати   в удожника бачення особливе  у звичайному він 
бачить незвичайне, прекрасне й відтвор є це на картині

 Про ита те текст. Висловіть сво  думку щодо про итаного. 
алант
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 тародавній реції жив у
дожник на ймення пеллес  кось 
намал вав виноград  ам пішов, а 
картину залишив на терасі  овер
нувшись, побачив незвичайну кар
тину  пташки намагалися кл вати 
ягоди

 тако  само  вірогідніст  
нама л вала яблука талановита 
українська удожниця атерина 
і ло кур  о глянь   те но на картину 
огданівські яблука  овті з ро

жевими смужечками на бока  
яблука  дається, ї  щойно  зір ва
 ли й вони ди а ть ранково  про
олодо  и дивимося на яблука, 

а вони аж смі ться й розповіда ть про прекрасний сад, де зацвітали 
навесні  

тож, якщо будеш уважно придивлятися до всього, що навколо те бе, 
можливо, і тобі відкриється краса, якої раніше не помічав (  р
а )  

ІІ. Викона те завдання до тексту.
. Визна те основну думку тексту  мікротеми  у яких вона реалізу ться. 
. кладіть і запи іть план тексту. 
. О рунту те поділ тексту на а заци. 
. Випи іть із тексту  слів з ор ограмами. Поясніть написання цих слів і роз

еріть їх за удово .

 Ùîй о  рос. только что

. і ок р. огда івські ка

а ля логічно правильної побудови тексту важливе значення 
має поділ його на àáçàöè  а допомого  абзаців у композиції 
тексту виділя ть важливі щодо змістового й емоційного на
повнення відрізки

  

 мето  посилення експресії автор може розмежувати пов’язані між со
бо  елементи й подати ї  в окреми  абзаца  

7 6 .  І. Про ита те темати ні ре ення  з яких по ина ться а заци тексту. прогно
зу те зміст тексту за цими ре еннями. Визна те ого тему  мікротеми  основну 
думку. 

  лісі вечоріло  
 и мовчки йшли глу ими стежками  
  раптом з ащі вискочило щось велике  
 обре, що в нас є за ист  

ІІ. кладіть розповідь із отирьох а заців  ко ен з яких містив и відповідне 
темати не ре ення з поданих вище .

в ніт  ува у  
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7 7 .  І. пи іть текст  поділив и ого на а заци. озкри те ду ки 
 розставте розділові знаки. О рунту те ва  поділ тексту на а заци. 

  

 світі існує кілька різновидів кропиви й далеко не всі з ни  ма ть 
жалкі волоски  роте більшості з нас оча б  раз у жит т і доводилося 
обпікатися  доторкнувшись до цієї рослини  еред ти  видів що 

жалять найбільш поширеними є кропива звичайна та кропива 
римська  ала кропиви розвива т ь ся з однієї клітини й набува ть 
вигляду волосків на гостри  кінця  яки  є маленькі клубочки що 
об е,и ріга ть її від ушкоджень  кщо ле г, ко доторкнутися до 
такого клубочка він одразу лама є,ї ться й гостра голка впивається в 
шкіру  дка кислота що міститься в середині жала викликає подраз
нення а іноді опіки шкіри  днак якщо обачно взятися за стебло 
кропиви так що б  волоски були пр е,и тиснуті до нього то вони не
зможуть заподіяти вам ні якої шкоди (  осі ика)

ІІ. На основі про итаної ін ормації складіть і запи іть ре ення  ускладнене 
відокремленим озна енням.  

 пи іть текст  поділив и ого на а заци. озкри те ду ки 
 розставте розділові знаки. О рунту те ва  поділ тексту на а заци. 

ов ілл

7 8 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які ви зна те лікарські рослини Як и ули ермером  
то вирощуванням яких з них могли  за нятися для за езпе ення арма цев
ти ної промисловості   

7 9 .  Про ита те вголос текст. Проаналізу те авторськи  поділ тексту на 
а заци. 

 

айворонкова пісня живе у весняному степу, на зеленому роздоллі, 
й жайворонок ніколи не розлучається з не  оли спить уночі біля 
сірої грудки землі, то й пісня спить разом із натомлено  пташко

айворонок оберігає її від олодного вітру, від студеної роси, оберігає 
від дощу, від негоди  , ще до с оду пробудившись, жайворонок на пруд
ки  крила  підносить сво  щиру пісн  в блакитне привілля небес

о живе на світі жайворонок заради цієї пісні  сь вона дзвенить 
над степом, і кожне її колінце напоєне світлом, пронизане радіст  
 що завзятіше  співа ть жайворонки, то дружніше колосяться ниви

сь тут, біля степової кринички, де навесні впав разок жайворонко
вої пісні, зацвів задимів ніжними рожевими квітами бузків огонь

 біля старого дуба, що височіє на сільській околиці, синіми пе
л стками смі ться фіалки ( . Г а о)

 р дкèй  рос. б стр й, пр ткий    авзÿто  рос. упорно

Про ита те вголос текст. Проаналізу те авторськи  поділ тексту на 

о утт

8 0 .  І. кладіть усно за поданим по атком на ви ір  рагмент тексту в ме ах 
одного а зацу. А потім логі но правильно введіть це  а зац у структуру 
невеликого тексту  а заци .

 ожна л дина  удожник свого життя, який черпає силу й нат  нен
 ня в собі самому ( . р)
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  рослин і тварин немає депутатів, за ни  нікому заступитися, крім 
нас, л дей, які разом з ними заселя ть ц  планету ( . арр )

 ожна л дина повинна вибирати ту професі , ту роботу, яка най
більше відповідає її професійним здібностям і на илам (  га ти)

ІІ. Проаналізу те ва е висловлення. Про що воно  Яка ого основна думка  и 
розкрито її  Чи доцільно поділено текст на а заци  и відповіда  таки  поділ ва

ому задуму  

и знаєте ви, що в країні повніст  або частково свідомо вилучено 
з господарського користування й передано під заповідники та національ
 ні парки майже мільйон гектарів земель  аме на ци  земля  природа 
зна одить свій при исток  кщо ви очете більше дізнатися про 
природні заповідники, національні парки, дендропарки нашої держави, 
а також про замки й фортеці, рами й монастирі, палаци й садиби 
різни  регіонів країни, завітайте на сайт країна нкогніта  .

.  ро те, що вас найбільше зацікавить, розкажіть 
своїм рідним, друзям, однокласникам

ля ва  до и ливі

 . С У ОВ  А ВС АВН  С ОВА К АС  
О Р МАНН  О НОС

ро о ивості с ови  і встав и  с ів д  а ч  огіч ості 
та ро т  к ик ти огіч и  о и ок  ива чи і ов і оди и і

ПРИГАДАЙМО. . Які  слу ові астини мови  Яка їхня роль у мові  . Які слова 
назива ться вставними

8 1 .  А. Про ита те ре ення. Чи однакові вони за змістом  

 свідомлення свого призначення дає нам змогу по справжньому 
відчути задоволення від життя  

 кщо ми усвідомимо своє призначення, то зможемо по справ жньо му 
відчути задоволення від життя

Б. Яке із цих ре ень просте  а яке  складне  Яким сполу ником зв язано астини 
складного ре ення  

В. Зро іть висновок про те  яке з поданих ре ень повні е  то ні е вира а  
зна ення умови. Чому  

С о ч ики

осягти логічності мовлення допомага ть службові та 
вставні слова
окрема, логічні зв’язки причинові, мети, наслідкові, 

умовні тощо  забезпечу ть ñïîëó÷íèêè о  то  о  ч р  
т  о  о  а и  так о  оч  ай  к о  к о... то  к и  
а  рот  та ін

рий
ики

огічні відношення причинові, мети, допустові тощо  пере
да ть рийменники ч р  ас ідок   р ьтаті  авд  ки  
 ривод   агоди   ог д  а   в к   ва а чи а  

д   то  с р ч та ін
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астки ля логічного виділення в реченні слова служать видільні 
÷àñòêè  авіть  ті ьки  и  и  оч и  оч  оча  а  

( )  со і  одай  вс   НАПРИКЛАД: рийди õî÷ ві с і 
і а и ись до   ос ра

став і 
с ова

в’язок між думками, послідовність викладу забезпечу ть 
такі вставні слова  о р  о др г  ар ті  до р чі  

і  і и  крі  того  ав аки  от  а рик ад  і ак  
ка чи  ачить  ви одить  рот  та ін

8 2 .  І. пи іть ре ення  розкрива и ду ки. Підкресліть слу ові слова  зазна
те над ними астину мови. Які ункції вони викону ть у ре енні  Чи за езпе у ть 

логі ність мовлення  
 ро користь фізични  навантажень повторити не завадить, аби таки 

с,з илити л дей до активного способу життя (  га ти)   е ай л бов 
тво  не знищить голос вражий, бо не нависть не варта і гроша ( . аври к)  

 и ніколи не станемо математиками, навіть зна чи на пам’ять усі 
чужі доведення, якщо наш розум не здатний самостійно розв ’ язувати 
проблеми ( . карт)   мі н,нн я розв ’ язувати задачі  таке ж  прак
тичне мистецтво, як і вмі н,нн я плавати, бігати чи танц вати  ього 
можна навчитися тільки шля ом наслідування і тр е,и нування ( . ой )  

орічний вело парад зб е,и рає при ильників дво колісного транспорту 
з мето  пропаганди здорового та активного способу життя (  га ти)  

ІІ. Поясніть у ивання тире в етвертому ре енні.

астини парни  сполучників ма ть стояти безпосередньо перед одно
рід ними членами речення  НАПРИКЛАД:

авил но п авил но

і а ис  ÿê ро ор  та  і ро 
ок а и.

рирод  не ті ь  и о  à é 
о ріга о. 

к ді а ис  ро ор  так і ро 
ок а и.
Н  ті ьки рирод  и о  а й 
о    ріга о.

8 3 .  Про ита те ре ення. Поясніть випадки неправильного в ивання сполу ників 
при однорідних ленах ре ення. Відредагу те усно ре ення.

 орська сіль не тільки насичує організм лоридом натрі , а й вели
ко  кількіст  інши  необ ідни  для здоров’я мікроелементів   ізьбярі 
з усі  порід дерев л блять липу за те, що її деревина як у роботі легка, 
так і м’яка   удожник не лише зарекомендував себе майстром пейзаж
ного, а й інтер’єрного жанру    гідропарку діти відпочивали не лише 
біля річки, але й каталися на каруселя   реба бути як однаково чес
ним у великому, так і в малому   ажливо не тільки дбати про матеріальне 
забезпечення дітей, а й про ї нє ду овне здоров’я

8 4 .  І. Про ита те ре ення  поясніть суть помилок. Запи іть ре ення правильно. 
 ласникам дозволено перепланування приміщення, якщо це не 

шкодить іншим мешканцям і при відповідному погодженні правління  

в ніт  ува у  
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 иректором фабрики було обрано іктора еменчука, в котрого зна
ння  і досвіді ні то не сумнівається   оловний бу галтер акціонерного 
товариства відповідає за вчасну виплату заробітної плати і щоб звітність 
подавалась у встановлені терміни   а виявлені недоліки в оформленні 
платіжного доручення просимо вибачення, які надалі повтор ватися не 
будуть   олово  правління може бути особа, обрана загальними збо
рами правління або яку призначив власник підприємства   ийшов чер
говий номер журналу, який підписав до друку ндрій олинець, який 
призначений виконувачем обов’язків головного редактора   оловне, на 
що потрібно звернути увагу, це на якість продукції

ІІ. Випи іть три слова з пре іксами. оз еріть ці слова за удово  до еріть до 
них спільнокореневі. 

івень мовлення знижу ть невмотивовані запозичення з російської 
мови  НАПРИКЛАД:

авил но п авил но осійс о а нс о

тим часом
згідно з даними 
завдяки контрол

між тим 
згідно дани  
дяку чи контрол

так как
отя

пускай
как ни

оскільки
оча, дарма що
ай не ай

як не
  

8 5 .   Перекладіть і запи іть ре ення українсько  мово . Порівня те засо и 
при менниково сполу никового зв язку в о ох мовах.

 ежду тем отлив продолжался, и скоро на повер ность, словно гриб  
на поляне, в лезли многочисленн е камни   лагодаря достигнут м 
результатам предприятие имеет репутаци  над жного партн ра и уве
ренно смотрит в будущее   ягку  сталь нет см сла затачивать, так как 
полученная режущая кромка легко сминается   чевидно, стереотип  
из л дей не в бить, как ни старайся   ускай говорят что угодно, но 
сбить меня трудно с пути

словни
тлив  укр  від èâ  скоро  укр  вдîв і, а àðîì  поляна  укр  

га ÿâèíà  уверенно  укр  в åâíåíî  очевидно  укр  ìà óòü  старать
ся  укр  а агàтис

8 6 .  Про ита те ре ення. Поділіться одне з одним міркуваннями щодо правиль
ності в ивання при менників. Поясніть суть допущених помилок. Відредагу те 
усно ре ення.

 наслідок того, що почався дощ, ти на вулиц  не підеш   ерез те 
що нас підтримували вболівальники, ми виграли важливий матч   ав
дя ки недофінансуванн  колективу не вдалося вчасно виконати завдання  

 авдяки поганій погоді туристичний по ід довелося відкласти

поп а йт  в па а

в ніт  ува у  
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ситуа і

8 7 .  Уявіть  що друг подруга  запропонував запропонувала  вам відвідати 
наступної су оти аквапарк. Проте цього дня ви удете за няті. Подяку те за 
пропозиці  о рунту те відмову та запропону те ін у дату спільного від
по инку. користа теся кількома з поданих слів.

Прийменники С олучники

ва а чи а  
 в к   о ри  

ч р  ас ідок

оскі ьки  так о  
рот  к о  то  
к  так і

Вставні слова

о р  крі  того  до р чі  і  і и  
а рик ад  ав аки  ви одить

8 8 .  І. Про ита те текст. Визна те ого тему  основну думку  тип і стиль 
мовлення. Чи погод у теся ви з автором  

   

езкомпромісність  це прекрасна й необ ідна риса  роте в житті 
є ситуації, коли можна й треба пожертвувати ціє  рисо  о перше, 
якщо л дина не знає, що таке компроміс, усі двері успі у для неї за
чинені  о друге, часто краще діяти всупереч власним переконанням 
чи бажанням заради високи  цілей, благи  намірів  

априклад, алілео алілей під загрозо  катувань зрікся свої  на
укови  ідей і визнав ї  помилковими  днак великий учений пішов на 
компроміс не заради самозбереження  свідченням того є його безпри
кладна за сміливіст  книжка есіди та математичні докази  ому 
важливо було завершити почате  айстрашнішо  ціно , ціно  зре
чення заплатив алілео за можливість закінчити сво  прац  езва
жа чи ні на що, він жив і боровся за сво  іде  

тже, безкомпромісність  це не єдиний і часто не найкращий ви
ід, тому треба завжди пам’ятати, в ім’я чого вона

ІІ. Випи іть із тексту слу ові та вставні слова  які за езпе у ть логі ність 
мовлення. характеризу те текст з погляду логі ності мовлення.

ІІІ. О рунту те в ивання розділових знаків у пер ому а заці. 

 Про ита те текст. Визна те ого тему  основну думку  тип і стиль 
и і

8 9 .  І. пи іть ре ення  розставля и пропущені розділові знаки. Зна діть вставні 
слова  поясніть  з яко  мето  їх у ито. 

 айдорожчо  темо  а отже й ідеалом для мене завжди були та зали
ша ться доброта самовідданість і милосердя л дської душі (Г. т ик)  

 тавте перед собо  великі цілі адже в ни  легше влучити ( . и р)  
 о легше досяжна мета то слабше прагнення до неї ( і ій о од
ий)   тже координати середини відрізка кінцями якого є точки õ1  1  

і õ2  2  обчисл ть за поданими формулами (  ідр ч ика)   талевий 
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трос двічі обривався доки нарешті вдалося зірвати з місця примерзлий до 
землі газик і витягти його на грейдер  ( . Го чар)   ідсту пати нам по
перше пізно й по друге немає підстав ( . Со ко)   авпаки козак в кра
їні став синонімом лицарської доблесті ( . С а о и ький)  

 Ãðåйд р  землерийна машина для вирівн вання рунтови  доріг

ІІ. Позна те в ре еннях місця пауз  логі но наголо ені слова. Про ита те ре
ення вголос  виділя и вставні слова словосполу ення  за допомого  інтонації.

9 0 .  Викона те завдання одного з варіантів  використав и слу ові та вставні 
слова для досягнення логі ності мовлення.

À  аш приятель пропонує зай
нятися певним видом спорту  ере
конайте його, що найкращий вид 
спорту  це той, що подобається 
саме вам  речень  

Á  явіть, що вас запросили ви
ступити на радіо на одну з тем  

рирода не пробачає насилля над 
не , ідпочинок і спокій  най
кра щі ліки , іцна родина  міцна 
країна  ідготуйте текст імовір
ного публіцистичного виступу 

 речень

9 1 .  Викона те тестові завдання.
1. едагування потребує речення
À арешті настали найзаповітніші для кожного випускника дні
Á тмосферу не тільки забрудн ть автомобілі, а й електростанції  
В и зал бки подорожуємо як улітку, так і взимку   
 к кажуть у народі, життя прожити  не поле перейти

. едагування потребує речення
À отрібно цікавитися не тільки комп’ тером, а й займатися спортом
Á  айважливіші відкриття л дства, як не дивно, є найменш очіку

ваними
В  то б міг собі уявити, що грибок стане джерелом пеніциліну
  кість питної води залежить як від очищення, так і від транспор
тування

. огічну помилку допущено в рядку
À езважа чи на дощ, діти були задоволені по одом
Á авдяки граду втрачено значну частину врожа
В наслідок обговорення питання виникло кілька пропозицій
 уртківці робили по своєму, оскільки інструкції не було

. отребує редагування речення
À   екскурсійни  б ро деси з гостями міста прац ть досвідчені 

та комунікабельні гіди
Á  ід’ї авши до ам’янця, ми побачили обриси середньовічного 

міста й почули шум автостради
В  об оглянути якнайбільше пам’ятни  місць аркова, заздалегідь 

знайдіть та ознайомтеся з переліком екскурсій
  кскурсоводи розкажуть про музеї ереяслава мельницького не 
тільки українсько , а й іноземними мовами
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 . О Н С Ь ПО У ОВ  КС У
ро вст  ос ов  й ак ч  части и т кст  ро дод р а  с ис

ови  і стр кт р и  в ків  огіч и  р одів  а тако  ро вис овки 

9 2 .  А. Про ита те уривок і зверніть увагу на те  и зв язане ко не наступне 
ре ення з попереднім  и о днані вони спільно  темо   основно  думко . 

авчальний рік учні зустріли в новій школі  роект підготував ко
лектив ар ітекторів обласного центру  я школа триповер ова  будо
вана за сучасним проектом  р ітектори спроектували також будинок 
культури  иректором будинку культури призначено   митренка

Б. оведіть  що в уривку не дотримано смислових зв язків і логі них переходів. 
В. Зро іть висновок  за яких умов текст мо на вва ати логі но правильним.

огіч ість Побудова тексту арактеризується чітко  логічніст  та по
слідовніст , які реалізу ться  
 за допомого  причинно наслідкови  зв’язків у межа  як 
окреми  речень, так і всього тексту  
 зв’язком окреми  частин тексту, оскільки кожна наступ на 
думка вислів  ви одить із попередньої  
 підкресленням наступності або черговості подій чи явищ

Н огіч
ість

елогічність може виявитися в композиції тексту, невдалій 
аргументації, неправильному використанні мовни  засобів  

еприпустимо перестрибувати з думки на думку, розривати 
ї , допускати внутрішні суперечності, алогізми те, що супе ре
чить логіці , лексичну та смислову абсурдність, багатослів’я

огічні елементи тексту

вступ
основна 
частина

закл чна 
частина

9 3 .  І. Прослуха те текст із голосу в ителя а о однокласника 
однокласниці . З ясу те  якої галузі знань стосу ться це висловлення. 

 

е дерево шукали не одне століття  ого плоди, що важать  кі
лограмів, часом прибивало морськими течіями до берегів ндії, ей
лону, ндонезії  ле ні то не знав, що це таке, де росте, звідки береться  

азвали це диво морським кокосом, приписавши йому багато ліку
вальни  властивостей  снувала легенда про те, що морський кокос 
росте прямо в океані та його оберігає міфічна птиця аруда  ільки 
в  році француз арде, досліджу чи ейшельські острови, знай
шов у центрі острова рален гігантські пальми, обліплені цими горі
ами  е роздуму чи й не га чи часу, француз навантажив корабель 

горі ами та відвіз ї  в нді , сподіва чись розбагатіти

однокласниці . З ясу те  якої галузі знань стосу ться це висловлення. 

віт
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ині масив із семи тисяч таки  
пальм  сейшельці назива ть ї  коко
де мер   оголошено заповідником  

 дала йому статус об’єкта сві
тової спадщини

ридцятиметрові стовбури пальм 
струменять високо в небо  ам, закри
ва чи сонячне світло, шумлять вели
чезними листками віялами так, ніби 
скрипить залізо  ід самим листям ви
сять грона  темни  горі ів, визріва

чи кожний по  років  орічно 
пальма дає близько  горі ів  

ейшельці л блять сво  батьківщину й витвір  ї ньої природи  
морський горі   нього вони виготовля ть багато національни  суве
нірів (  р а )

 Ãðîíî  рос. гроздь
 Âèтвір  рос. создание, творение

ІІ. Викона те завдання до тексту.
. Визна те тему  основну думку висловлення  основну  додаткову ін ормаці .
. Визна те вступ  основну  закл ну астини тексту. 
. Поясніть  що за езпе у  логі ність тексту. Зіставте сво  відповідь із поданим 

міркуванням.
. кладіть і запи іть прости  план тексту. За планом стисло перека іть про
и тане усно  дотриму ись логі ності.

МІРКУЙМО. огічна зв’язність тексту розповідь про морський горі  
досягається співвідношенням з одним і тим самим предметом дійсності, 
ру ом думки від відомого до невідомого, наявніст  причинно наслідко
ви  зв’язків   тексті відчутна відповідність нормам публіцистичного 
стил , жанровому різновиду  статті  аявні логічні елементи вступ, 
основна й закл чна частини

міркуванням.

С й ьський горі

9 4 .  І. Поясніть  ому подани  уривок не мо на вва ати логі но правильним. 
Пере  уду те ого  запи іть правильно.

ерший і найважливіший  підвищення резервів серцево судинної та 
ди альної систем  дже здоров’я не зміцниш, зробивши  вправ чи 
пройшовши один кілометр черепашачим кроком  ругий  підтримання 
на певному рівні функцій м’язів і суглобів   в цілому скромна мета й до
ступні засоби  ось що потрібно для початку  днак і на початковому етапі 
навантаження не має бути надто легким   заняття  фізкультуро  можна 
виділити два головні напрями

ІІ. кладіть і запи іть закл ну астину  и  ре ення  пере удованого тексту.

9 5 .  І. Запи іть ре ення в такі  послідовності  що  вони становили текст. 
 етод, який при цьому застосову ть, назива ть методом координат  
 а практиці нерідко виникає потреба розв’язати обидві задачі ра

зом  спочатку за деякими властивостями фігури скласти її рівняння, 
а потім, дослідивши отримане рівняння, установити нові властивості цієї 
фігури  
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  попередні  параграфа  ви розв’язували методом координат такі дві 
задачі   зна чи геометричні властивості фігури, зна одили її рівняння  

 зна чи рівняння фігури, зна одили її властивості  
 и вже знаєте, що властивості геометрични  фігур можна досліджу

вати засобами алгебри  

ІІ. Підкресліть грамати ні основи ре ень.

9 6 .  І. Послуха те текст із голосу в ителя и однокласника 
однокласниці . Чи погод у теся ви з висновком авторки   

  

 кожної л дини є доля   вона у землі, у народу, нації, держави  
ад кожним із нас тяжіє айвищий акон праведливості, однаковий 

і в осмосі, і на емлі  уть його в тому, що кожен зрешто  одержує 
по заслузі  обто, чинячи добро чи зло, ми потрапляємо під певні за
кони, що ді ть бумерангом

 своєму житті л дина неначе ру ається по спіралі, де на кожному 
новому витку пожинає результати того, що вчинила на попередньому  
 ніби велика реєстрова книга, де записано  все  гадаймо біблійний 

с жет про нгела ранителя, який заносить до книги ебесного суду 
все, що л дина скоїла на своєму віку доброго чи поганого

яжкі провини предків можуть вплинути й на дол  нащадків  об 
родіяння ж роблять славу родоводу  оки вина предків не буде спокуту
вана  корисними вчинками нащадків, страждатиме родове дерево  бо, 
як каже народ, увесь рід нещасливий  ещасливі родини й роди  то 
гіркі плоди з тої ниви, яку засівали злом далекі чи близькі прабатьки

ому в кожного має бути розвиненим внутрішній контролер  со
вість  реба утримувати себе від погани  вчинків, ли и  намірів  ло 
довго не забувається й породжує зло  обро примножує добро, торує 
шля  справедливості, до якої прагнуть у всі віки л ди ( . отрич)

 С окóт ва ий  рос. искупл нн й

ІІ. Викона те завдання до тексту.
. Просте те  и дотримано в тексті логі них переходів мі  астинами. Чи 

виплива ть висновки зі сказаного
. оведіть  що це  текст  роздум у пу ліцисти ному стилі ука іть тезу  

аргументи  висновок . Зіставте сво  відповідь з поданим міркуванням.
. Поясніть  що за езпе у  логі ність висловлення. 

. Законспекту те текст  додер у ись смислових і структурних зв язків  
логі них переходів.

МІРКУЙМО. иклад думок у тексті є логічним і емоційно виразним, 
чітко й безпосередньо виражено авторське я  вторка осмисл є зна
чення вчиненого добра чи зла в житті л дини  е дає підставу ствер
джувати, що текст написано в публіцистичному стилі  

екст є роздумом, оскільки в ньому наявне міркування про буття 
л дини  авторка висловл є свої судження й дає їм оцінку  ретє ре
чення є тезо , яка розшир ється двома наступними реченнями  алі 
йдуть аргументи й і й абзаци  з ци  положень авторка виводить 
важливу думку про те, що в кожного має бути внутрішній контро
лер  совість

ина

. Поясніть  що за езпе у  логі ність висловлення. 
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9 7 .  І. Напи іть невелики  роздум  використав и одну з поданих тез і вставні 
слова словосполу ення  як засі  досягнення логі ності. Ви мо ете скориста
тися подано  ни е довідко .

 евченко належить не лише країні  усьому л дству, оч кожне 
його слово  про країну ( ва  а  іт рат  ро ав ь)   афта до 

 року подешевшає на   ( кс рт а тового ри к )   порт  
це насамперед загартування організму, вдосконалення фізични  можли
востей

ІІ. Проаналізу те висловл вання однокласників за такими запитаннями:  и 
допущено та які саме логі ні помилки   и наявни  у тексті вступ   и 
зро лено висновки  узагальнення   що у висловленні вдалося на краще

ові а

астини роздуму Вставні слова словос олучення

еза На д к ... к ств рд ... а с ова и... 
к відо о

ргументи  дійс о... о р ... о др г ... Нар ті... 
ч вид о  о а с іво

исновок т ... 

 1 . В МО  О О НОС  МОВ НН  
В Р Н  С

ро огіч ість к од   айістот і и  о ак а кового й о і ій о
ді ового сти ів   а тако  а огі и в до ьо  ов і

9 8 .  А. Про ита те текст. 

ісля тривали  переговорів сторона  і сторона  уклали угоду про 
спіль ну діяльність  виробництво ліба  оясн чи журналістам своє 
рішення, сторона  зазначила, що зацікавлена в розвитку спільної 
справи, а тому має намір модернізувати виробництво  торона  за
явила, що її цікавить тільки негайний прибуток, а тому максимально 
використовуватиме наявні виробничі потужності

Б. Поясніть  ому ро ота партнерів прире ена на невда у. Яких помилок припу
стилися сторони під ас переговорів  Як потрі но уло їх провести

В. Висловіть міркування щодо логі ності як одні ї з на істотні их ознак о іці но
ділового  наукового стилів.

Н огіч ість

огічність  ознака всі  стилів мовлення, проте в кож
ному з ни  вона має сво  специфіку

елогічність може виявитися в композиції тексту, невда
лій аргументації, некваліфікованому розробленні теми  

еприпустимо перескакувати з думки на думку, розри
вати думки, допускати внутрішні суперечності, лексичну 
та смислову абсурдність, двозначність, багатослів’я
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огічність у різних стилях мовлення

Стиль 
мовлення Особливості

Науковий айбільш послідовно витримуємо логічність у науко
вому стилі мовлення  ут логічність відкрита  ми наче 
простежуємо ід пізнавальної діяльності мовця  спів
розмовник стає учасником доведення істини

О і ійно
діловий

огічність є основно  вимого  і для текстів офіційно
ділового стил  окумент має спонукати до будь яки  
дій, переконувати, що досягається аргументованіст  
й логічніст  подани  фактів  ідсутність логічності 
в мові документа призводить до неправильного його ро
зуміння та застосування

Публі истич
ний

огіка викладу в публіцистичному стилі урівноважу
ється з емоційно експресивним забарвленням, оскільки 
публіцистика мусить бути впливово  та інформативно  
водночас

удожній  удожньому стилі логічність підпорядкована змал
ванн  удожнього образу  ут можуть бути алогізми  
Алогізм (рос. алогизм   сполучення суперечливи  понять, 
свідоме порушення логічни  зв’язків з мето  створення 
певного стилістичного та смислового ефекту  НАПРИ-
КЛАД: го ов  аст   в икий ро  дрі кові ри
страсті  д ати го ос о  акі порушення розгляда ться 
як художні засоби  роте алогізми, які бува ть у удож
ні  текста , не повинні порушувати логічності мовлення

Розмовний  розмовному стилі порушенн  деяки  правил логічної 
організації мовлення може запобігти сама ситуація мов
 лення

9 9 .  І. Про ита те текст. Визна те ого стиль мовлення та с еру 
використання. 

    

есто, в котором располагается 
н нешний город непр, с древности 
б ло благоприятн м для обитания, за 
искл чением веков палеолита, когда 
здесь про одила граница ледникового 
щита    века  в  км жнее го
рода в с  ашмачка  на одился один из 
центров отской империи, а возможно, 
и е  столица  уществовали поселения 
и в черте города  

  веке  г  на н нешнем о на
ст рском острове центр города  визан
тийские мона и основ ва т монаст рь  

а на

істо і ро
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есто б ло в брано не случайно  вперв е остров упоминается в итии 
св  еодосия как сам й северн й пункт, куда дош л один из учеников 

риста  ндрей ерво званн й   дальнейшем стен  монаст ря не раз 
видели пропл ва щие по непру дружин  киевски  князей по пути 
на р м или онстантинополь  редположительно, монаст рь б л 
разрушен во время монгольского нашествия

спешно развиваться край начал с  века  после становления 
апорожского казачества и организации ниже по непру сечей, являв

ши ся преградой на пути за ватчиков (  р а а).

ІІ. оведіть  що подани  текст характеризу ться тако  ознако  мовлення  як 
логі ність. 

ІІІ. кладіть і запи іть план тексту українсько  мово . За планом перека іть 
усно текст українсько  мово  дотриму ись логі ності. 

словни
лагоприятн й  укр  с риÿт ивий  на одиться  укр  ро ѕ

ватис  нашествие  укр  íàâàëà  предположительно  укр  
і овѕðíî  в черте  укр  ó ìå а

ситуа і
1 0 0 .  Уявіть  що у ні ва ого класу ви
рі или поїхати на ут ольни  мат  
и на концерт до ін ого міста. Пові

дом  те про сво  а ан ня директора 
освітнього закладу  поін орму те про 
склад групи  поді  місце проведен
 ня  дата  у асники  мар рут  як пла
 ну те їхати  коли повернутися  яка 
потрі  на допомога тощо. 

Якого стил  ви удете дотриму
ватися  склада и висловлення  

те те за дотриманням логі ності 
мовлення.

1 0 1 .  Зна діть пору ення логі них зв язків у поданих уривках. Чому  незва
а и на це  уривки  логі но правильними

 е жартуй наді мно , будь ласка, і, говорячи, не мовчи  ащо 
правді словесна маска  и мовчанням мені кричи ( . Си о ко)  

 ої ко ані, милі вороги   мушу вам освідчитись в симпатії  кби 
було вас менше навкруги  л дина може вдаритись в апаті  ( . ос
т ко  

 àті   стан байдужості

оло умо   
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1 0 2 .  І. Про ита те уривок з усмі ки Як варити і їсти суп 
з дикої ка ки  Остапа Ви ні. Визна те тип і стиль мовлення тексту. 

 

ловом, ви пої али на лугов  озера, на очерети й на ти ти  
плеса

амо собо  розум ється, що ви берете із собо  рушниц  це така 
штука, що стр ляє , набої та вс лякий нший мисливський реманент, 
без якого не можна правильно нац лятись, щоб бити без прома у, 
а саме  р кзак, бу анку, консерви, ог рки, пом дори, десяток укруту 
яєць  стопку  топка береться для того, щоб було чим ви л пувати 
воду з човна, коли човен тече

ика качка л бить убиватись ти ими ти ими вечорами, коли 
сонце вже сковзнуло з веч рнього пруга , минуло криваво багряний 
горизонт, послало вам останн й золотий прив т  п шло спать  е 
ввечер   вранц  дика качка зривається шукати вашого постр лу 
рано рано, т льки но починає на св т благословлятись

а веч рн  зорьку ви сп знились  е обов’язково  ап знення на 
веч рн  зорьку  це мисливський закон  и одячи ще з дому,  та що 
там ви одячи   ви ще напередодн  знаєте, що на веч рн  зорьку ви 
обов’язково не встигнете, от через це саме ви, в день виїзду на пол ван ня, 
ще зранку все вкладаєте, ще зранку ви щось забуваєте,  в час од’їзду 
ви виб гаєте з ати, летите чи то на вокзал, чи до машини, на запи
тання знайоми  уди   кидаєте  п шу, щоб на веч рн  зорьку 
спізнитись ,  галопом дал  ( ста  и )

 åсо  широка, зі спокійно  течіє  ділянка річки  
 чѕр ій р г  за ід     
 На р дîд   рос. накануне  

ІІ. Зна діть алогізми  поясніть  з яко  мето  автор твору пору ив логі ні 
зв язки. Чи вва а ться це мовно  помилко  Чи дотримано у творі логі ності 
мовлення

з дикої ка ки  Остапа Ви ні. Визна те тип і стиль мовлення тексту. 

ов ілл

1 0 3 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи зав ди допомога допомага  У яких випадках  на 
ва у думку  допомога мо е за кодити тому  хто про неї просить  Чи змо ете 
ви відмовити  якщо ва а допомога за кодить вам

 ут тавтологі  використано як засіб виразності

1 0 4 .  І. Помірку те  як повинен спілкуватися керівник з підлеглими. Уявіть  що 
ви керівник підпри мства. Змодел те есіду з підлеглим  мо ливу в одні  із 
поданих ситуаці  на ви ір . отриму теся вимог логі ності. 

 ри зара уванні на роботу
  мето  зао очення  
 ля вирішення виробничи  питань
 ля попередження про відповідальність за недотримання вимог тру

дової дисципліни  

ІІ. Проаналізу те змодельовані есіди ва их однокласників щодо дотримання 
логі ності мовлення.
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1 0 5 .  Викона те завдання одного з варіантів. Проаналізу те висловлення з по
гляду логі ності.

À  явіть, що вам треба поінфор
мувати вашого ділового партнера 
про зміни в програмі запланованої 
зустрічі  апишіть йому електрон
ного листа  речень , а також 
продумайте, як ви попередите його 
в телефонному режимі про надси
лання цього листа  речення  

кого стил  ви будете дотримува
тися

Á  найдіть в нтернеті інформа
ці  про природні ресурси, історі  
чи економіку вашого регіону села, 
міста, району, області  апишіть 
текст у науковому стилі  ре
чень  з одного із зазначени  на
прямів  

Проект
д айт с  в гр и. ідготуйте колективно розповідь та мульти

медійну презентаці  для іноземців про уявну віртуальну  мандрівку 
країно  икористайте мовні засоби для досягнення логічності й точ

ності висловлення  
озподіліть обов’язки в групі  ас презентації   вилини

д айт с  в гр и.

дрі вська рква  
. и в

атр о ри 
та а т  . д са

а ь оді ьська орт  ь и ька о .

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



48

ÌÎß ÑÒÎÐІÍÊÀ

  уло
Е Я   Е ВІ У

Не вирізняли рані е такої астини мови  як ислівник. ля позна ення 
кількості використовували імена еталони. Число п’ять  наприклад  у 

агатьох мовах позна алося словом  яке називало руку малося на увазі 
п ять пальців . е  тепер укотське мынгыткен десять  уквально озна а  

дві руки  а ескімоське югинак двадцять   уся л дина  то то двадцять 
пальців  (За М. Кочерганом).

і аво нати
УВЕНІ

увенір  подарунок на спомин а о рі  пов язана 
зі спогадами. Походить від ранцузького слова  що 
озна а  спогад  пам ять . Зде іль ого за сувеніри 
правлять оригінальні дрі ни ки  виро и із металу  
скла  дерева  пластмаси та ін их матеріалів. Поняття  
що ого вира а  слово сувенір  мо на передати 
такими словосполу еннями  як річ на спомин  па-
м’ятний дарунок (За Є. Чак). 

смі німос
З УЧНІВ  ВО ІВ

 Ми демо до ма утнього навіть не дивля ись під ноги.
 ев енко ув ра ом у агатого пана.
 Він писав  стимул и сво  поезі  під пісн .
 Наталка Полтавка паралельно веселила се е.
 Я стара ся іль е асу проводити зі своїми цінностями.
 о на л дина тягнеться до ма утнього  як ле ідь до ле ідки.

 та  ува
О НЕ  А УВА

На світі  плем я  яке не л ить рахувати. В амазонських д унглях иве 
плем я мисливців піраха  мова якого ма  тільки три слова для позна ення 
исел  один  два і багато. Один  мо е іноді в иватися в зна енні 

приблизно один  мало  а слово два  мо е озна ати насправді небагато. 
о ні исла не існу ть у мові племені тому  що в них нема  нео хідності. 

Піраха ма ть малорозвинену соціальну структуру. ро і вони те  не 
раху ть  вал ту замін  натуральни  о мін. ому мова піраха склада ться 
з  різних звуків (З посібника).
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М

 ар сть в н радн   е а те ву  
ьн   ненастанн  іть ур н  

сті а від с ь  в на а  уде

М. Рильський

 11. С О А МОВ НН   А А ЬНА 
КУ Ь УРА Н

ро ов   в астиви  іт рат р ій ові вк ч ь 
і ор ь ов и  ор

1 0 6 .  А. Зна діть у поданих ре еннях випадки неправильного в ивання слів. 
Чим зумовлено ці помилки  

 ій найул бленіший класичний 
твір  унна соната  ет овена  

 а зустріч зібралися бувші одно
класники

 ісля уроків я всігда відди
а  
 а тарі видобули мільйон 

тонн вугілля звер  плану

Б. Відредагу те усно ре ення відповідно до норм літературної мови.
В. Помірку те  яке мовлення мо на назвати истим. Як  на ва у думку  досягти 

истоти мовлення

о тт  
чистоти

истота мовлення  це повна відповідність нормам літера
турної мови орфоепічним, лексичним та іншим

истота мовлення

равильна 
літературна 

вимова

живання слів, 
які відповіда ть 

літературній нормі

Н рави ь а 
âèìîâà

айпоширенішими помилками у вимові, що заважа ть 
чи  стоті мовлення, є неправильна вимова голосни  і приго
лосни  звуків, звукосполучень, неправильне наголошення, 
паузи вагання (  г  той  ), невиправдане 
акання  

Н отрі і 
с ова

асмічу ть мову слова паразити, суржикові, лайливі, вуль
 гарні слова  Їх треба уникати
Слова аразити  вставки, які ніяк не вплива ть на суть 
сказаного  НАПРИКЛАД:  й  корот  так и овити  

ачить  в ас  ка чи
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истота мовл нн

собливої шкоди українській мові завдає ñóðæèê  зміш у
вання слів різни  мов, зокрема української та російської  
НАПРИКЛАД: вроді  відди ати  о ідивс  правильно  і и  
від очивати  о ра ивс

истота мовлення пов’язана з культуро  л дини  кщо л дина куль
турна, то й мовлення в неї чисте, виразне, зрозуміле, логічне

1 0 7 .  Про ита те текст. Визна те ого основну думку. Висловіть свої мірку
вання щодо пору еної про леми.

 
 того, як говорить л дина, можна уявити собі її загальний роз

виток, освіту й культурний рівень  о культурнішо  є л дина, то роз
виненішо  є її мова, багатшо  на лексичний запас, розмаїтішо  
епітетами, метафорами, влучними порівняннями, барвистішо  вживан
ням прислів’їв, приказок і приповідок   природі не буває л дей, які 
відзначилися б високим інтелектом і водночас примітивно , як у пер
вісного дикуна, мово

оротьба за чистоту й високу мовну культуру  це боротьба за куль
туру взагалі

равильно й чисто говорити може кожний, аби тільки було бажання  
е не є переваго  вчени лінгвістів, письменників або вчителів мовни

ків  е  не тільки ознака, а й обов’язок кожної культурної л дини  
ультурними в нас мусять бути всі, незалежно від того, прац є л дина 

розумово чи фізично а . то ко авидович

 о аїтий  рос. разнообразн й

а вимову українськи  слів може впливати російська мова з її звукови ми 
особливостями  

1 0 8 .  Вимовте ітко слова  дотриму ись поданих інструкці .

 олосний [î] вимовляйте чітко, не зближу чи його з [à]  гîëîва  
âîда  îëîко  рî îта  îр  крî ива

 риголосні [á], [ä], [ç] вимовляйте дзвінко, не допуска чи ї  оглу
шення  ìîòóçка  о г ç  в çка  иçка  д  гор  ісор  дка  видко  
к адка  ід  р дко.

 риголосний [ð] вимовляйте твердо, не допуска чи його пом’як
шення  Õàрків  гор  ікар  ри т ь.

 риголосні [ø], [÷] вимовляйте твердо, не допуска чи ї  пом’як
шення  і÷  ÷  к ÷  ÷асто  ÷итати  віт÷и а  к і  р  ка  
г а.

 имовляйте приголосний [ë] твердо, не допуска чи його пом’як
шення  òåë о  ë ктрика  ë к і  ë г да  гаë ра.

в ніт  ува у  

в ніт  ува у  
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1 0 9 .  Про ита те слова українсько  та росі сько  мовами  ітко вимовля и ко
ни  звук. Порівня те вимову цих слів в о ох мовах. Які помилки у вимові українських 
слів мо ливі під впливом росі ської мови  користа теся за потре и довідко .

а нс о осійс о

÷асто ч
ëектор л
кабіíет н
òеорія т
двадöять ц
птиöя ц

÷асто ч
ëектор л
кабиíет н
òеория т
двадöать ц
птиöа ц

ові а
 країнський приголосний ч  твердий, а його російський відповід

ник  м’який ч  
  українській мові приголосні перед е  тверді, а в російській  м’які  
  слова , спільни  для обо  мов, українському м’якому приголос но

 му ц  відповідає російський твердий ц

1 1 0 .  І. пи іть ре ення  уника и слів  які засмі у ть мовлення. Ви мо ете ско
ристатися подано  ни е та лице . 

  тим часом іду я, розстроєний   часник намагався склонити ко
місі  на свій бік    щойно дивилася фільм иряться слу и   одо 
цього наші погляди ілком співпадали   ені треба срочно ї ати до ар
кова   ліду чого разу я попереджу вас заздалегідь   е забути б ку
пити са ару, муки, овсянки, уксусу  

ІІ. о виділених слів до еріть синоніми. 

нтису и

авил но п авил но

с иляти до своєї думки
засмутити друга 
збіглися обставини 

склоняти 
розстроїти
співпали 

ситуа і

1 1 1 .  Уявіть  що в їдальні свого нав аль
ного закладу ви уто н те мен  
ро и те  отриму те замовлення. кла
діть діалог  реплік  мо ливи  у 
ці  ситуації  використав и кілька з по
даних опорних слів словосполу ень . 

отриму теся истоти мовлення. 
 смачна страва 
 овочевий суп 
 картопляне п ре  
 яблучний сік
 тістечко

 таця 
 серветки 
 склянка 
 мачного
 будь ласка 
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1 1 2 .  Перекладіть усно по ерзі словосполу ення українсько  мово . Які по
милки мо ливі під ас виконання цього завдання

чебн й корпус, принять стакан, вкл чить свет, почистить коврик, 
нов й заказ, взять отпуск, почтов й адрес, написать письмо, сч т за 
квартиру, пос пать са аром, важное мероприятие  

поп а йт  в па а

1 1 3 .  І. Відредагу те письмово словосполу ення.
кусні бл да, яскраві салфетки, три стакани, мучні вироби, відмічати 

іменини, вимкнути свєт, грязна підлога, пожарна машина, принести стуло, 
краска для волосся, кирпічний будинок, на лінії  контрольор, обіщати до
помогу, великий карман, чиста бумага, платити налоги, в пользу замовника, 
цікаві міроприємства, новий поставщик, погрузити продукці , виконали 
звер  норми, взнос у б джет, триденна командировка, українська таможня

ІІ. кладіть і запи іть ре ення з двома виправленими словосполу еннями на ви ір .

1 1 4 .  Пере ува и в транспорті  у магазині тощо  ува но дослуха теся до мов
лення тих  хто пору . Які пору ення мовних норм на асті е допуска ть мовці  

1 1 5 .  Викона те тестові завдання. 
1. равильну вимову відображає фонетичний запис слова в рядку
À лектор л åктор  В дзеркало зåркало
Á сектор с åктор   театр теàтр  
. равильну вимову відображає фонетичний запис кожного слова, 

À чисто чèсто  В циркуль цèркул
Á чашка ч àшка   учення уч åн а  
. ругий склад наголошений в обо  слова  рядка

À товстий, косий В везти, олень 
Á новий, нести  кропива, тонкий
. ексичну норму порушено в рядку

À передплата на газети  В зворотна адреса 
Á призвести до втрат   учбовий корпус 
. едагування  потребує словосполучення

À л бити у т В у л бèй день 
Á гарний краєвид  сама ніжна мелодія

 1 . В КОР С АНН  В МОВ НН  С В 
Н ОМОВНО О ПО О НН

ро іс  і о ов и  с ів  ксич ій сист і кра сько  ови 
та ро т  ко и с ід ос гов ватис  и и оди и и

ПРИГАДАЙМО. о таке слова ін омовного поход ення  

1 1 6 .  А. Порівня те власне українські слова зі словами ін омовного похо
д ення щодо зву ання та спри няття. Чому саме пер им рекоменду ть від
давати перевагу

огляд  дайджест пристосування  адаптація
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Б. Чи потрі но укати власне українські замінники поданим ни е словам ін о
мовного поход ення

банк, кредит, телефон, комп’ тер

В. ормул те рекомендаці  щодо використання в мовленні слів ін омовного 
поход ення. 

о од  
с ова

а по одженням розрізня ть слова власне українські й ін
шомовного по одження рос. иностранного проис ождения

ас  
кра ські

Власне українськими є слова, що виникли на українському 
рунті   здебільшого немає в інши  мова  НАПРИКЛАД:
рі  ітак  ди а  освіта  а і и  айвий  гар ий
ласне українськими є також слова, витворені українсько  

мово  від спільни  з іншими мовами коренів  НАПРИКЛАД:
в дій  с р а ь  ост ро ь  досвіта  і àíèíà   від коре ня 
ро , який арактерний для с іднослов’янськи  мов, утвори
лися власне українські слова ро ити  вирі  виро и тво  
ро іт ик  виро ичий та ін

и ір с ова кщо в українській мові немає для позначення певного 
поняття власного слова, то можна послуговуватися словом 
іншомовного по одження  ак, немає потреби відна одити 
замінники таким словам, як історі  а та  т іс  ка
і т  ьс  д и си тощо  кщо ж поняття може бути 

виражене власне українським словом, то саме цьому слову 
потрібно віддавати перевагу, а не іншомовному  НАПРИ-
КЛАД: р с кта ь ий фр    поважний, солідний  
адь   прощавайте  о к й  усе гаразд, добре  д кт  
вада  си то   ознака вияв, прояв

апозичення  закономірний шля  збагачення лексики будь якої мови  
аме тому культура української мови проголошує не викорінення слів іншо

мовного по одження, а вимогу не зловживати ними

1 1 7 .  Про ита те по ирені у омовні запози ення. о еріть усно за мо ливості 
їхні власне українські відповідники. Помірку те  які з поданих слів асто використо
ву ть задля моди  ез потре и. 

даптація, банкомат, релакс, екскл зивний, вотум, гамбургер, джек пот, 
євро, кайф, кут р’є, ксерокс, онлайн, сертифікація, скотч, тінейджер, о’кей, 
мерсі, уїк енд, епі енд  

1 1 8 .  І. о еріть до поданих слів ін омовного поход ення їхні українські відповід
ники  наведені ни е. Запи іть слова парами. 

орсувати, ігнорувати, лімітувати, дефект, доміну чий, концентрувати, 
превал вати, стимул вати, базуватися, рентабельний, індиферентний

е помічати зневажати , прискор вати, недолік, зосереджувати, 
панівний, обмежувати, переважати, зао очувати спонукати , рунту
ватися, вигідний, байдужий

ІІ. Із двома поданими власне українськими словами складіть і запи іть по одному 
ре енн .

в ніт  ува у  
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1 1 9 .  І. Про ита те текст. Ука іть рагменти  у яких ідеться 
про вагомість наукового здо утку Олени Полонської. 

    

а її честь названо планету, про неї зні
ма ть фільми та пишуть книги  ак корот ко 
неможливо розповісти про відому українку, 
учену зі світовим іменем лену олонську  

ебесна ме аніка  один з розділів теоре
тичної астрономії  аме українка відповіла 
на складні питання, які не давали споко  
астрономам усього світу  деться про дослі
дження ру у комет і спробу відповісти на 
запитання, звідки беруться ці загадкові, 
майже примарні об’єкти  пира чись на власні методики та програми, 
лена олонська першо  у світі розробила безперервну числову тео

рі  ру у комети Воль а за весь історичний період її спостережень 
 чена підтвердила гіпотезу щодо за оплення комет Со

нячною системою й дослідила ї ній ру  за  років  авдяки точним 
розра ункам лени олонської астрономи відшукали багато загубле
ни  комет (  р а )  

ІІ. Викона те завдання до тексту.
. Зна діть у тексті слова ін омовного поход ення. З яко  мето  та и до

цільно їх у ито  
. Поясніть лекси не зна ення двох слів ін омовного поход ення  у итих 

у тексті на ви ір . 
. З ясу те етимологі  поход ення  підкреслених слів. 
. О рунту те написання слів з великої та малої літери у виділених сполу еннях.

осягнення

а о о ська

1 2 0 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як и ви ули астрономом  то яку планету хотіли  
дослід увати  Чому  Чи не відмовилися  полетіти в космос   

1 2 1 .  І. Зна діть слова ін омовного поход ення  поясніть їхн  лекси не зна ення. 
Чи не пору у ть ці слова истоти мовлення

 и досі ще рятуємо дистрофі  тіл, а за прогресу чу дистрофі  
душ  нам байдуже ( . Си о ко)   гоїзм заважає л дині піклуватися 
про себе розумно ( . Го о ородько)   е ай тендітні пальці етики тор
кнуть вам серце і вуста ( . ост ко)   аді мно  земні катаклізми не 
владні ( . исокий)   и, може, це ввижається мені той несказанний 
камертон природи, де зорі ясні і де ти і води  ( . ост ко)

ІІ. пи іть  ре ення  підкресліть грамати ні основи. 

1 2 2 .  пи іть ре ення  уставля и на місці пропуску одне з наведених пору  слів 
так  що  не пору увати истоти мовлення. 

 ули виявлені деякі          
в роботі турфірми до іки  д кти 

 реба використовувати       
можливості ока ь і  іс ві
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 азви п’єс драматурга є відомими 
      сентенціями, висловленнями

 ерші        за вор вання 
серця симптоми, ознаки, вияви

 отримуйтеся        висіву 
на гектар норм, лімітів

1 2 3 .  Пригада те вивіски на громадських закладах магазинах  садо ках  ка в яр
нях  клу ах тощо  ва ого населеного пункту. Чи  на цих вивісках слова ін омов
ного поход ення  Які з цих слів  на ва у думку  доцільно замінити

ва  оти и  усі а ом

1 2 4 .  Відредагу те  запи іть ре ення  уника и невиправданого в ивання 
виділених слів ін омовного поход ення. 

 иставку відвідали рес ектабельні гості    магазині представлено 
широкий діа азон продуктів арчування   ва роки тому місто відсвят
кувало свій міленіум   рупа презентувала відеоклі  на сво  нову пісн  

 а змагання  наша команда зазнала іаско   лопець кон іден ійно
розповів друзям про пригоду    житті зірка виявилася не тако  ім о
çàíòíîþ, як на екрані   а збора  прийнято ідентичне рішення

1 2 5 .  Перекладіть і запи іть ре ення українсько  мово  замін и  де нео
хідно  слова ін омовного поход ення власне українськими. Зверніть увагу на те  як 
співвідносяться слова ін омовного поход ення в о ох мовах.

  ти  лесн  массива  сосна доминирует над ель    квартире есть 
одна изолированная комната    гарантиру , что сегодня он верн тся 
домой вовремя   алажено отечественное производство машин, котор е 
прежде импортировались из за рубежа   а горизонте ч тко в рисо в
вались контур  дал ки  гор   ома, за вечерним чаем, м  наконец 
достигли консенсуса в покупке телевизора    никак не могли отпра
виться в по од, так как вс  ещ  не б ло кворума   еоб одимо срочно 
исправить дефект  ремонта  

 Ãàðàíòèðîâàòü  кр. ручàтися, гарантувàти, запевнÿти
 Êîíòóð  кр. îбрис, кîнтур, конфігурàція, прîфіль   

1 2 6 .  Викона те тестові завдання.
1. ншомовними є всі слова в рядку
À маестро, директор, таксі  В перешкода, карате, пальто
Á реплантація, мрія, екстракт  комунікація, інколи, обі 
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. лово іншомовного по одження доцільно замінити власне україн
ським у сполученні

À аграрний бізнес  В симптоми перемоги
Á міграційна служба   стиль бароко

. правильно сполучено слова в рядку
À ідентична поведінка        В повторний рецидив  
Á ваша прерогатива  мати пріоритет 

. оберіть українські відповідники до слів іншомовного по одження
  о ов  с ово

1 сфера 
2 імідж
3 фактор
4 резонанс

ас  кра ськ  с ово 
À образ
Á чинник
В спосіб
 царина
 відгомін

. оберіть відповідники до слів іншомовного по одження
   о ов  с ово

1 генеза
2 дефект
3 культ
4 коаліція

ас  кра ськ  с ово 
À  вада
Á  об’єднання
В по одження
 зображення
  обожн вання

 1 . В КОР С АНН  В МОВ НН  КС К  
О М НО О В ВАНН

ро іс  діа кти ів  ро сіо а і ів  арго і ів  ксич ій 
сист і ови  а тако  ро т  к ос гов ватис  и и оди и и

ПРИГАДАЙМО. . Які слова назива ться діалектними  . о таке про есіоналізми

1 2 7 .  А. Зна діть у поданому уривку з твору Маруся  ригорія вітки Основ я
ненка діалектизми. 

аруся не пропустила ні жодного словечка і ще звечора наготовила 
червону скиндячку , щоб завтра на голову положити, і з веселост , і з 
радост  лягла спати  тільки того вже не можна вірно сказати, чи спала 
вона ту ніч оч часинку

ранці вирядилась  щонайкраще  поплела коси в самі міленькі дрі
бушки й вінком на голову наклала, пов’язала, які були луччі скиндячки, 
а звер у усі  положила червону і квіточками заквітчалась

 Ски дÿчка  стрічка, яко  пов’язу ть голову

Б. Замініть зна дені діалектизми словами су асної літературної мови. о від 
цього зміниться  Чи доцільна така заміна  

В. Поясніть  з яко  мето  у творі Маруся  використано діалектизми. 

 
в ива

оряд із загальновживано  лексико , яка забезпечує основ
 ні потреби спілкування, українська мова має слова обмеже
ного вживання  евні обмеження сфери функціонування 
виявля ть діалектизми, професіоналізми, жаргонізми
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іа кти и іалектизми  це слова, уживання яки  обмежено певно  
територіє  НАПРИКЛАД: ай стежка в гора , àй о
гарно , кîгóò півень , чічка квітка , г èâà груша , 
а è âà кропива , а дà господар , арѕ ок заробіток , 

крó і картопля , ко è якби , вокр гè навколо
іалектизми стоять за межами літературної мови та можуть 

ускладн вати спілкування   використову ть у розмов
ному мовленні носії різни  діалектів   художній літера
турі діалектні слова вжива ть для відображення колориту 
описуваної місцевості, відтворення звичаїв, побуту, особ
ливостей мови населення

ро сіо а
і и

Про есіоналізми вжива ть л ди певної професії для 
найменування понять, процесів тощо або певної арактерис
тики об’єкта  НАПРИКЛАД: а ій  тр к  р  крі и ь
ий іс з мови ша тарів  сів а  косови  з мови аграріїв  

у водіїв агор ти  сидіти без діла
рофесіоналізми можуть засмічувати мову, якщо ї  ужито 

невмотивовано

арго і и аргонізми  слова й сполучення слів, які використовує 
окрема соціальна чи професійна група переважно в усно му 
спілкуванні  НАПРИКЛАД:  і  ка ста  и о  

т ка про гроші   у мові студентів асè атись  ава
ити  рі атис   не скласти іспиту  
аргонізми можуть проникати і в мовлення л дей інши  

професійни  чи соціальни  груп
аргонізми арактерні для розмовного мовлення, проте 

вживання ї   ненормативне явище  они роблять мову 
примітивно , засмічу ть її   художній літературі та 
зрід  ка в ублі исти і жаргонізми використову ть як за
сіб вияву експресії, жартівливого або зневажливого став
лення до окреми  явищ дійсності, для арактеристики 
персонажів

1 2 8 .  І. пи іть ре ення. Підкресліть діалектизми  визна те їхн  лекси не зна
ення. З яко  мето  їх у ито  Ви мо ете скористатися довідко .

 й аті  та аті , відколи тя прошу  зроби мені коновочки, най спі
ванки ношу (Нар. творчість)   рім кожушків, кептарів кушніри займа
лись і пошиттям утрови  шапок  а уцульщині носили відомі по всій 
країні смушеві шапки  кучми (  к . Г ь и а )   оче він бачити, 
то ото співає  зяв долото, клепач і пролупує стіну (  ка ки)   ак 

голос но вона кричала, що всі сусіди стали збігатися, як на який дивогляд 
( арко р и а)   озвели серед двору ватру й грілися, а деякі ва
рили вечер  ( . рча )

ІІ. кладіть по одному ре енн  з діалектизмами файно і плай.

ові а
Êîíîвка  відро, велика склянка  тàð  вер ній утряний одяг без 
рукавів  àч  молоток  ивог д  диво  Âàòðà  вогнище
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1 2 9 .  І. Про ита те мов ки текст. Визна те ого стиль  схарактеризу те о ста
вини та су ктів спілкування. 

ранці в авла паса брали на ана
ліз кров із вени  е була мука для 
нього  ени він мав погані, та й на ти  
не знайти вже живого місця від кра
пельниць   тепер він у маніпуляційній 
підібравсь увесь, сидів напружений, 
мов на катапульті  

едсестра спритно перетисла джгу
том біцепс лівої руки  

 опрац йте пальцями  рац йте  ак   тепер затисніть
естра відпустила джгут, торкнулася тепло  пучко  вени
 у, яка гарна,  посмі нулася, відкривши рядок біли біли  зубів  

егко ввела голку у вену, так що він не відчув навіть бол  естра 
вий няла з вени голку, поклала ватку, змочену в спирт, на прокол  пас 
зігнув руку в лікті, затиснув ватку

 т і все   ви вил валися,  карі очі в сестри потепліли
ка добра жінка ,  подумав із вдячніст  пас

 и просто ас ( . а арч ко)

ІІ. Зна діть у тексті про есіоналізми та поясніть  з яко  мето  їх використано. 
Чи не пору у ть вони вимог истоти мовлення  

1 3 0 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи потрі но  на ва у думку  ро ити щеплення від різ
них хворо  Відмова від щеплення  це а ду ість до здоров я и страх утра
тити це саме здоров я ерез неякісну вакцину

ситуа і

1 3 1 .  Уявіть  що вам довелося звернутися до поліції у зв язку з намаганням 
сторонніх осі  проникнути в поме кання. кладіть мо ливи  у такі  ситуації 
діалог  одним з у асників якого  поліце ськи  поліце ська . Використа те 
кілька поданих опорних сполу ень. 

 проводити огляд 
 підозр вана особа 
 сліди правопорушення 
 очевидці злочину
 слідчі дії
 місце події
 речові докази 
 перевірка версій
 скласти протокол огляду  
 кримінальне правопорушення
 оперативно розшукові за оди

1 3 2 .  І. Ви еріть правильни  варіант і запи іть ого. ля мовлення представників 
якої про есії характерні виписані сполу ення слів  

плата податків  сплата податків  обща сума  загальна сума  податок 
на добавлену вартість  податок на додану вартість  наслідки перевірки  
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результати перевірки  по дани  бу обліку  за даними бу обліку  л бèй 
вид розра унків  будь який вид розра унків  збір на пенсійне стра у
вання  збирання на пенсійне стра ування  закупівельні ціни  закупочні 
ціни  перевести кошти  переказати кошти  прибуток складав два міль
йони  прибуток становив два мільйони  

ІІ. З одним виписаним сполу енням слів складіть і запи іть питальне ре ення. 

1 3 3 .  Визна те  у якому ре енні слово о ме еного в ивання ру ну  загальне 
вра ення від сказаного. О рунту те сво  думку. 

 рба котилася через майдан, горланячи щосили й розма у чи ру
ками   ядько недобрими очима глипав на удобу   чі ї ні широкі, 
глибокі, дивляться на світ так, що, здається, можуть і на сонце зирити

ва  оти и  усі а ом

1 3 4 .  Про ита те ре ення. Зна діть слова о ме еного в ивання. характери
зу те їхн  емоці но експресивне за арвлення  зро іть висновок про при ину  до
цільність у ивання. 

  парку збира ться відтяпати ще один шматочок, щоб побудувати 
торговельний центр з автостоянко  (  га ти)   ін, може, часом щось 
і не второпав ( . ост ко)    все ніяк допетрати не міг, що крутиться 
емля, мов куля кругла ( . ій ик)   а одить наш скромняга лавко, 

і всі отетеріли  орушника дисципліни шпетили, а він мовчав ( . а и
вський)   ожна було б у черговий раз сачканути, тим більше що в 

дипломаті лежав готовий бланк медичної довідки з печатко  ( . р в
ський)   ажуть, німець безліч шпіонів наперед вислав і вони швендя

ть скрізь, то жебраками, то черницями, то селянами ( . Са ч к)

оловне у використанні діалектизмів, професіоналізмів, жаргонізмів  
почуття міри  

1 3 5 .  Перекладіть усно українсько  мово  уривок із кни ки орнія Чуковського 
иви  як иття . Чия позиція вам ли а  Поділіться своїми міркуваннями 

щодо пору еного питання. 
   

 жаргона есть немало защитников   прежде чем в носить ему тот 
или иной приговор, м  обязан  в слушать и  внимательно и вполне 
беспристрастно  

  сущности, из за чего в  волнуетесь   говорят они нам   о все  
страна  во все времена мальчики л били и л бят напускать на себя 
некотору  развязность и грубость, так как из за своеобразной застен
чивости им совестно обнаружить перед своими товарищами мягкие, 
задушевн е, лирические, нежн е чувства  

 во втор , не забудьте, что н м умам наша об чная, традицион
ная взрослая  речь нередко кажется пресной и скучной  м очется 
каки то нов , неб вал , причудлив , кзотически  слов  таки , 
котор  не говорят ни учителя, ни родители, ни вообще старики  

 нет ничего криминального в том, что они стремятся создать соб ствен
н й, молод жн й яз к

в ніт  ува у  
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от, пожалуй, и вс , что могут сказать защитники  е стану оспари
вать и  утверждения  усть они прав , пусть дело обстоит именно так, 
как они говорят  ста тся неразреш нн м вопрос  почему же тот 
защищаем й ими жаргон почти сплошь состоит из пошл  слов, 
в ража щи  грубость  очему в н м нет ни мечтательности, ни 
доброт , ни изящества  никаки  качеств, свойственн  н м серд
цам   можно ли отрицать ту самоочевидну  истину, что в грубом 
яз ке чаще всего отражается пси ика груб  л дей  

лавная злокачественность того жаргона закл чается в том, что он 
не только в зван обеднением чувств, но и сам, в сво  очередь, вед т 
к обеднени  чувств  

словни
еспристрастно  укр  рåд о  закл чаться  укр  о

гàòè  застенчивость  укр  соро èвість  изящество  укр  âè-
то ч ість, âè ка ість  мечтательность  укр  рій èвість  
обнаружить  укр  âèÿâèòè  пожалуй  укр  а åâíî, о èâî  
пошл й  укр  в ьгàр ий, ристîй ий  свойственн й  укр  
рита à ий, в астèвий  сплошь  укр  с ѕëüíî  утверждение  

укр  ствåрд  приговор  укр  âèрок

1 3 6 .   Ви еріть і про ита те уривок із другого розділу повісті іні за утих пред
ків  Миха ла оц инського. Випи іть діалектизми та зро іть висновок про при ину 

 доцільність їхнього в ивання.
1 3 7 .  Просте те  и зав ди ва і однокласники однокласниці  дотриму ться ви

мог щодо истоти мовлення. Яких слів  у тому ислі аргонізмів  їм слід поз утися

1 3 8 .  Викона те тестові завдання.
1. іалектизми наведено в рядку
À гуглити, контент В вуйко, легінь 
Á уста, ланіти  земство, повіт

.  реченні сь і світ о а ар н а    к  д рка о  а
див тьс  арки   тарицький  виділений діалектизм означає

À невеличка лука для сінокосу В невелике озеро  
Á ділянка для квітів біля ати  вершина гори 

. становіть відповідність

   іа кти
1 ватра
2 чічка
3 азда
4 плай

      ач  
À  безлісі гори
Á  квітка
В  вогнище
 гірська стежка
  азяїн

.  лексичної помилки в рядку 
À зробити сліду чим чином            
В зробити наступним чином
Á зробити таким чином                     
 зробити наступним образом
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ÌÎß ÑÒÎÐІÍÊÀ
  уло

ПО ВНІ ЗАПОЗ ЧЕННЯ
Основним поста альником  спортивних термінів вва а ть англі ську 

мову. е поясн ться тим  що агато видів спорту зародилося саме в 
англомовних країнах  а англі ська  одні  з на по ирені их у світі. 
Пригада мо  наприклад  спортивні терміни з футболу та гандболу: тайм, 
матч, гол, раунд, пас, голкіпер, пенальті, аутсайдер, плеймейкер ро
зігрува , плей-оф, форвард напададник , овертайм додаткови  ас , 
дискваліфікація. 

А ось бейсбол англ. base  аза  основа; ball  м я  яки  при ов до 
нас не так давно  привніс в українську мову такі неологізми: пітчер, бетер, 
кетчер, шорт-стоп назви гравців  бант, дабл, сингл, хіт назви ударів  
тощо. Мо ливо  з подаль им розвитком в Україні е с олу удуть зна дені 
то ні та влу ні відповідники цим запози енням З посібника .

а о віллі 
ВЕ Е А ВІ О НА

а те відповіді на запитання  пригадав и разеологізми.
. Чим клаца ть  коли мерзнуть  . По ому ть  коли ді ли згоди  

домовилися про щось  . ого ро лять з мухи  коли пере іль у ть  . о 
лама ть  коли виглядом вира а ть пере ивання  стра дання  хвил
вання  . Чим кида ться  коли о іця ть що не удь нео думано  езвідпові
дально  . ого купу ть у мі ку  не а а и  не зна и ого суті  
властивосте  . кільки солі з їда ть  коли довго ивуть з ким не удь  
. уди ідуть  не ви ира и ляху  ез певної мети  

Відповіді не послідовно . 
ловами  світ за о і  слона  зу ами  кота  пуд  по руках  руки.

смі німос
ОМАН

арну кни е ку нову ита ть хлоп ята.
 о це зна ить романтизм   пита ть у тата.
 О  зна ли про що питать   лимнув то  спідло а. 
е коли кістки олять...  така хворо а.

ВОВ НЕ ОВО
есь на вулиці матус  запитав хлоп ина:
 А и мо е ез ельзину їхати ма ина

Мати вра ена спинилась  вдарила в долоні:
 Звідки слово це взялося в твоїм силіконі

                       П. Глазовий

а о віллі 
Ч ОМОВ

У горі нику горі ина горі ками о ві ана.
 имо ко  Ори ка стру у ть горі ки.

О  з ирала Маргарита маргаритки на горі  
озгу ила Маргарита маргаритки на дворі.
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 1 . А А С ВО МОВ   МОВ НН
ро і то а ій  ксич  ор о огіч  си таксич  
агатство кра сько  ови  а тако  ро отр  

агач вати сво  ов

1 3 9 .  А. Просте те  и правильно  то но відо ра ено явища природи в о ох 
текстах.

 вітневий день такий, що його неодмінно очеться назвати синьо
оким,  ясний, без марний  ачебто звідус ди дивляться на тебе сині 
очі весни, й ти відкрито, відчува чи душевне здоров’я, теж дивишся 
в ті очі, що випромін ть приязнь і ласку  а дво  високи  тополя , 
стари , безлисти  цієї пори, звер у донизу, на кожній гіллячці, маро  
сидять горобці  а ци  дерева  таку силу силенну я вже поміча  не 
вперше  ( . Г а о)

 вітневий день очеться назвати синьооким   усі  сторін див
ляться на тебе сині очі весни, й ти дивишся в ті очі  а дво  високи  
тополя  сидять горобці  а ци  дерева  так багато горобців я вже по
міча  не вперше

Б. У якому тексті зміст розкрито повні е  детальні е  За допомого  яких мовних 
засо ів цього досягнуто  

В. Зро іть висновок  яки  із текстів різноманітні и  агат и . Яке мовлення 
вва а ть агатим

агатство 
ìîâè

країнська мова  багата, різноманітна  ї багатство станов
лять тематичні групи лексики, синоніми, омоніми, анто
німи, багатозначні слова, застарілі й новоутворені слова, 
фразеологізми, тропи метафори, епітети, порівняння, мето
німії тощо , варіанти граматични  форм слів, синтаксичні 
конструкції, стилістичні фігури повтори, пара ле лізм, гра
дація тощо , різноманітні інтонації

агатство 
ìîâëåííÿ

агатство мовлення  це використання великої кількості 
мовни  одиниць слів, словосполучень, речень , які відріз
ня ться за своїм смислом і будово  снує прямий зв’язок 
між поняттями агатство й рі о а іт ість мовлення, 
адже що різноманітніше мовлення, то воно багатше

  
М

в  рідна      ре  
е не на  утн  нна

т  і т  в і св  е с нів
а  не а  ін ра

С. Плачинда
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агатство мовлення

икористання мовни  засобів, 
які в тексті не повтор ться

ираження однієї й тієї самої дум
 ки різними мовними засобами

то а і нтона ійне багатство мовлення забезпечується викорис
танням найрізноманітніши  інтонацій розповідної, питаль
ної, спонукальної, окличної  ожне речення в мовленні 
має свій інтонаційний мал нок, який відображає думку 
мовця та емоційно вольове ставлення до змісту висловлен ня

ПОРІВНЯЙМО:

ій брат, музикант, 
у аркові

ій брат  музикант 
у аркові

о розкажеш о, розкажеш

ксика Ëåêñè÷íå багатство мовлення виявляється в тому, що мо
вець здатний уникати овторення слів, мовни  штампів, 
користуватися синонімічними ресурсами, добирати точні 
слова  ля зрозумілого й чіткого вираження думок дуже 
важливо мати достатній за ас слів  рім того, необ ідно 
знати ще й усі можливі значення багатозначних слів

ор о огі Мор ологічне багатство мовлення створ ється використан
ням варіантів орм слів  НАПРИКЛАД: паралельні форми 
іменників ( атьк   атькові), прикметників ( о   

і ), дієслів (с івати   д  с івати)
кремі поняття можемо передавати різними частинами 

мови  НАПРИКЛАД: іменником і дієсловом ( одь а  оди ти), 
прикметником та іменником ( дрий  дрість) тощо  

Си таксис агатство мовлення забезпечу ть і різноманітні синтаксич ні 
конструк ії прості й складні речення, повні й неповні, 
односкладні й двоскладні, поширені й непоширені, усклад
нені й неускладнені

Сти істика країнська мова надзвичайно стилістично багата  о тек
стів різни  стилів ставлять певні вимоги, згідно з якими 
треба вра овувати емоційно експресивне забарвлення слів, 
словосполучень, речень та закріпленість ї  за певним сти
лем мовлення

Примітка. ро фразеологічне багатство йдеться в 

дноманітне, бідне мовлення втомл є слу ачів і читачів, а різноманіт не, 
багате  активізує увагу

в ніт  ува у  
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ситуа і

1 4 0 .  Уявіть  що ви відпо ива те іля моря. 
Про ита те вголос виразно ре ення. Пояс
ніть  як відрізня ться їхня інтонація. 

 іти, накупалися в морі
 іти накупалися в морі
 адіс о  іти накупалися в морі  
 риво о  іти накупалися в морі
 упатися
 упатися  

1 4 1 .  І. Про ита те вір  уголос  намага ись передати інтонаці  
внутрі ні  світ ліри ної героїні. Визна те основни  мотив поезії. 
Як ви розумі те її назву

  

ої ко ані, милі вороги
 мушу вам освідчитись в симпатії
кби було вас менше навкруги  

л дина може вдаритись в апаті
ені смакує ваш ажіотаж
 вас діл  на види і на ранги

Ви  мій оденний  звичний мій тренаж
мої гантелі  турники і штанги.
портивна форма  гарне відчуття
арудна  справа  жити без баталій
дина від спокійного життя

жиріє серцем і втрачає талі
пасибі й вам, що ви не м’якуші
рібнота буть не годна ворогами
кщо я ма  біцепси душі  

то в результаті сутичок  із вами
Отож хвала вам  ережіть снагу .
 чемно попередить вас дозвольте

якщо мене ви зігнете в дугу,
то ця дуга, напевно, буде вольтова

                         . ост ко

ІІ. Викона те завдання до тексту.
. характеризу те інтонаці ні мал нки виділених ре ень. Якими видами ре

ень за мето  висловл вання та емоці ним за арвленням скористалася поетеса  
. Ука іть слова спортивної тематики  терміни  емоці но за арвлені слова  си

ноніми. Зазна те використані худо ні засо и.
. Визна те види ре ень за удово  прості  складні . Просте те  як по ергове 

використання простих і складних ре ень допомага  поетесі висловити думки. 
. На основі поезії доведіть  що українська мова  агата  різноманітна. 

 Ìàðóд ий  рос. нудн й    Ñóтичка  рос. ст чка, с ватка  
 С агà  фізичні сили, енергія

 Про ита те вір  уголос  намага ись передати інтонаці  
собистість
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1 4 2 .  Про ита те вголос одне одному вір арт  переда и інтонаці  відпо
відні емоції  по уття. Зро іть висновок про інтонаці не агатство мови і мов
лення.

казала тітка
 у, футбол
казала мати
 ь у, футбол

естра сказала
 у, футбол
 я сказав їм
 , футбол

поп а йт  в па а

1 4 3 .  Поясніть зна ення прикметників у поданих словосполу еннях. кладіть і запи іть 
езсполу никове складне ре ення з одним словосполу енням ко ної групи на ви ір .

 исоке дерево, високий голос, висока точність, високі слова, висока 
матерія

 вітла кімната, світла рідина, світла голова, світле почуття

1 4 4 .  І. пи іть ре ення  замін и просту орму ступенів порівняння прикмет
ників и прислівників складено  та навпаки. 

 ерше питання було висвітлено більш глибоко   айдорожчий спо
гад для мене  народження сестрички   овозбудована споруда вища, 
ніж тор говельний центр   айбільш цікаві роботи відзначено дипло
мами   станній доказ виявився найвагомішим   то ставить завдання 
більш прості, той швидше мети досягає   автра більш складний день, 
тому потрібно довше поспати   

ІІ. Підкресліть прикметники як лени ре ення. 

1 4 5 .  Помірку те  якими мовними засо ами відрізня ться подані в парах ре
ення. Чому для висловлення поді ної ін ормації використано різні засо и  

 ікар допоміг ворому   ікар надав допомогу пацієнту  
 ергій подякував лікареві   іністр висловив подяку лікареві  

оло умо   

1 4 6 .  І. пи іть текст  підкресліть грамати ні основи. характеризу те усно ре
ення просте и складне  односкладне и двоскладне  розповідне и питальне .

 

ад кандинавським півостровом, як північне сяйво, стоїть заворо
жу ча аура музики ріга, ібеліуса, дивовижни  казок ндерсена  а 
іншо му континенті маленька олумбія підсвічена магічно  ауро  ар
кеса  и ж треба казати, що нглія  це експір, айрон, еллі  о 

ранція  це ольтер, альзак, уссо, поллінер  о талія  це на
ція анте й ет рарки, афаеля й ікеланджело  о не квадратне ж 
підборіддя дуче визначає її обличчя, а її удожники й поети

 чому б у таки  сами  діоптрія  не подивитися на країну  кщо 
десь у світі чу ть  країна, українці, які це асоціації викликає там  

іба це не правомірне запитання  и вже держава  ож чи не час за
мислитися, то ми в оча  світу та яку маємо ауру  ( . ост ко)

 іî трі   міжнародна одиниця оптичної сили

пи іть текст  підкресліть грамати ні основи. характеризу те усно ре
ення просте и складне  односкладне и двоскладне  розповідне и питальне .

ава

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



66

а атство мовл нн

ІІ. Про ита те вголос текст  дотриму ись відповідного інтонування. Визна
те стиль мовлення тексту. Змодел те ситуаці  спілкування  у які  мо ливе 

таке висловлення. характеризу те ого щодо агатства мовлення.

1 4 7 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Якими  на ва у думку   українці в о ах світу  Яко  
ауро  підсві ена Україна  

1 4 8 .  Урізноманітніть висловлення  замінив и виділені а лонні звороти. Нові 
висловлення запи іть.

 собливий інтерес туристів викличуть поїздки на острови    ме
то  виконання свої  зобов язань туристична компанія забезпечила транс
фер   одина метанськи  брала участь у багатьо  туристични  по ода  

1 4 9 .  Висловіть ту саму думку  використав и ін і лекси ні  мор ологі ні и син
такси ні засо и. Нові висловлення запи іть.

 країна посідає особливе місце в історії світової авіації   ині дуже 
багато уваги приділя ть посиленн  контрол  за використанням б джетни  
коштів   устрічати овий рік можна двічі  якщо вчасно переправитися 
через а анш

1 5 0 .  Пере уду те одне з поданих висловлень  з агатив и ого лекси ними  
синтакси ними а о мор ологі ними засо ами. Пере удовани  текст запи іть.

À  країна є одніє  з восьми авіа
будівни  держав світу  и маємо 
повний авіаційний цикл  здатні 
про  ектувати, виробляти, експлуату
вати й ремонтувати літаки   на
шій країні створено найбільші в 
історії л дства літаки н  ус
 лан  та н  рія

Á   ярі темніє латка чорної землі  
 цій латці просочується стру мок  
іддалік  другий струмок з під 

кучугури снігу просочується  ін 
проклав для себе глибоченький 
рів чак  

 1 . РА О О Н  А А С ВО 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

ро іс  ра о огі ів  кси і кра сько  ови та ро о ивості 
и  оди и ь д  вира  д ки

ПРИГАДАЙМО. о спільного  відмінного мі  словом і разеологізмом

1 5 1 .  А. З ясу те  з якими стилями мовлення співвідносні ре ення. Зна діть 
разеологізми.

 епутати в поті чола написали та подали на розгляд уже п’ятий  
варіант итлового кодексу   ура й досі там (  га ти)  

 узам було гостро наказано не бити байдиків і не ловити ав на
далі, а вступити на службу рідному кра  ( с  кра ка)

Б. Замініть усно в ре еннях зна дені разеологізми синонімі ними словами и 
словосполу еннями. Як це позна иться на висловленнях

В. Зро іть висновок про роль разеологізмів у мовленні  їхні вира альні мо ли
вості. 
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и  
а арв

ожний стиль мовлення володіє значним запасом фразео
логізмів

 науковому й о і ійно діловому стиля  ужива ть фра
зеологізми книжного арактеру, які нада ть текстам чіт
кості, стислості, точності, конкрет ності  акі фразеологізми 
позбавлені образності, емоційного забарвлення  НАПРИ-
КЛАД: с ор вати рави о  дов сти т ор  ор и ти 
ита   рати часть  а ирати чи ості

о ов  
а арв

 розмовному й художньому стиля  рідше  в ублі ис
тичному  широко вжива ть розмовні фразеологізми, які 
ма ть здебільшого зневажливо знижене експресивне за
барвлення, форму ть колорит простоти  НАПРИКЛАД: ро

стити ика  і сі о і в а о   ад і  іг

о тич  
а арв

ля ублі истичного й художнього стилів арактерними 
є також поетич ні, часто урочисто піднесені фразеологізми  
НАПРИКЛАД: ди а іс  іро і  до і  о оті с ова  сади 
С іра іди  ча а т р і

 фразеологізми, які наявні в різни  стиля  мовлення, бо не ма ть сти
лістичного забарвлення  

1 5 2 .  І. Випи іть разеологізми  які ма ть поети не  уро исто піднесене за арв
лення. Усно поясніть зна ення двох виписаних разеологізмів на ви ір .

ж за боки братися, іронія долі, легкий ліб, сьоме небо, мати за честь, 
з позиції сили, замил вати очі, битий шля , олімпійський спокій, ви
трішки продавати, дістати відкоша, випити гірку чашу, лебедина пісня, 
дивитися в корінь, сіль землі, терновий вінок, чаша терпіння, варити воду, 
без задні  ніг, годувати жданиками, притча во язице , азбучна істина, 
неопалима купина, бісики пускати, за вовка промовка, бути на коні, крап ля 
в морі, прикипіти очима

ІІ. кладіть і запи іть ре ення з двома поданими разеологізмами на ви ір . 
Підкресліть разеологізми як лени ре ення.

1 5 3 .  І. пи іть ре ення  розкрива и ду ки. 
 адіс т но розуміти, що книжки молодого автора в безвість не канули 

(  га ти)   е має таки  академій, щоб наб е,и рали без клепок, а випус
кали з клепками ( сь Го чар)    б давно мав синиц  в рука , а жада  
сягнуть журавля ( . арась)   е очеш  не кажи   ліз ти в душу сило
міць не звикла ( с  кра ка)    огляду на ви клад е,и не просимо ви
рішити питання відшкодуван н я збитків (  иста)   б ,г рунтуйте роль 
калійни  добрив, висловіть суджен н я про біологічну роль металічни  
елементів (  ідр ч ика)  

ІІ. Підкресліть разеологізми відповідно до їхньої синтакси ної ролі. Поясніть 
стилісти ну ункці  цих мовних засо ів у ко ному ре енні. 

 а о ѕгти о èр   рос. предотвратить распространение  

в ніт  ува у  
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1 5 4 .  І. Про ита те вголос тексти  дотриму ись правильної інтонації. 
Визна те тип і стиль мовлення. 

  
 се починається з дитинства, з ко

лискової, з голосу материнської душі 
над колиско  же в перше звучання 
почутої мелодії навічно вплі таєть ся для 
маленької дитини багато  голосся душі 
та світу  ідтепер відкривається шля  
її радощам, смуткові й веселості, три
вогам і сподіванням  , напевно, голов
ному  взаємності з життям, зі світом  

олискова  це неначе душа, яка о
дить навшпинька

  
  моїй батьківщині осінь по

ти еньку ступає в червони  чобітка , 
заквітчана в соняшники й китиці 
вино  граду  ечірні тумани заступа ть 
ороводи русалок, і зорі, на диво, ся ть близько над земле , щоб 

можна було говорити до ни   моїй батьківщині сонце одить босо
ніж, підперезане бабиним літом, із червоно  калино  в русявому во
лоссі (  осі ика)

ІІ. Викона те завдання до текстів.
. Зна діть разеологізми  поясніть їхн  лекси не зна ення та стилісти ну 

роль  о рунту те то ність у використанні.
. Зна діть складні слова та поясніть їхн  написання.
. Поясніть у ивання тире в ре еннях пер ого тексту.

 Нав è ька   рос. на ц почка

 Про ита те вголос тексти  дотриму ись правильної інтонації. 
снови

1 5 5 .  о еріть із поданих у ду ках разеологізмів синонімів на відповідні и . 
Поясніть сві  ви ір.

 лопець насторожився і прикусив язика, проковтнув язика, ні 
пари з уст, мов води в рот набрав, ні мур мур, втратив дар мови   у
тір був під боком, під руко , під носом, не за горами, руко  подати , 
дорога до нього вела через лісок

ва  оти и  усі а ом

1 5 6 .  І. Поясніть лекси не зна ення поданих разеологізмів. Поход ення яких 
з них вам відомо  

олесо історії, наріжний камінь, осідлати егаса, нитка ріадни, тер
нистий шля , титанічна боротьба, берегти як зіниц  ока, вогнем і мечем, 
альфа і омега, манна небесна, грати першу скрипку, покласти в довгий 
ящик, за сімома замками, вітер в голові, бісики пускати, перейти убікон, 
вивести на чисту воду, розставити всі крапки над і , сидіти на шиї, пові
яло іншим вітром, піти за вітром, дрижаки апати

ІІ. кладіть і запи іть два ре ення з поданими разеологізмами на ви ір . 
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1 5 7 .  І. Про ита те текст. Перека іть ого усно українсько  мово . о но
вого ви з нього дізналися  

 

то в ражение связано с древнегреческим преданием
 сиракузского влад ки ионисия б л приближ нн й вельможа 

амокл, котор й завидовал своему властелину  ионисий знал об 
том и решил проучить завистника  о время пира он приказал слу

гам усадить своего фаворита на трон и оказ вать ему царские по
чести  амокл б л очень доволен, он б л в восторге  о вот он поднял 
глаза вверх и замер  прямо над его головой остри м книзу висел 
тяж л й меч, подвешенн й на тонком конском волоске  ажду  ми
нуту он мог сорваться прямо на голову амокла

 те  пор слова да ок ов ч говорят о нависшей опасности, кото
рая может обрушиться в л бу  минуту

ІІ. о еріть і запи іть до виділених слів українські відповідники. Порівня те 
вимову  написання цих слів в о ох мовах.

словни
редание  укр  гå да  влад ка  укр  âîëîдар, гос îдар  завидо

вать  укр  à дрити  почесть  укр  о àíà, овàга  восторг  
укр  àõâàò  остри   укр  âѕстр  кажду  минуту  укр  
ùîìèті  с те  пор  укр  відтîді  опасность  укр  åка

1 5 8 .  Викона те завдання одного з варіантів.

À  кладіть і запишіть невеликий 
текст у публіцистичному стилі на 
одну з подани  тем  айстер на 
всі руки , нання за плечима не 
носити , льма матер , утівка 
в життя , ойова нічия  ико
ристайте фразеологізми  

Á  кладіть і запишіть невеликий 
текст у удожньому стилі на одну 
з подани  тем  ебедина вірність , 

а двома зайцями ,  уси лебеді , 
 роси та з води , зик до иєва 

до веде  икористайте фразео ло
гіз  ми

1 5 9 .  Викона те тестові завдання.
1. озмовне забарвлення ма ть обидва фразеологізми в рядку
À порушити питання, пекти раків 
Á лебедина пісня, розпустити язика
В ні сіло ні впало, без задні  ніг
 морочити голову, іронія долі

. разеологізм має значення вико вати в  ро от  ові ь о  
в реченні

À ак, у роботі лавко важкий на підйом  
Á орогу ремонту ть ніби мокре горить  
В а ділянці все роблять повагом, без вогника  
  сьогодні бригада ороля пасе задні
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. становіть відповідність між поданими словами та фразеологізмами

         Ñëîâî
1 негайно
2 нікому
3 давно
4 дуже багато

      ра о огі  
À за царя оро а
Á ні собі ні л дям 
В  по самі ву а
  оч гребл  гати
  у мить ока

 1 . Р СУРС  А А НН  МОВ НН
ро о ій о о і  ксик  тро и  си таксич і ко стр к і  

та сти істич і іг ри  кі ро ть а  ов  агати

ПРИГАДАЙМО. Які  худо ні засо и  о таке мета ора  епітет  гіпер ола

1 6 0 .  А. Яку оцінку позитивну  негативну  и які по уття  емоції вира а ть 
подані слова

чудовий, жа ливий, кошенятко, вітр ган

Б. Зна діть слова  які нада ть висловленн  емоці но експресивного за арвлення.

е був сивий чолов’яга з руками велетня  аленькі його очиці бі
гали злякано, наче належали якомусь дикому звірку, а не цьому здо
ровилові ( . а а івський)

В. Зро іть висновок про те  які слова назива ть емоці но оцінними та яка їхня 
роль у мовленні.   

і і 
с ова

ля вираження позитивни  чи негативни  оцінок, почуттів, емо
цій, ставлення мовця до предмета використов ть емо ійно
о інну лексику  НАПРИКЛАД: с ав о віс ий  ога ий  а  
крас  д ікат с  ити  а ікати  иск чий  гр і  до
рови о  віт р ь  вітри  рід ький  і ий горі ок

ро и Òðîï  це зворот мовлення, у якому слово або вислів ужито 
в переносному, образному значенні  о тропів належать о рів
нян ня, е ітет, мета ора, метонімія, синекдоха, ерсоні іка
ія, уособ лення, гі ербола, алегорія тощо  
ропи використову ть у художньому й ублі истичному мов

лен ні  НАПРИКЛАД:  пітет  а н ві с ьо и о  і
 ав ри н к   етафора асну а т а а ст ка  ви

õëÿâèõ  ванов

Сти іс
тич і 

іг ри

Стилістичні ігури  особливі синтаксичні конструкції, які 
служать для логічного виділення та впорядкування тексту, для 
увиразнення й підсилення його фонетични , лексични , слово
твірни  і граматични  засобів  

о стилістични  фігур належать ана ора, е і ора, арале
лізм, антитеза, града ія, інверсія, елі сис, умовчання, рито
ричне итання, овтор, тавтологія, леоназм та ін  
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сновне місце вживання стилістични  фігур  художн , роз
мовне й ублі истичне мовлення  НАПРИКЛАД:  ліпсис  

ий а  ати іс ичи а  до оч й до о і  алишко  
 ра  да  ція  ай  с р  во  т р чи  кри а  атрі очи  

ро війс  і о и ь  ильський

реба розрізняти повторення спільнокореневи  слів тавтологію  як за
сіб увиразнення мовлення та неви равдане овторення спільнокореневи  
слів, що вважається мовно  помилко  ак, у удожньому й публіцистич
ному стиля  тавтологія є одним із засобів підсилення виразності  НАПРИ-
КЛАД: іт  і  да ро и айт с  ар  творчість  автологічний 
арактер ма ть стійкі вислови, уживані в розмовному мовленні  сидь а 

сидіти  гор  гор вати тощо

1 6 1 .  І. Про ита те текст  визна те ого стиль мовлення. 

 

онце, наш світосяйний князю, ми 
всі  сини й доньки вої, благословля
мо ебе  и наш атько і наша ати  
сім нам  мудрим і дурням, добрим 

і злим, найбагатшим і злидарям, дітям 
і старим, кожній травинці й комашці  
и даєш своє милостиве благословен ня  
а коловоротами планети навколо ебе 

ми ра уємо літа свої, літа батьків і ді
тей свої , час цивілізації та час, коли 
наближається наше життя або смерть  

ез тебе і твоєї л бові ми не прожи
вемо і дня  ез твого світла й тепла за
гине наша планета, помремо й ми  
 радіст  вітаємо час вої  перши  променів у оча  наши , безмежно 

сумуємо за обо , коли и покидаєш нас і настає ніч  ай продо
вжаться роки вої на віки вічні  и віримо, що и завжди зігрівати
меш промінням своїм тіла й душі наші, підтримаєш у скрутну  
вилину, розділиш нашу радість у щасті  ай нам мудрість і силу, 

просвіти наші розум і душу  удь с раведливим до всі  нас а С. і 
. д ка и  

 Скр т èй  рос. трудн й, тяж л й

ІІ. Викона те завдання до тексту.
. Поясніть  якого відтінку нада ть тексту виділені слова.
. Назвіть емоці но оцінні слова. О рунту те доцільність їх у тексті.
. Зна діть антоніми  синоніми. Поясніть їхн  роль у реалізації теми та ідеї 

тексту.
. о еріть із тексту приклади тропів і схарактеризу те їх. 
. характеризу те наявні в тексті синтакси ні конструкції прості  складні ре

ення  ускладнені ре ення  окли ні тощо .

віт

в ніт  ува у  
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1 6 2 .  о еріть і запи іть по  слів із су іксами  що ма ть змен уваль но
пестливе зна ення а о в ива ться на озна ення згру ілості  з іль ення. Про и
та те ці слова однокласнику однокласниці  поясніть емоці не за арвлен ня слів.

поп а йт  в па а

1 6 3 .  Помірку те  ому пер е  друге ре ення потре у ть редагування  а трет   
ні  хо а в усіх  тавтологія. 

 а нараді було розглянуто комплекс питань, пов’язани  з аграр
ним комплексом (  вист )  

 итання про цей апарат досліджувалося в кілько  дослідження  
(  вист )

 кщо підеш зі мно  сонечко шукати, я тебе навчу мої танці тан
ц вати (Гайта а)

оло умо   

1 6 4 .  І. Про ита те текст  визна те ого стиль мовлення. Випи іть тропи.
овітря вогке, м’яке  воно ніби пронизане передчуттям туману, що 

впаде опівночі або ж перед світанком  піва ть солов’ї, ї  неправдоподібно 
багато в зелені садів, серед білого цвіту  ачебто й не солов’ї співа ть, а 
кожен садок щебече о сво му  чи в саду кожне дерево витьо кує так, як 
то йому судилося цієї весняної пори  піва ть солов’ї, щебечуть садки, 
витьо ку ть дерева  весь цей дивовижний, злагоджений ор творить одну 
пісн , ім’я якій  радість, ім’я якій  українська весна

над самого обрі  зводиться місяць, кругловидий, смутний, і світить 
він ще впівсили, без завзяття , і проміння його печальне, мов зіт ання 
матері ( . Г а о)

 Î рій  рос. горизонт      ав ÿòòÿ  рос. упорство, стойкость  

ІІ. Запи іть виділені слова  роз еріть їх за удово   о рунту те ор ограми.
ІІІ. Поясніть роль пауз  позна ених у тексті трьома крапками.

1 6 5 .  Установіть відповідність мі  ре енням і використано  в ньому стилісти
но  ігуро .  

1  озвивайся й ти, су ий дубе,  завтра мороз 
буде  убирайся, молодий козаче,  завтра 
по од буде (Нар. творчість)  

2   тара черем а заздро поглядала на першу 
вишн , визрілу несміло ( . )  

3  гинь старе із мріями  йди нове з героями 
( . ичи а)  

À персоніфікація 
Á паралелізм
В антитеза

ва  оти и  усі а ом

1 6 6 .  І. пи іть ре ення  розставля и пропущені розділові знаки  розкрива и 
ду ки. 

 ужого орошого не гудь а поганого свого не вали (Нар. творчість)  
 іба є то на емлі кр е,и латіший за л дину  ( сь Го чар)   горі 

над нами  неба  неба  ( . ичи а)   и спа д,т коємці спа д,т ків 
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ро з,с грабовани  ( . ост ко)   амові д,дд ані руки будували робили 
творили свій в е,и сокий і просторий сонцем пронизаний дім ( . и ь
ський)   е,и льніше за л бов злоба горить с е,и льніше за красу вражає 
бридь але жи т,тт я росте лише з л бові  лишень краса л дей навчає жить  
( . ав ичко)   давалося малому чи снилось, не зна , малому, пішли 
мої стежки доріжки від отчого дому ( . а и ко)   обота спільна як 
пісня в е,и сільна (Нар. творчість)

ІІ. Установіть відповідність мі  ре еннями та поданими в довідці стилісти ними 
ігурами. Поясніть роль цих засо ів.

ові а
леоназм  автологія  нтитеза  орівняння  иторичне питання  о

в тор  ліпсис  радація

1 6 7 .  Викона те завдання одного з варіантів.

À  кладіть усно два варіанти 
роз повіді про удожній фільм ви
ставу, концерт, книжку, відеокліп  

 речень   першому варіанті 
вживай те емоційно оцінні слова, 
а в другому  не вживайте  ка 
розповідь більше сподобається ва
шим однокласникам, друзям  

Á  кладіть і запишіть невеликий 
текст  речень  на одну з тем  

и знаєш, що ти л дина , ра
са зовнішня і внутрішня  и  ко 
ристай те в тексті емоційно оцінну 
лекси ку, тропи, стилістичні фігу ри  

кого сти  л  ви будете дотримува
тися, склада  чи висловлення  

 1 . С НОН М
ро ксич і  ра о огіч і  ор о огіч і  си таксич і та сти істич і 

си о і и  а тако  ро о ивості и  ов и  оди и ь

ПРИГАДАЙМО. о таке лекси ні  разеологі ні синоніми  о вив а  мор ологія

1 6 8 .  А.  Визна те  и однакові наведені парами словосполу ення за зна ен
ням. А за удово

іти лісом  іти через ліс триматися гідно  триматися з гідніст

Б. о еріть до поданих словосполу ень синонімі ні.

лимонний сік, приморське місто, нічна тиша

В. Зро іть висновок  які словосполу ення назива ть синонімі ними. З яко  ме
то  їх використову ть у мовленні

Види синонімів

Види Приклади

лексичні в ич ий  гра діо ий  ко оса ь ий

фразеологічні акивати та и  дати дра а
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морфологічні

ай ир ий  ай і ь  ирокий
читати   д  читати  
ви ив о око  ви ив о ока  
асти ко й  асти ко і

атькові  атьк  
ита   ита  

ро і о  ро і
дрі ий  дрі   
дрі а

синтаксичні

) ратова к ига  к ига рата  
) а  і о   а  і  
) ригостив ка и  виро и и  сво  сад .  
ригостив виро и и  сво  сад  ка и.

)  ро і а  о арас  рочитав ого овідо  
.   ро і а  арас  рочитав ого овідо .

стилістичні іти  ка ди ати

ор о огі

иноніми да ть змогу уникнути однотипності, а отже, 
урізноманітнити мовлення
Ìор ологічні синоніми  граматичні форми того самого 
слова, які розрізня ться засобами граматичного вира
ження, відтінками спільного граматичного значення  
НАПРИКЛАД: доско а і ий  і ь  доско а ий

адзвичайно багата синонімія особови  форм дієслова  і 
стилістично  мето  використовуємо одну особу замість 
іншої, одні форми часу замість інши  тощо  НАПРИКЛАД:

 ід  та с а  ик   ід  со і та с а  ик  
 ра ва и а городі  ра о о а городі

Си таксис Синтаксичні синоніми  це такі словосполучення чи речен ня, 
які ма ть спільне граматичне значення, однаковий лек
сичний склад, але відрізня ться смисловими відтінками 
та стилістичними особливостями  инонімічними бува

ть словосполучення, простий і складений присудок, ре
чення з відокремленими членами і без ни , односкладне 
і двоскладне, повне й неповне, просте і складне, складно
підрядне й безсполучникове складне речення тощо  НА-
ПРИКЛАД: істо і  ор   ри орськ  істо

Сти істика Стилістичні синоніми арактеризу ться належніст  до 
певни  стилів мовлення й різним емоційно експресивним 
забарвленням  НАПРИКЛАД: говорити нейтральне   а
акати розмовне   а ікати розмовне, негативне   

г аго ити урочисте

1 6 9 .  Згрупу те подані слова в синонімі ні ряди  запи іть. О рунту те доціль
ність використання цих зразків у ділових паперах.

огоджуватися, радити, референдум, контакти, форум, повідомляти, 
рекомендувати, давати пораду, конференція, всенародне опитування, вза
ємини, збори, давати згоду, нарада, віче, плебісцит, доводити до відома

родов  та и і
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1 7 0 .  І. О дна те разеологізми в отири синонімі ні ряди  запи іть. Яке за
гальне зна ення разеологізмів ко ного ряду

айдики бити, зривати маску, ні риба ні м’ясо, обламати роги, взяти 
в руки, сидіти склавши руки, ні се ні те, вкрутити воста, і за олодну 
воду не братись, горобців ганяти, ні пава ні ава, зробити шовковим, ви
водити на чисту воду

ІІ. З одним разеологізмом на ви ір  складіть і запи іть ре ення  ускладнене 
відокремлено  о ставино . Підкресліть разеологізм як лен ре ення.

 еякі дієслова у формі ї особи множини наказового способу ма ть 
паралельні закінчення  НАПРИКЛАД: âè рі   вè рі  ри стѕ   
ри стѕ  варіанти на і  допустимі лише в розумовому й удожньому 

стиля  нші дієслова в цій формі ма ть закінчення ( ок ич  ові
ð  чисть  а ь )

  українській мові, на відміну від російської,  синонімічної 
форми наказового способу із частко  давайт  ПОРІВНЯЙМО:

а нс о осійс о
ас івай
оді  оді

давайт  с о
давайт  ойд

1 7 1 .  пи іть ре ення  замін и виділені слова сполу ення  мор ологі ними 
синонімами. 

 одім додому, брате   аступного разу я ра юватиму в саду, а ти 
будеш ïðèáèðàòè в будинку    імічній промисловості най ріоритетнішим
напрямом слід вважати розширення асортименту   ля цього варто жить  

 Мусим слу ати ї ні розмови   ередай, будь ласка, флешку одно
êëàñíèêó   и лягли б, мамо, спочити    я задрімав, і сниться мені 
великий острів  

ситуа і
1 7 2 .  Уявіть  що ви з друзями подругами  
святкового дня пере ува те в центрі міста 
 о мі н теся ідеями  як провести ас. 
кладіть текст пропозиці   ре ень  з 

ді словами наказового спосо у. Ви мо е те 
використати подані словосполу ення. 

 зробімо селфі
 зайдімо до кав’ярні
 сфотографуймося біля фонтану
 купімо морозива
 зателефонуймо другові подрузі
 присядьмо біля фонтану
 візьмімо участь у конкурсі

1 7 3 .  Про ита те ре ення  замін и виділені сполу ники  при менники синоні
мі ними. Помірку те  и вплинула така заміна на зміст і стилісти не за арвлення 
ре ень.

 аставник команди ордо  залишає клуб, àáè очолити збірну ран
ції (  га ти)   рани ж нас, севишній оже, áî щось нашим душам 

в ніт  ува у  
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щемно (Г. і о с)   озаче село либоке ïðè самому ніпрі ( арко ов
чок)   Кругом ставка біліє смуга з вишневи  і черешневи  садів ( . Н ч й

ви ький)   рипав до води, ÿê му а до меду (Нар. творчість)   обра 
свита, òà не на мене шита (Нар. творчість)   ід сидів у садовому по
лотняному кріслі під розлогим гіллям дво  яблунь, ніби в шатрі, й читав 
книжку ( . и о)

1 7 4 .  І. о еріть і запи іть до поданих словосполу ень синонімі ні. Порівня те 
удову  засо и грамати ного зв язку поданих і ді раних словосполу ень.  

имвол нації, міський парк, прибудинкова територія, земля дещини, 
кришталева ваза, дозвіл батька, вода із джерела, розмови увечері, сила 
природи, слово поета, листя дуба, лісові мешканці, телефон ергія, записи 

лі

ІІ. кладіть усно одне ре ення з поданим словосполу енням на ви ір  і одне  
з ді раним до нього синонімі ним словосполу енням.

1 7 5 .  Визна те  у які  колонці ре ення сполу никові  а в які   езсполу никові. 
Чи мо на вва ати їх синонімі ними  У які  групі ре ення іль  напру ені  дина
мі ні  а в які   іль  плавні  спокі ні

 обре прац ватимеш  честь 
і славу матимеш

 е шукай зайця в гущавині лі
су  він сидить на узліссі

 кщо добре прац ватимеш, честь 
і славу матимеш

 е шукай зайця в гущавині лісу, 
бо він сидить на узліссі

1 7 6 .  Про ита те подані парами синонімі ні ре ення. характеризу те ре ення 
просте и складне  односкладне и двоскладне  ускладнене и неускладнене  им 

ускладнене . 
  лузі па не скошено  траво    лузі па не скошена трава   кти 

підписує утворена на підприємстві комісія   кти підписує комісія, утво
рена на підприємстві   иставку розгорнули в краєзнавчому музеї   и
ставку розгорнуто в краєзнавчому музеї   упу чи продукти, обов’язково 
перевіряйте дату виготовлення   оли купуєте продукти, обов’язково пе
ревіряйте дату виготовлення    мето  кращого забезпечення населення 
ліками відкрито кілька нови  аптек   ідкрито кілька нови  аптек, щоб 
краще забезпечувати населення ліками   лопці зраділи, бо ї ня коман да 
перемогла   лопці зраділи  ї ня команда перемогла  

1 7 7 .  Запропону те одне одному по два непо ирених ре ення  поставте за
вдання ді рати до цих ре ень синонімі ні. 

ЗРАЗОК. . о . о  ід . д  до . адо и о. . Настав в чір. ов чо
рі о. чір. 

поп а йт  в па а

1 7 8 .  Перекладіть усно ре ення українсько  мово   до еріть до них синтакси ні 
синоніми українсько . і рані синоніми запи іть  підкресліть лени ре ення.    

  моря веет олодом   бедая, амара читала сообщения    по до
ш л к девочке, сидящей за соседней партой   е забудь взять зонтик  
переда т дождь    понял, что астя не прочитала мо  сообщение  

 од рядчик обязался ввести об ект в ксплуатаци  в сроки, котор е 
определен  договором   сли не напишешь заявление, то не получишь 
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пут вку   о  мик построили возле моря   енис подош л к аквапарку и 
увидел свои  одноклассников   

1 7 9 .  Викона те тестові завдання. 
1. инонімічними є фразеологізми 
À бентежити кров  відриватися від землі 
Á набрати води в рот  ні за олодну воду
В і води не замутить  оч до рани прикладай 
 попасти на слизьке  канути у воду

. ієприкметниковим зворотом можна замінити підрядну частину 
в реченні

À ам потрібна л дина, яка знає проблеми всієї галузі
Á ежить рівний степ, який ще не присмалило сонце
В арод, що не знає своєї історії, є народом сліпців  
 туденти, які успішно склада ть іспити, отриму ть стипенді  

. аралельні форми ї особи множини наказового способу має діє
слово 

À доглядати В зробити  
Á вирівн вати         повірити

. инонімічним до сполучника, виділеного в реченні ивч  ов 
отрі  ад е так осо истість о  дос гти с і , є сполучник 

у реченні 
À ивчення мов потрібне, з тим щоб особистість досягла успі у
Á ивчення мов потрібне, якщо особистість оче досягти успі у   
В ивчення мов потрібне, аби особистість досягла успі у
 ивчення мов потрібне, тому що так особистість досягне успі у

. инонім до речення к о ра  а о г иво  то дос г  
с і  наведено в рядку

À рац й наполегливо й досягай успі у
Á оли досягнеш успі у, прац й наполегливо  
В рац чи наполегливо, досягнеш успі у  
 е просто прац й наполегливо, а й досягай успі у

 1 . В РА НН  А А С ВА МОВ НН  
В Р Н  С

ро т  чи  агаті рі і сти і  та ро до  іт рат р  
к вич р  д р о агач  ов

1 8 0 .  А. З ясу те  з яким стилем мовлення співвідносне ко не ре ення. У якому 
ре енні виділені антоніми  засо ом творення о разності

дна гора âèñîêàÿ, а другая ни
зька  дна мила äàëåêàÿ, а 
другая близька (Нар. творчість)

ожна л дина має ïðàâî на віль
ний розвиток своєї особистості та 
має îáîâ’ÿçêè перед суспільством
(  о стит і ).
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Б. З ясу те  з яким стилем мовлення співвідносне ко не ре ення. Які з виділених 
синонімів ма ть емоці но експресивне за арвлення  

 вітер ганя , а вітер гаса   
шма тує, ламає те бідне обшар
пане дерево (С. аси ьч ко).

епард може бігти зі швидкіст  
 кілометрів за годину (  о

сі ика).

В. Зро іть висновок про осо ливості використання антонімів і синонімів у різних 
стилях.

до ій 
сти ь

агатство мовлення виражається в кожному зі стилів  
роте стилістичні засоби, якими володіє українська мова, 

функціону ть у ни  по різному
 удожньому стилі широко використовуємо всі можливі 

експресивно емоційні засоби мови, її фонетичне, лек
сичне, фразеологічне, морфологічне, синтаксичне багат
ство  окрема, синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, 
багатозначні слова, тропи, фразеологізми, речення різни  
видів, стилістичні фігури тощо   удожньому мовленні 
можливі діалектизми, жаргонізми, якщо це вмотивовано 
потребами зображення дійсності

і ис
тич ий 
сти ь

 текста  публіцистичного стил  широко використову
ємо суспільно політичну лексику, експресивні й емо
ційно оцінні слова, урочисті фрази, тропи, стилістичні 
фігури, зокрема риторичні речення  ля ци  текстів а
рактерні речення різної структури  ажливим компонен
том усного публіцистичного мовлення є інтонація

На ковий 
сти ь

ауковий стиль багатий на терміни з різни  галузей 
знань, слова іншомовного по одження, складні речення 
з підрядними різни  видів, речення з відокремленими чле
нами, вставними конструкціями  ауковий твір насичений 
абстрактно  лексико  агальновживані слова викорис
товуємо здебільшого лише в одному з ї ні  значень

і ій о
ді овий 
сти ь

еодмінно  ознако  офіційно ділового стил  є однома
нітність  різні явища життя відображаємо в стандартни  
форма  висловлення  роте тексти цього стил  багаті на 
слова й вислови ділової лексики, зокрема терміни й ней
тральні фразеологізми   офіційно діловому мовленні пе
реважа ть прості речення з однорідними членами, 
односкладні безособові речення  одекуди використову

ть синоніми, омоніми, багатозначні слова, фразеоло
гізми з урочисто піднесеним звучанням

о ов ий 
сти ь

 розмовному стилі широко представлено експресивні 
й емоційно оцінні слова, тропи, синоніми, багатозначні 
слова, фразеологізми, діалектизми, неповні речення, сти
лістичні фігури  нтонація дуже різноманітна, що дає 
змогу мовцям виявити індивідуальні риси
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удожній стиль не тільки послуговується різноманітними одиницями 
мови, а й є джерелом збагачення мовлення  

1 8 1 .  озподіліть разеологізми на три групи зале но від їхнього стилісти ного 
за арвлення. 

озмовний стиль ауковий стиль фіційно діловий стиль

рутого замісу, чинне законодавство, поставити експеримент, кл вати 
носом, згідно з наказом, прошу допустити, облизня піймати, на основі 
отримани  дани , бити байдики, морочити голову, доводити до відома, 
надавати слово, довести теорему, укладати договір  

 к адàти дîговір  рос. закл чать договор  

1 8 2 .  І. Про ита те тексти  визна те стиль мовлення ко ного з них. 

  

тавало спекотно  онце вигрівало дужче й дужче, висмокту чи 
із землі гарячу душну вологу  асилька розморило  ін по овав вудки 
в осоці, пригнув до землі густий верболозовий кущ і, підібгавши ноги, 
бочком приліг на гілля  оно лагідно прийняло на себе легеньке тіло, 
погойдалося тро и, лоскочучи траву гарячим листом, і завмерло

 полудень завітрило  ущ почало гойдати   асилькові снилося, 
що він лежить у колисці, підвішеній до сволока чотирма линовками, 
і гойдається  оруч стоїть мати, тримає в нього перед очима гілочку 
червони  порічок, сміється і щось каже йому (Г. т ик)

  

е аніка вивчає закони, яким підпорядкову ться різні види ру 
ів  від ру у планет і космічни  кораблів до ру у газу та нафти тру

бопроводами  се це дуже важливе для практичної діяльності л дей, 
тому ме аніка, що є найдавнішим розділом фізики, і нині інтенсивно 
розвивається  отужного імпульсу розвиткові ме аніки дала авіація, 
оскільки було потрібно визначити, яко  має бути форма крила літака, 
щоб піднімальна сила була найбільшо , яким повинен бути корпус, 
щоб на надзвукови  швидкостя  опір його ру у був найменшим  
(  ідр ч ика)

ІІ. Викона те завдання до текстів.
. З ясу те  для якого тексту характерне використання емоці но оцінних слів 

і тропів  а для якого  термінів. Ука іть ці засо и. 
. Визна те  у якому тексті в ито кілька езосо ових ре ень. Ука іть ці ре ен

ня  о рунту те їхн  стилісти ну роль.
. З ясу те  які ре ення  прості и складні  перева а ть у ко ному тексті. Як 

ви дума те  ому  Які з цих двох видів ре ень допомага ть іль  повно  логі но 
висловити думку

. О рунту те нале ність ко ного тексту до певного стил  мовлення.

в ніт  ува у  
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1 8 3 .  З ясу те  які мовні засо и використано в поданому ре енні зі стилісти
но  мето . Визна те щона мен е отири такі засо и. 

к ви ор, як буря страшенна мчиться, трощить і ломить усе по своєму 
сліду, так те весілля промчалося над іпчиним двором ( а ас ир ий)

ва  оти и  усі а ом

1 8 4 .  І. пи іть ре ення  уставля и пропущені укви е а о и. З яким стилем мов
лення співзву ні ре ення  Підкресліть стилісти но за арвлені орми за менників  
прикметників  ді слів.   

 ув зорепад і зелен сад, і ми були у парі ( . др в в)    нашім 
раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая з своїм д тяточ
ком малим ( . вч ко)   оре моя в чірняя, зійди над горо , поговор м 
т есенько в неволі з тобо  ( . вч ко)   амо, вечір догоря, вигляда 
т бе роса ( . ій ик)   е журись, коли осінь журлива, коли жар заст га 
під дощем, коли листя спада шамотливе й нев гадливим в небі кл чем 
тось вже пише автограф на згадку (Г. дка)

ІІ. Запи іть виділені слова в орудному відмінку однини  позна те закін ення.

1 8 5 .  Про ита те тексти. Проаналізу те їх щодо агатства мовлення інтона
ці ного  лекси ного  разеологі ного  мор ологі ного  синтакси ного . О рун
ту те нале ність ко ного з них до певного стил  мовлення.

  
 міння радіти чужим успі ам  мірило шля

етності  кщо л дину підтримати, по валити, 
підкреслити щось ороше в ній, вона намагається 
дорівн вати уявленн , яке про неї склалося  сь 
чому так важливо з дитинства культивувати в 
л дині почуття власної гідності, відчуття певної 
собівартості , аби згодом не склався комплекс 

меншовартості  едарма стверджу ть  кщо ка   
зати л дині постійно, що вона свиня, то згодом 
вона заро кає  е ввічливо кидати компліменти 
малознайомим або незнайомим л дям  раще за
чекати, познайомившись ближче чи навіть заприятел вавши з ними  

ле пам’ятаймо, що слова по вали потрібні кожному (  р а )

 Øëÿõåт ість  рос. благородство
 овàртість  відчуття неповноцінності

  
 ожна клітина в центрі обов’язково має ядро  

оно регул є всі її функції та поділ   ньому та
кож є ромосоми, які містять гени  аме завдяки 
їм майбутня клітина знає , яко  вона стане та як 
функціонуватиме  об замінити старі й пошко
джені клітини, інші клітини в організмі рослини діляться  авдяки 
цьому процесу рослини ростуть  осилене ділення відбувається в деяки  
ділянка  організму, наприклад у брунька  і пуп’янка , де утвор ється 
листя й зароджу ться квітки (  довід ика)

 ó ок  рос. бутон
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 і то не може зазнавати втручання в його особисте й 
сімейне життя, крім випадків, передбачени  онституціє  
країни

ожний громадянин має право знайомитися в органа  
державної влади, органа  місцевого самоврядування, уста
нова  і організація  з відомостями про себе, які не є дер
жавно  або іншо  за ищено  законом таємнице

ожному гарантується судовий за ист права спростову
вати недостовірну інформаці  про себе і членів своєї сім’ї та права вима
гати вилучення будь якої інформації, а також право на відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, вико
ристанням та поширенням такої недостовірної інформації (  о стит і  
кра и)

ІІ. пи іть останн  ре ення третього тексту. Чим воно ускладнене  Підкрес
літь лени ре ення.

1 8 6 .  І. Напи іть есе про реальну и віртуальну мандрівку до одного із семи 
удес України . Використа те різноманітні мовні засо и 

відповідно до о раного стил  мовлення.  

орти я

місто 
Кам яне ь

ам’янець
одільський

арк Со іївка
м  мань

Со ія Київська

отинська 
орте я

ерсонес 
аврійський

рим

  

Ки во
Печерська лавра
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ІІ. кладіть і запи іть до одні ї із ситуаці  міні висловлення  ре ень  що  
попросити ви а ення за сві  в инок  висловити аль стосовно того  що трапилося  
та запевнити  що такого іль е не уде. 

Сит а і
 и не прийшли на день народження друга подруги
 и розмістили недостовірну інформаці  в соціальни  мережа  
 ерез ваше запізнення однолітки змушені були  вилин чекати, 

щоб ї ати на екскурсі

1 8 7 .  Викона те тестові завдання.
1. тилістично забарвленими є всі слова в рядку 
À самісінький, милостивий, постановити, широкий
Á бетонування, громадянство, троянди, аналізувати
В базікати, інструктування, світосяйний, гіперболізація
 здоровань, учора, уповноважений, демократія

. астаріле слово зі стилістично  мето  вжито в реченні
À  арства степовиків, царства скіфські, половецькі зоставили після 

себе високі степові могили ( сь Го чар)
Á   мчала по мені крізь марево густе орда іржача, буйна і роз риста

на ( . рач)  
В  іста, які одержували агдебурзьке право, звільнялись від управ

ління князівськи  намісників (  ідр ч ика)
  агайдачний гартував козацьке військо в боя  та по ода  ( . 

)

. днакове стилістичне забарвлення ма ть обидва фразеологізми 
в рядку

À задирати ніс, терновий вінок
Á почесний обов’язок, обмінятися досвідом
В довести теорему, бити байдики
 порушити питання, морочити голову

.  риклад стилістичного використання суфікса наведено в реченні 
À  сінній сум заглянув у вікно, розворушив у серці ватру спогадів 

( . овго т)
Á  е і досі сивенькі міфи на пожовкли  вітрила  пливуть ( . арто )
В  удожнику, ти пілігрим віків  деш по святи  місця  л дського 

ду у ( . ост ко)
  о всій арасівці горять сади отим квітневим запашним вогнем 
( . ва ов)

. тилістичним забарвленням відрізня ться синоніми в рядку
À досліджувати, вивчати 
Á майбутній, прийдешній
В метелиця, ві ола 
 ганяти, гасати
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Правильно Н равильно

депутатська недоторкà ість
у будь який час доби пору року
виконувач обов’язків 
спричинив нову вил  розпалу
мати попит
надсилати на адресу
завдати удару 
стосуватися, мати стосунок

депутатська недотîрка ість
у будь яку пору доби 
викону чий обов’язки 
спричинив до нової вилі розпалу
користуватися попитом
надсилати за адресо
нанести удар
мати відношення

нтису и  
Правильно Н равильно

дитячий майданчик 
протягом упродовж  години 
кінець кінцем, зрешто , врешті решт
уреччина

потрібні о оронці 
навчальна книга, навчальний заклад 
великий пакунок  
добросовісний постачальник

дитяча площадка 
на протязі години
в кінці кінців
урція

потрібні о оронники 
учбова книга заклад
велика упаковка 
добросовісний поставщик

  т а писати тво и
 рийшли до нього діти з лопатами і граблями, з учителько  та за

ступником директора школи
 очувши знайомий голос у слу авці, смуток відразу зник
 ідготовлено звернення до мера натолія ироненка, під яким під

писалася більша частина мешканців будинку

айві  надлишкові слова  які обтяжують вислів

Правильно Н равильно

встигли 
рік тому 
на сьогодні 
пріоритет 
прейскурант 
свої або індивідуальні
альтернативи
дубл вати 
решта
більшість
важливість 
численний

встигли вчасно
рік тому назад 
на сьогоднішній день
головний пріоритет 
прейскурант цін
свої індивідуальні
дві альтернативи
дубл вати двічі
усі решта
переважна більшість
величезна важливість 
багаточисельний
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 1 . ОН Н  АСО  В РА НОС  
МОВ НН

ро вира а ь і о ивості в ків  а іт ра і  асо а с  а а ор  і ор  
а тако  ро і то а і  і т сив ість  т  а и  огіч ий аго ос

ПРИГАДАЙМО. о назива ть асонансом і алітераці  о таке логі ни  наголос

1 8 8 .  А. Про ита те виразно ре ення  ро ля и великі паузи на місці трьох крапок.

 и послу ав би, що він каже  
ін каже  а що ти тямиш

( . о и ський)

  ще живий, а вже далекий 
йстра  підняв смичок  і 

скрип ка ожила  ( . ост ко)

Б. Зверніть увагу  як велика пауза допомогла виділити мовни  зміст і посилити 
виразність мовлення. 

В. Зро іть висновок про стилісти ну ункці  пауз  позна ених на письмі трьома 
крапками.

о тт  
вира ості

иразним назива ть мовлення, яке здатне збуджувати увагу, 
викликати інтерес л дей до сказаного чи написаного  я 
якість найбільше залежить від мовця, його ерудиції, знан ня 
мови, мовленнєви  умінь і навичок

ира
а ь і 

асо и

 українській мові є величезні запаси виражальни  засобів, 
які роблять наше мовлення виразним  інтонація, логічний 
наголос, звукове оформлення тексту алітерація, асонанс 
тощо , емоційно забарвлені слова, особливі синтаксичні струк
тури риторичні речення, антитеза, еліпс тощо

вукові овтори

асоби  Пояснення Приклади 

Алітера ія повторення одного 
або кілько  
риголосних звуків

у суміжни  або 
розташовани  
недалеко одне від 
одного слова

 о і с ить ор  ід ко оско  і со  о 
с а д  ко осков  і со  а ти а 
со и  ико  оч  сад  сив  ко
исков   інграновський  
 цьому прикладі алітерація приголос

ного [ñ] підкресл є спокій природи

 
М

арв стість дві на нар дн  в   
е сь нев вне  ре расне  а ве  

і ас а ві   ерв на а на  
і існ  д світн  в а   с в на

П. Ксенко
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Àñîíàíñ повторення одного 
або кілько  голосних
звуків у суміжни  
або розташовани  
недалеко одне від 
одного слова

а гро а  і грі  гри ів  ві  так 
ив гри іти  о а  тр тів  о а  

горів а трави і а квіти  інгра
новський  

 цьому прикладі повторення голосно
ãî і  яскраво увиразн є текст, ство
р є ефект милозвучності

вукова 
ана ора

повторення 
початкови  звуків  

овтор ватися 
може перший звук 
рядка у вірші або 
перший звук у слові

 о к аві а  сивого с тк  од ть 
си і  с і с о и  рач

вукова 
е і ора

повторення 
кінцеви  звуків чи 
словосполучень 
у закінчення  слів 
віршованого рядка

На а а  а трава  а срі о
и   ита  отисти  стр ко

ко оскови   г й та  та  і и 
и  а  і и и   ичина

то а і ленування мовлення на фонетичні відрізки пов’язане 
з інтона і ю, яка складається з мелодики зміна частоти 
основного тону , інтенсивності, пауз, темпу й тембру мов
лення
нтенсивність  підвищення й посилення голосу на слові, 

яке очуть виділити логічний наголос  Пауза  перерва 
у звучанні, зупинка в потоці мовлення  аузи сприя ть 
виділенн  мовного змісту  ем   швидкість мовлення  
ембр  емоційне забарвлення мовлення веселе, сумне, 

с вильоване тощо

1 8 9 .  пи іть ре ення  уставля и пропущені укви. Зазна те в ду ках іля ко ного 
з них  які звукові повтори нада ть їм виразності.  Визна те стилісти ну роль цих засо ів. 

 ел стять шовкові мари безчислен им шовком, вечір марами гі
тарить  марить без умовку ( . о и ський)   ітер віє, віє, мліє, на
віває срібні сни, навіває злоті мрії, чеше куч рі весни ( кса др сь)  

 даєт ся, часу і не га , а не вст га , не вст га  одня себе 
перем га , від суєти заст ріга , і знов до стрічки добіга , і знов себе пе
рем га  ( . ост ко)   ти ли струни, сти ли співи, срібні співи сер
над,  срібно стелят ся сніжинки  спить самотн й сад ( . о и ський)

1 9 0 .  Про ита те вголос текст із правильно  інтонаці . о іть невеликі паузи 
там  де поставлено риски  та виділя те логі ним наголосом потрі ні слова. 

ізно восени  випала чудова днина,  як навесні   темні мари 
розійшли ся,  вітер улігся,  виглянуло сонечко  і так лагідно дивилося,  
ніби прощалося  з побляклими рослинами   икликані з вуликів  світ
лом і теплом  мо наті бджілки  весело перелітали  з травички на тра
вичку   не за медом,  бо його вже ніде було взяти,  а так собі,  щоб 
повеселитися  й розправити свої крильця ( . и ський)

родов  та и і
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1 9 1 .  Про ита те одне одному  дотриму ись відповідної інтонації  варіанти 
поданого питального ре ення зале но від логі ного наголосу. а те повну відпо
відь на ко ни  варіант запитання. 

 Навесні ластівки мостять гніздо над вікном

 авесні ластівки мостять гніздо над вікном

 авесні ластівки мостять гніздо над вікном

поп а йт  в па а

1 9 2 .  І. Про ита те мов ки вір . Визна те ого основни  мотив. 

  

 чу , як шумлять долини,
я чу  темний гул лісний,
і шепіт втомлений ялини,
і мідний передзвін сосни

ружляння рік, рипіння рині ,
шугання диму з димарів

горі  ліси сріблясто сині,
внизу  розлив молочни  нив

 скрізь пливуть широкі звуки
гучної світлої землі

ливуть над села і над луки
пісенноносні кораблі

ум величезного вітрила,
ма  нездоланного крила  
це музики земної сила
у л дське серце увійшла

                                            . а а

 и ь  рі ь   рубий пісок, гравій, галька тощо   ерег або дно річки з 
грубого піску, граві , гальки і т  ін  

ІІ. Викона те завдання до тексту.
. Ука іть слова  які тре а логі но наголосити  і місця пауз. 
. Просте те  як поет ді рав слова зі звуками  що символізу ть зна ення самого 

слова. Опи іть створені автором звукову  зорову картини. 
. Помірку те  які засо и слу ать для створення худо нього о разу. Зна діть сло

восполу ення з епітетами  мета орами. 
. Про ита те вір  уголос  дотриму ись норм літературної вимови та намага

ись передати інтонаці  від уття ліри ного героя.

1 9 3 .  Про ита те вір . характеризу те ого звукови  он. За допомого  
яких мовних засо ів автор творить це  он  Оцініть вір  щодо виразності.

ам, де втомно в темінь тоне
учерявий вечір,
тось невтомним дзвоном дзвонить
ро чарівні речі
елестять шовкові мари

езчисленним шовком
ечір марами гітарить  
арить  безумовку

ростягнулась ген з діброви
інь нічного ду а
ечір сном примружив брови
 напружив ву а
ечір чаром зачервонив 
онотонне плесо
тось в чарівнім царстві тонів
ідправляє месу

               . о и ський

 Ìàðèòè  рос. грåзить
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1 9 4 .  І. Про ита те вголос текст  намага ись передати інтонаці  
від уття ліри ного героя. Яким настро м сповнени  твір  

  

 які краї не водили б мене не
скінченні дороги  звідусіль вабив 
і кликав до себе ласкавий голос 
осі  річки дитинства мого, ми

лого й далекого
ивл сь і не надивл сь на ут

коплинну прозоро зелену течі , за
думані, порослі ряско  плеса, на 
горді й ніжні лебеді, квіти білого 
латаття та свіжополив’яні горнята  
маківочки жовтого

одекуди попід берегами великі 
сіро рожеві камені та верби, верби  вії  річок, одвічна краса ї  і при
на да   далі  левади луки приро  сянські, в різноцвітті соковитому, 
ду мяному, то в полуденному мареві, то в ранковій росі (Г. Сіра)

 Âѕÿ  рос  ресница

ІІ. Викона те завдання до тексту.
. Які зорові та слухові о рази  в тексті
. Зверніть увагу на кінець пер ого а зацу. Чи випадково письменниця постави

ла поряд три слова  що закін у ться звукосполу енням ого  про у те опустити 
три останні слова  переставити місцями слова мого та дитинства. Чи вплине це 
на ритм ре ення  емоці но експресивне за арвлення мовлення  Зро іть відповід
ни  висновок.

. Зверніть увагу на други  а зац. Чи випадково він склада ться з одного по и
реного ре ення  Порівня те ритм цього ре ення з те і  води. Зро іть відповідни  
висновок.

. Визна те  у скількох словах тексту повтор ться приголосни  л . Просте те  
и нада  він тексту лагідності  мелоді ності  плавності. Помірку те  ому мовознав

ці назива ть л  плавним.

 Про ита те вголос текст  намага ись передати інтонаці  

раїна

ічка ось

1 9 5 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Яку місцевість ви могли  назвати місцевіст  свого 
дитинства  Які при мні спогади пов язано з не  

1 9 6 .  І. пи іть ре ення  підкресліть і поясніть ор ограми  пунктограми. Про и
та те висловлення з правильно  інтонаці . 

 ез жертв, без зусиль і злигоднів не можна жити на землі  життя  
не сад, у якому ростуть одні лиш квіти ( . Го чаров)   обов’язався сло
вом  закріпи ділом (Нар. творчість)   Çäàâíà в народі кажуть  яка 
криниця  такий і господар, який поріг  така й господиня ( . Ск ратів
ський)   кщо ти байдужий до страждань інши , ти не заслуговуєш на
зви л дини (Сааді)   зик  найнебезпечніша зброя  рана від меча легше 
заживає, ніж від слова ( . а ьд ро )    вислови, які ма ть власти
вість сонячни  променів  що більше вони стиснуті, то сильніше вони про
піка ть (Г. о р)  

ІІ. о еріть синоніми до виділених слів. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



88

и а ніст  мовл нн

 . Н В Р А ЬН  АСО  МОВ НН
ро сти  і ік  о  та і і в р а ь і асо и вира ості 

ов  а тако  ро ви оги до ього використа  

ПРИГАДАЙМО. о таке ести та міміка

1 9 7 .  А. Проведіть з однокласником однокласнице  сво рідни  експеримент. 
ез слів  за допомого  немовних засо ів переда і ін ормації  привіта тесь 

і попроща тесь одне з одним  запере те  погодьтеся  зро іть комплімент. 
Чи зрозумі те ви ести  міміку тощо ез слів

Б. о озна а  потискання рук  поплескування по пле у  
В. Зро іть висновок про роль немовних засо ів переда і ін ормації. 

асо и 
ìîâëåííÿ

ід час спілкування використовуємо такі засоби мовлення 
передачі інформації
 вербальні слова, речення, форми звертання тощо
 невербальні немовні знакові системи

Невербальні засоби мовлення

                        

 жести, і міміка  це інтуїтивне вираження думки, тому не можуть 
бути наперед підготовленими  они визнача ться ситуаціє  спілкування, 
настроєм співрозмовника, а не лише темо  розмови

сти ід час спілкування варто пам’ятати, що зайві жести зава
жа ть слу ачам, не да ть їм зосередитися  одноманітна 
жестикуляція втомл є, набридає  бідні, примітивні, вуль
гарні жести розцін ться як неви ованість  незграбні ру и, 
недоладна міміка смішать співрозмовників як і жести 
випад кові або неприродні  ру и, розра овані лише на зов
нішній ефект, відштов у ть співрозмовника

рави а 
викорис
òàííÿ

икористання невербальни  засобів мовлення має відпові
дати таким вимогам
 доречність у конкретній ситуації спілкування
 ура ування особливостей партнера спілкування його 
культурно освітні , національни , вікови , пси ологічни  
і професійни  якостей
 невимушеність, стриманість

в ніт  ува у  
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1 9 8 .  І. Про ита те текст  визна те ого тему  основну думку. озка іть про 
універсальне  національне в культурі погляду. Помірку те  ому погляд  од
ним з на ва ливі их засо ів невер ального спілкування. 

 

си ологи стверджу ть, що 
л ди на здатна нормально сприй
мати пог ляд іншої л дини не 
більше трьо  секунд  ому в бага
тьо  культура  забо ронено трива
лий час дивитися співрозмов ни ку 
в очі, бо це може викли кати в 
нього тривогу або роздратування  
ідведення очей убік, уникнен ня 

візуального контакту представни
ками американської, за ідноєвро
пейської культур інтерпретується 
як невід вертість або знервованість 
співрозмовника  днак у багатьо  
азійськи  країна  погляд прямо в 
очі керівнику символізує зневагу 
до нього

агальновизнана культура по
гляду передбачає недопустимість  
розглядання л дини, з яко  до
водиться перебувати у вузькому 
або перепов неному л дьми про
сторі  бігання  очима вздовж фі
гури спів  розмовника, який стоїть 
на відстані витягнутої руки  зосе
редження погляду на вуста  
співроз мовника  розглядання 
співрозмовника зі взуття тощо

ультура ділового, професійного спілкування також вимагає незнач
ної затримки погляду на оча  співрозмовника у кл чові моменти 
бесі ди демонструє чесність намірів  (  осі ика)

ІІ. озгляньте репродукці  картини П ра енуара. Про що нам розповіда
ть  вирази о ли  персона ів  їхні погляди  Наскільки доре ні поради  про які 
деться в тексті  у ситуації  зо ра ені  на картині

р ар.  сад

1 9 9 .  Про ита те текст. характеризу те су ктів спілкування  оцініть дотри
мання норм спілкування.  

дного разу у ідні до відомого композитора ерліоза підбіг маленький 
жвавий чоловічок і в за опленні вигукнув

 ане ерліоз, я пристрасний при ильник вашого таланту  рошу 
вашої ласки, дозвольте торкнутися руки, що написала омео і лі ,  
з цими словами він учепився за рукав композитора та блаженно завмер

 ане,  торкнув плече ерліоз,  тримайтесь ліпше за інший рукав  
я ма  звичку писати право  руко
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2 0 0 .  І. Про ита те текст. Поясніть і виправте комунікативну помилку  допущену 
під ас спілкування. Як уникнути поді них помилок  

ама й тато ще не повернулися з роботи  арія вдома одна, дивиться 
розважальну телепередачу  звінок   дверя   ергій иколайович, зна
йомий арійчиного батька

 обрий вечір  ато вдома
 ата немає,  ледве стриму чи себе, відповідає арія  ї рука лежить 

на засуві, вона нетерпляче поглядає в бік кімнати, звідки лине веселий 
смі

 аль  о побачення

ІІ. Наведіть приклади поді них ситуаці  із власного итт вого досвіду. Які висно
вки мо на зро ити із цих прикладів

2 0 1 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. . Якщо слова не з іга ться із естами  то ому віри ти: 
словам и естам  . Чи потрі но під ас відповіді на уроці користуватися 

естами  

2 0 2 .  Про ита те пояснення деяких естів і постав. о нового ви довіда
лися  Чи доводилося вам спостерігати поді не  оповніть за мо ливості це  
перелік ін ими прикладами.

 

кщо ваш співрозмовник пальцями відбиває ритм, це може озна
чати, що він нервує, нудьгує або проявляє нетерплячку

  
отирання підборіддя, зіщул вання ока свідчить про глибоку зо

середженість л дини під час напруженого міркування

  
отирання носа означає, що л дина про щось розмірковує

  
дина, яка під час розмови торкається обличчя, не впевнена 

в собі або каже неправду

  
акладення рук за голову є ознако  того, що співрозмовник почу

вається звер ньо
  

видка ода, підняте підборіддя, вільне звисання рук означа ть, 
що л дина почувається впевнено й рішуче

  
озслаблені й повернуті долонями догори руки, які співрозмовник 

тримає перед собо , свідчать про те, що він здивований або перебуває 
в скрутному становищі

  
дина, яка енергійно одить по кабінету, нервує або чимось стур

бована
  

дина, яка сидить у позі нога на ногу  і злегка итає ного , 
імовірно, нудьгує
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ситуа і

2 0 3 .   Уявіть  що ви хо ете заспокоїти  уті
ити л дину  яка в инила неправильно  але 

визна  сво  провину. кладіть і розігра те за 
осо ами діалог  реплік  мо ливи  у ці  
ситуації  використову и доре ні ести  мі
міку. користа теся кількома опорними спо
лу еннями слів. 
 зна , що тобі важко
 не варто про це думати
 більше не повториться
 я впевнений а
 з кожним може статися
 я згоден а  з тобо

поп а йт  в па а

2 0 4 .  кладіть і розігра те за осо ами діалог  реплік  відповідно до 
запропонованої ситуації на ви ір . Використа те доре ні ести  міміку.

 нак дівчина  та працівник працівниця  туристичної фірми спіл
ку ться про вибір місця відпочинку й екскурсійну програму
 иноптик й аграрій спілку ться про погодні умови
 портивний тренер інформує старшокласника старшокласниц  

про те, як записатися до клубу, умови та програму тренувань
 ідвідувач отанічного саду має обмаль часу, але оче побачити 

найцікавіші місця саду й звернувся до екскурсовода  

поп а йт  в па а

 1. В МО  О В РА НОС  МОВ НН  
В Р Н  С

ро т  к дос га тьс  вира ість  рі и  сти  о ра ість 
ов  а тако  ро до  іт рат р  к д р о агач  

ов  асо а и вира ості

2 0 5 .  І. пи іть ре ення  розставля и пропущені розділові знаки  розкрива
и ду ки. 

 нергія пр е,и пливів і відпливів  один із не багатьо  видів енергії 
не зобов’язани  своїм по одженням теплу сонячни  пром е,и нів (  осі
ика).  авір а сміється і плаче стогне й шал е,и ніє вона співає весіль

ної та водночас по оронної а в співі журà й мажор початку й кінця 
( . то ко авидович)    влада і її супротивники здається узяли на 
озброє н,нн я тактику відкритого футболу  за якої на кожну атаку обов ’
язково відповіда ть контратако  , мабуть ні коли ще політичний пре
синг не був такий запеклий, форварди  такі наполегливі, а за исники 
 такі не щадні (  га ти)   к часто порочність робить із найкращого 

творіння ,б ожого найжал гіднішу істоту  ( атріар  і ар т)
ІІ. З яким стилем мовлення співзву не ко не ре ення  Підкресліть стилісти но 

за арвлені слова  о рунту те доре ність їхнього використання. 
ІІІ. Зна діть антоніми. Поясніть  у яких ре еннях їх використано з мето  іткого 

розрізнення понять  а в яких вони виступа ть ще  засо ом створення о разності.
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Стиль і засоби виразності

Стиль Особливості

удожній иразність удожнього мовлення досягається широким 
використанням фонетични  засобів асонанс, алітерація 
тощо , тропів епітети, метафори та ін , синонімів, омоні
мів, антонімів, фігур поетичного синтаксису паралелізм, 
повтор, риторичні речення та ін  тощо  

удожня література є невичерпним джерелом збагачення 
мовлення засобами виразності

Публі истичний убліцистичний стиль потребує широкого використання за
 собів виразності, що зумовлено його основно  функціє   
вплив на читача   цьому стилі треба поєднувати точність 
висловлення, логічність аргументів з відкритим виражен
ням експресії та емоційним забарвленням окреми  фраз

Розмовний озмовне мовлення здебільшого спонтанне, тобто непід
готовлене  исловлення тут часто вільні у виборі слів  

роте обов’язковим є дотримання вимог культури мов
лення й норм мовленнєвого етикету

О і ійно
діловий 
і науковий

фіційно діловий і науковий стилі вимага ть виразної 
логізації викладу, високого ступеня стандартизації, чіт
кості, відсутності емоційності та образності  ля текстів 
ци  стилів арактерна одноманітність мовни  засобів  

ексика здебільшого нейтральна, уживана в прямому 
значенні

2 0 6 .  І. Про ита те текст  визна те ого тип і стиль мовлення. 
Чи вдалося  на ва у думку  автору передати дух змагання  яки  пере ма  
спортсменів  високи  емоці ни  стан  о еріть  варіанти заголовка тексту. 

 

легові подобалися тренування  ін ніколи не бажав форсонути пе
ред друзями, але й не збирався зад ніх асти, як це не було складно  
адже в групі були лопці й старші, які по два три роки одили в клуб, 
отож їм не звикати до велики  навантажень  ін біг у живому лан ю
жкові лопців, відчува чи на тілі пругкість  зуст річного вітру, легені 
переповн валися киснем, тіло напру жувалося, оча тренери й наказу
вали якомога більше розкріпачувати кожен м’яз  у тілі було стільки 
сили, що за черговим відштов уванням можна було й у небо злетіти  
ін легко обходив на віражах важкотілого етькуна, той ха ав від

критим ротом овітря й просив не грати йому на нерва , бо кістки о
лама , коли будуть боротися в залі  ле поступово ноги ставали не такі 
пружні, овітря збивалося твердим клубком десь у горлі, а сер е наче 
âèñêàêóâàëî з грудей  а черговому прискоренні в оча  починало тьмя
ніти , світ кружеляв, і він іба що останнім зусиллям волі змушував 
себе не відриватися від бігунів  ізко збавивши тем , розслабляв ноги 
й руки, потріпував опущеними костями, намагався не піднімати ви
соко коліна

Чи вдалося  на ва у думку  автору передати дух змагання  яки  пере ма  

а а т
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ле то була тільки легкоатлетична розминка  едве відди авшись, 
вони пере одили до різни  снарядів, підтягувалися на перекладина , 
накачували рес на посіріли  від старості лава  а ними недремно 
стежив тренер  а вони й самі в гурті не отіли один від одного відста
вати, ду  змагання переймав кожного

ате потім, коли кожен м’яз ставав слу няним, нічого кращого не 
було за імпровізований футбол  ут уже не треба було нікого контрол
вати, і м’яч під ногами, випису чи найнеможливіші зи за и, лунко 
відгукувався на кожен удар ( . Гор ач)  

 рóгкість ( р ість)  рос. упругость    Òüìÿíѕòè  рос. тускнеть

ІІ. Визна те  які з виділених сполу ень слів у ито в переносному зна енні. За 
допомого  яких мовних засо ів досяга ться виразність тексту  

ІІІ. Уявіть  що Олегові під ас ділової есіди зі спортивним лікарем тре а 
розповісти про хід тренування. Переро іть усно текст і розка іть від пер ої 
осо и  уника и о разності  емоці ності. Які з виділених сполу ень ви за
ли ите в розповіді

2 0 7 .  І. Зна діть слова  які нада ть ре енням виразності. Помірку те  и не пору у
ть ці слова вимог культури мовлення.

 з появо  в реєстрі зимової лімпіади нового виду спорту  сноубор
дингу  в країні засвітилася нова спортивна зірочка   річна сноу
бордистка із акарпаття ннамарі ундак (  га ти)   ін уже бачить 
здоровенну батькову ручиську, що затиснула його мал сіньке рученя 
( . Са ч к)   еремогу в протистоянні з ортсмутом , який за підсумка ми 
чемпіонату не лише вилетів із прем’єр ліги, а й збанкрутів, забезпечив 
точний удар зі штрафного ідьє рогба (  га ти)   ка робота увечері  
ди, синашу , йди ( с  кра ка)  

ІІ. Визна те  які з у итих у ре еннях розмовних слів переда ть позитивну оцінку  
а які  негативну. оведіть  що розмовна лексика емоці но за арвлена.

 Ñèíà   зменшувально пестливе до си  

2 0 8 .  Про ита те текст уголос  переда и напру ени  настрі  оповіді. отриму
теся відповідної інтонації. характеризу те текст щодо виразності мовлення. 

к обпечений, крутнувся аксим  і вітром помчався вздовж майдану  
угай  за ним  трашно було дивитися, як таке стра овище, наставивши 

роги, неслося з усього свого страшного прожогу за невеличким лопчи
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ком, що, як горошина, котився поперед нього  т от бугай настигне  от от 
простромить рогом наскрізь аксимову спину  ж ось і тин від генераль
ського двору  нікуди бігти  пропав аксим  і, не пропав  ( а ас 

ир ий)  

2 0 9 .  І. Про ита те текст. Визна те ого стиль мовлення  тему 
 основну думку. кладіть і запи іть план про итаного. 

’  

ам’ятаєте, як звучить п’ята осподня заповідь  ануй батька 
свого та матір сво  о ж у цій короткій біблійній фразі стоїть за 
словами батько твій  і матір твоя  

аповідь наказує øàíóâàòè власни  батьків і батьків ци  батьків  
 ще всі , то ніс вогонь вашого життя раніше  анувати створене 

багатьма поколіннями   було б непрощенним амством заволодіти ма
теріально  спадщино  попередні  поколінь, зне тувавши спадщино  
ду овно  то не пристає на таке розширене тлумачення п’ятої запо
віді, не ай запише собі окремо одинадцяту заповідь  огла б звучати 
вона приблизно так  е робися перевертнем, а тим паче  яничаром  

одержуй традицій і звичаїв свого народу, борони ї  із завзяттям
ак, гірко , криваво , трагічно  є наша історія  о різному скла

да  ли ся л дські долі  роте шанування батька рідного зовсім не зобо
в’язує закріпл вати й розвивати наслідки некращи  його вчинків  

есна л дина, шану чи батька, скоєне ним чесно виправляє
ай боже, щоб наш народ навчився поважати себе  об патріотизм 

став природним почуттям а . і ісо

ІІ. Поясніть пряме  переносне зна ення слів перевертень  яничар. о еріть 
синоніми до виділених слів. 

ІІІ. характеризу те текст щодо виразності мовлення.

о олінн

2 1 0 .  І. Відредагу те повідомлення  запи іть правильно. 
а італійському острові ицилія в понеділок,  грудня, почалося ви

верження вулкана тна, але постраждали  поки немає  очав ви одити 
дим і величезна кількість попелу з найбільш найактивнішого вулкану 
вропи  авдяки виверженн  довелося призупинити роботу аеропорту 

міста атанія  исота викидів з вулкану досягає більше  метрів, а 
площа поширення лави перевищує багато тисяч квадратни  метрів  е 
так інформу ть очевидці  ікаво зазначити, що приблизно раз у  років 
виверження руйнує л бе селище, розташоване на небезпечне наближення 
до підніжжя тни, однак стійки  сицилійців даний факт не зупиняє, і 
вони безстрашно продовжу ть населяти с или вулкану

ІІ. Викона те завдання одного з варіантів  використову и різні засо и вираз
ності.

À  кладіть і запишіть невели
кий опис у удожньому стилі на 
одну з тем  ороку краща ть 
світанки , лиснула блискавка , 

сь наша ата , іниво верби 
коси запліта ть

Á  кладіть і запишіть невелике 
висловлення в публіцистично му 
стилі на одну з тем  країна на 
карті світу , роки історії , есь 
бродять степами евченкові думи , 

іддай л дині кри ітку себе  
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 . С ЬОВА ОР Н С Ь  МОВ НН ВА 
С УА

ро ови дор ч ості ов  в а о в ок ов во  сит а і  
р д та ро ови  о ак сти  і ов и  асо ів його вира

ПРИГАДАЙМО. о таке мовленн ва ситуація

2 1 1 .  А. Уявіть  що вам тре а розповісти пер окласникам про оня ну систему. 
Чи використовуватимете ви малозрозумілі терміни  складні синтакси ні кон

струкції  А слова в переносному зна енні  порівняння  епітети  емоці но оцін ні 
слова  

Б. Чи відрізнятиметься ва а розповідь від розповіді на ц  саму тему на засіданні 
Малої академії наук  Чим саме

В. Зро іть висновок про вза мозв язок мовних засо ів і мовленн вої ситуації. 

о тт  
дор ч ості

оречність мовлення  це відповідність мовленнєвій ситуа
ції, тому чи тому стил  мовлення

оречність мовлення

ідповідність темі й меті 
висловлення, його 
логічному змісту, 

емоційному забарвленн , 
стил  мовлення

ра ування ситуації 
спілкування, складу 
мовців, форми мови 
усної чи писемної

ос г  
дор ч ості

мови доречності мовлення  
 розуміння необ ідності доречності мовлення
 володіння культуро  мовлення та спілкування за допо
мого  мови
  високий рівень культури л дини, ви ованості
 досконале знання мови

иди 
дор ч ості

алежно від умов і мети спілкування доречність буває
 контекстуальною контекст вимагає, щоб у ньому були 
гар  монійно поєднані слова, структура речень, загальна то
нальність, інтонація

  
 

М

ід те  с ва  ід р ер а тьс

Народна творчість
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 ситуа ійною від мовленнєвої ситуації залежить тональ
ність мовлення, вибір мовни  засобів  слова, варіанта ре
чен ня, форм звертань тощо
 стильовою від стил  мовлення залежить вибір мовни  
засобів, ї  співвідносність  
 сихологічно зумовленою обов’язковим для кожного є 
вміння вста но вити контакт із співрозмовником, знайти 
відповідні слова, дотримува тися норм спілкування

бставини спілкування 
(д  ко и  к

Мовленн ва ситуа ія
ема й основна 

думка ро о
ета спілкування 

(д  чого

дресатдресант

2 1 2 .  І. Перекладіть усно текст українсько  мово . Визна те ого тему  основну 
думку. Про які мовні недоліки розповіда ться  Які висновки ви зро или для се е 
з про итаного

 

 сл шал своими ушами, как некий посетитель ресторана, желая зака
зать себе свину  котлету, сказал официанту без тени ул бки  

  теперь заострим вопрос на мясе  
 как один дачник во время прогулки в лесу заботливо спросил у жен
 ебя не лимитирует плащ  
дин незнакомец, котор й подош л к моему другу, ловившему р бу 

в соседнем пруду, явно щеголяя в сокой культурность  речи , спросил  
 акие меро риятия предпринимаете в  для àêòèâèçàöèè кл ва  
ак б  ни б ли различн  ти л ди, и  îáúåäèíÿåò одно  все они счи

та т правилом орошего тона возможно чаще вводить в сво  речь даже 
во время разговора друг с другом  слова и оборот  канцелярски  бумаг, 
протоколов, докладов, донесений и рапортов  

олодой человек, про одя мимо сада, увидел у калитки пятилетн  
девочку, которая стояла и плакала  н ласково наклонился над ней и, 
к моему изумлени , сказал  

  по какому вопросу лачешь  
увства у него б ли сам е нежн е, но для в ражения íåæíîñòè не 

нашлось человечески  слов ( . ковский)  

ІІ. Порівня те вимову  написання виділених слів в українські  і росі ські  мовах.

словни
оклад  укр  дî овідь  кл в  укр  к вàííÿ  мимо  укр  ов  обо

рот  укр  ворîò  пруд  укр  ставîк  сам й нежн й  укр  ай і
íѕ ий  щеголять  укр  и вàтис
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2 1 3 .  І. Про ита те тексти. З яко  мето  їх створено  У яких мовленн вих 
ситуа ціях мо ливі ці висловлення  

  
 уже важливо не забувати в олодну пору року про шапку, адже 

дія низької температури на шкіру голови призводить до випадіння во
лосся  начно  міро  на стані волосся позначається й нестача вітамі
нів, тому намагайтеся тричі на день з’їдати будь який овоч або фрукт  

анацеє  в різні пори року вважається банан, також волосся дуже 
л бить  моркву й капусту (  га ти)

  
 олосся має складний імічний склад  вуглець, 

кисень, азот, водень, сірка, залізо та інші елементи  
 поперечному перерізі воно складається з кутикули, 

покривного шару й серцевини   покривному шарі міс
титься пігмент  меланін, що дає забарвлення волосс  

а цей шар впливає імічна завивка та фарбування во
лосся  еланін не розчиняється у воді, але вступає в ді  
з лугами  й кислотами (  осі ика)

 а а åÿ  універсальний засіб, який допомагає в розв’язанні проблеми
 г  рос  щ лочь

ІІ. З ясу те  які мовні засо и характерні для ко ного тексту. Чи доре ними 
 наскільки е ективними удуть ці засо и у визна ених ситуаціях

Про ита те тексти. З яко  мето  їх створено  У яких мовленн вих 
о ов

ситуа і

2 1 4 .  Уявіть  що вам тре а запросити в усні  ормі  
мера міста керівника громади  на уро истості з на
годи рі ниці ва ого освітнього закладу. кладіть усно 
текст запро ення  дотриму ись вимог доре ності 
мовлення. Ви мо ете скориста тися поданими опо
рними сполу еннями. 

 ановний а
 аємо честь запросити ас 
 апрошуємо ас 
 екаємо на ас  квітня о  годині 
 присвячений річниці
 святкування віле

2 1 5 .  Помірку те ому пер е з наведених ре ень вва а мо правильним  
а друге  таким  що потре у  редагування.

 аспіву чи веселу пісеньку, аринка йшла до крамниці по ліб  
 ітко відбива чи крок, аринка йшла до крамниці по ліб

оло умо   
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2 1 6 .  Відредагу те ре ення  запи іть правильно. 
 е в глибокій ності він почав писати музику, й ось тільки тепер на 

його голову звалилася слава   чителі  ці невсипучі трудівники  учили 
нас відповідальності, оч і сварили іноді, але було за що   езпритульні 
тварини не можуть опікуватися самі собо , тому вони є джерелом інфекції  

 аринка й іда пол бля ть здійсн вати візит одна до одної в гості   у
стріч із арто  не належала до ти  речей, що його радували   еремож
ниця естафети кількома словами рез мувала те, що відчувала    допоміг 
транспортувати валізу незнайомій бабусі   ільки через місяць після 
закінчення сесії студент анул вав двійку   чора ми здійснили посадку 
картоплі  

2 1 7 .  Відредагу те ре ення відповідно до норм о іці но ділового стил  
мовлення. Відредаговані ре ення запи іть.

 ивчіть наші пропозиції і дайте врешті решт будь яку остаточну від
повідь   апам’ятайте  якщо ви не погасите заборгованість, ми тут же 
розірвемо контракт   озвольте нагадати ам про необ ідність погасити 
заборгованість, бо розірвемо контракт   о б там не було, очемо запев
нити, що наше підприємство зал бки виконає аше замовлення   и 
уважно вивчили ашу пропозиці  й нічого не зрозуміли   ашої пропо
зиції ми не приймаємо, і навіть не просіть і не благайте  

2 1 8 .  І. кладіть і запи іть невелике висловлення на про есі ну тему  мо ливе 
в одні  з поданих ситуаці  спілкування  ре ень . 

 и  агроном зооте нік  агропідприємства  оповідаєте на нараді 
про підсумки роботи за півріччя

 и  лікар  риї али до ворого за викликом і даєте поради
 и  інженер  айшли в кабінет директора підприємства для обгово

рення питання щодо запуску нового обладнання  
 и  економіст  бговор єте з колегами питання ви оду підприєм

ства з економічної кризи  
 и  тренер  озповідаєте своїм ви ованцям про особливості вико

нання певної вправи
 и  удожник  рийшли на першу виставку колеги
 и  учитель  ілитеся з колегами враженнями від щойно проведе

ного уроку  

ІІ. Прослуха те висловлення однокласників однокласниць . За потре и відко ре
гу те тексти щодо доре ності мовлення.

 . УНК ОНА ЬН  А КСПР С ВН  
АСО  МОВ

ро в ива  ов и  асо ів  ра ва  ти  сти  й а р  
вис ов  а тако  ро в а о в ок дор ч ості 

 і и и о ака и ов

ПРИГАДАЙМО. . Які  типи мовлення  . У яких анрах реалізу ть пу ліцисти ни  
і наукови  стилі мовлення

2 1 9 .  І. Про ита те вголос виразно вір . Поясніть  які зорові о рази змальову  
автор. Якими по уттями наповнено твір  
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ам сонце, як серце, дзвенить виграє,
леновий листочку, дівчатко моє

Çëîòàâà доріжка од сонця до вій
леночок листочок танц є на ній  
ам ади адусі співа ть пісень,
ам ночі блакитні й фіалковий день,
ам срібні ковалики квіти ку ть,
ам зорі комарики в небі сну ть
й тіні рожеві, ой сон золотий,
й стежка мережка й дівчатко на ній 
івчатко клетчатко, злотава струна
й пісня блакитна, ой срібна луна

                  С. ь к

ІІ. Визна те тип  стиль і анр мовлення 
тексту. Зна діть використані мовні засо и 
тропи  агатозна ні  застарілі слова  емо

ці но оцін  ні слова тощо . оведіть  що текст 
відзна а ться доре ним ви ором мовних за
со ів.

ІІІ. Запи іть слова стежка  мережка
онети но  транскрипці .

к іо
а ь і 
асо и

країнська мова володіє велико  кількіст  функціо наль
ни  засобів онетичних, лексичних, словотвірних, мор

ологічних, синтаксичних  роте ці засоби функ ціо  ну ть 
у кожному стилі по різному  НАПРИКЛАД, для наукового 
стил  арактерні терміни, а для удожнього  емоційно
оцінна лексика, тропи  ри цьому слова, що створ ть 
специфіку офіційно ділового стил , не по вин ні фігурувати 
в публіцистичному чи розмовному мовленні, і навпаки

кс р сив і 
асо и

кспресивні засоби мови  це такі засоби, які нада ть 
мовленн  експресії, образності, емоційного забарвлення  
НАПРИКЛАД: а іт ра і  овтор с ів  риторич  а и
та  і в рсі  та ора  кспресивність створ ть з 
мето  справити враження на читачів слу ачів  

айтонші відтінки почуттів, переживань і оцінок можна 
експресивно передавати за допомого  слів із суфіксами 
пестливості та зменшеності к  ик  ок  чок  очк   

ь  о ьк  ьк  ат  и к  с ьк  та ін  НАПРИКЛАД:
і å÷îê гр  тор î÷êа  очка и  ото і вс  і
 уцало

либше розкрити вс  складність пси ічного світу л дини 
дає змогу поєднання протилежни  за значенням і різни  
за емоційними відтінками слів  НАПРИКЛАД:   а а  

ить  відкрить а вік а  осірі і став і   дь и с і
тись  акать і ить  имоненко

оречність й ефективність мовлення пов’язані з іншими ознаками мов
лення  правильніст , логічніст , точніст , багатством

в ніт  ува у  

. к ко. а ковий світ
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2 2 0 .  І. Про ита те тексти  визна те стиль і тип мовлення ко ного з них. 
 осподи, приношу обі всі грі и мої та злочини, що зробив перед о

бо  і перед вятими воїми ангелами  се поклада  на жертву вого 
умилостивлення  ай обпалиш и і знищиш усе вогнем л бові воєї, ай 
зітреш усяку скверну грі ів мої , ай очистиш совість мо  від усякого 
злочину й ай повернеш мені благодать, утрачену грі ом (  о итов ика)

  

 оловіки й жінки, які досягли повноліття, ма ть право без будь
яки  обмежень за ознако  раси, національності або релігії одружуватися 
та засновувати сім’  они користу ться однаковими правами щодо одру
ження під час шл бу й під час його розірвання  л б може укладатися 
тільки при вільній і повній згоді сторін, що одружу ться  ім’я є при
родним й основним осередком суспільства та має право на за ист з боку 
суспільства й держави (  ага ь о  д к ара і  рав ди и)

  

 еред світанком і степ, і село, у якому окопалися німці, зовсім при
ти ли  ні звуку ніде  авіть ракети не злітали вже над позиціями  се 
примовкло, скорилося сну  ж раптом позаду батальйону кресонули спа
ла и   кілько  місця  і одразу  ди інстинктивно огляда ться   ц  
мить свистять над голово  снаряди, роздира ть тишу гучними вибу ами, 
які стряса ть і степ, і село, і небо над селом  атальйон щільніше припав 
до землі, однак земля не приймає його ревни  обіймів, земля здригається 
й норовить викинути л дей з маленьки , вирити  на всяк випадок око
пів  снаряди ляга ть близько, окремі  зовсім поруч, і це ще більше лякає 
необстріляни  чи одвикли  від обстрілу солдатів ( . і ко)

ІІ. Визна те наявні в ко ному з текстів ункціональні  експресивні засо и мови. 
Аргументу те доре ність їх використання.

ІІІ. Поясніть у ивання розділових знаків в останньому тексті.

2 2 1 .  І. пи іть ре ення  розкрива и ду ки. У яких ре еннях  звертання  
 ай в маленьки  оча  відбиваєт ь ся світ од маленьки  ромашок до 

стартів в е,и лики   ощезнуть всі перев е,и ртні й пр е,и блуди і орди 
завойовників заброд   ід твоїм високочолим небом гартував я душу мо
лоду    із надій буду  чов е,и н і вже не мовби наяву з тобо , ніжний, 
срібномовен, по мор  радості пл е,и ву ( . Си о ко)   івчинка, як не
втомна бджілка, перескакувала від однієї роботи до іншої    асилинки 
сині очі, що горять волошковим світом   уртом порад ь тесь, леб е,и дята  

 ідная доненько  ер е,и жи голівоньку сво , моя зозуленько  ( . Г
а о)

ІІ. З яким стилем мовлення співзву ні ре ення  Підкресліть експресивні засо и. 

2 2 2 .  І. Про ита те текст. Чи відомі вам ін і поді ні мало мовірні акти

  

тародавній им  олізей ущерть  набитий л дом, який нетерпляче 
чекає кривавого видовища  ього разу ижі звірі мали шматувати раба 

ндроклеса, якого прирекли до страти за втечу від господаря   от на 
величезну арену вип нули приреченого  е мить  і з’явилися ижаки   

 Про ита те текст. Чи відомі вам ін і поді ні мало мовірні акти
ол
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іж ними справжній цар зві
рів  велетенського зросту й вели
чезної статури лев  сь він почав 
набли жатися до ндроклеса  аб 
із жа у запл щив очі та, приту
лившись спино  до стіни, покірно 
чекав смерті

ле замість того, щоб роздерти 
на шматки сердегу, ижак став 
лащи   тися до нього, мов собака  

ндрок лес розпл щив очі й, при
ди  вившись до лева, скрикнув від 
радощів й обняв його   амфітеат  
рі глядачі отетеріли від подиву  

нд роклеса помилували
к згодом стало відомо, н д ро клес був рабом у проконсула  в 

фриці й утік від нього через жорстокість  овго пере овувався 
в одній печері в пустелі  кось у печеру забрів величезний лев  вір 
жалібно стогнав, підніма чи закривавлену лапу  пам’ятавшись тро и, 
чоловік помітив у лева між пазурами велику скалку   тут раб виявив 
неабияку мужність  ін рішуче наблизився до скаліченого і, обережно 
взявши його поранену лапу, витягнув шпичака  евдовзі раба с опили 
римські солдати  талося так, що потім спіймали й лева   от доля 
звела ї  а . Г ко

рть  рос  до предела     рокî с   намісник провінції

ІІ. Викона те завдання до тексту.
. о еріть сві  варіант заголовка.
. оведіть  що текст відзна а ться слу ним ви ором мовних засо ів. Чи при

таманні ому такі ознаки мовлення  як правильність  логі ність  то ність  агатство
. Визна те тип і стиль мовлення тексту та о рунту те сво  відповідь. 
. Визна те ункціональні  експресивні засо и мови. Аргументу те доре ність 

їх використання.
. Перека іть стисло текст усно . 

їх використання.

дір атв в. и . о і й

2 2 3 .  Про ита те ре ення. Чи всі слова в них у ито доре но  Поясніть відповідь. 
Відредагу те усно ре ення.

 чень щоденно крокує до школи   чні файно відповідали на уроці  
 ринесіте мені, будь ласка, книжку з бібліотеки   оли прийде епо а 

збирання врожа , аграрії будуть забезпечені пальним    променя  
сонця блищали на траві атмосферні опади   кладний музикальний твір 
оркестр виконав пунктуально   ьогодні працівникам райдержадміні
страції виплачу ть жалування   отримання належної чистоти в при
міщенні  священний обов’язок кожного учня

2 2 4 .  Уявіть  що вам тре а написати нарис про свого однокласника друга  та 
о іці ну характеристику. озка іть  що уде спільного в цих текстах і им 
вони відрізнятимуться. Якого типу  стил  та анру ви удете дотримуватися  
склада и ко не з висловлень  Яким мовним засо ам віддасте перевагу
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о ніст  та тивніст  мовл нн

2 2 5 .  І. Про ита те ре ення. З ясу те  и нада ть їм виділені ді слова емоці но
експресивного за арвлення. Чи доре но в ито ці ді слова  о еріть до них усно 
стилісти ні варіанти. 

 діте ж, вірні слуги, ринесіте важкий ланц г з скарбівні щирозлотий 
( . і )   и ліб до рук берем, як диво, в ньому  і сила, і снага 
(С. Горд в)   ивітеся, яка печаль  ( . вч ко)   осна сама зажив
ляє рани соком янтарним, живо  смоло   не вмира, доки сили стане, 
стрічà вітри, що ідуть горо  ( . а а та)   ину в земл  зерно рясно  
парость áóÿ ( . овгий)   Сходю вже, коли таке діло, межи л дьми 
посид , послу а , що кажуть ( . к р ій)   е журись, коли осінь 
журлива, коли жар застига під дощем, коли листя ñïàäà шамотливе 
й невигадливим в небі кл чем тось вже пише автограф на згадку (Г. дка)

ІІ. Випи іть складні ре ення. Накресліть їхні схеми.

 кі основні вимоги до мовлення  
 о таке точність мовлення  кі найголовніші умови її досягнення
 ку роль відігра ть синоніми, омоніми, пароніми для точного ви

раження думок  к визначити точність багатозначного слова  
 о таке логічність мовлення  ому логічність мовлення залежить 

від логіки мислення  кі найголовніші умови логічності
 кі є порушення логічності  аведіть приклади
 о таке чистота мовлення  кі слова засмічу ть мову  оли треба 

уникати іншомовни , діалектни  і професійни  слів
 им багата українська мова  ке мовлення вважа ть багатим  
 озкажіть про ресурси збагачення мовлення й синонімічне багатство 

української мови  аведіть приклади
 о таке виразність мовлення  а яки  умов наше мовлення стає ви

разним  кими засобами треба користуватися для цього
 о таке доречність мовлення  азвіть умови доречності   

Проект
Проведіть у класі уявне телевізійне шоу на одну з о даних тем  

 онтакт, ще контакт, або к удосконалити свої мовленнєві навич ки
 истецтво слу ати, або удьмо уважними до співрозмовника
  ось і я, або и готові ми до спілкування
 о побачення, або пілкування закінчено, спілкування продовжу

ється
та  ід т в  р е ту

 беріть тему шля ом опитування анкетування, голосування  
 д айт с  в гр и  авторська режисерська  група, ведучі, 

кілька груп учасників або група учасників і група глядачів  
 озподіліть обов’язки між групами  априклад, авторська група 

має продумати формат передачі, оформлення студії, скласти сценарій 
та співпрац вати з ведучими  рупа глядачів має продумати запитання 
до учасників та підготуватися до обговорення проблемни  питань  

часники повинні підготувати невеликі виступи тощо

Проведіть у класі уявне телевізійне шоу на одну з о даних тем

апитанн  і ав анн  л  самоп ві и
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л
ра мовл ння

о і н ймо 
                        

сім відомий вислів сі і ова ра  або ще сі і ів тр д)  тобто без плід на, 
важка, нескінченна, а то й зовсім непотрібна праця  лово сполучення 
рівноцінне іншому  ра  Сі і а  так само утвор ється, як атькова 
ра  ( атьків тр д)  ра  (тр д) атька. 

ноді можна почути й сі і овий  атьковий. и правильно це  і, 
неправильно  Сі і ів  атьків присвійні прикметники, вони вказу ть на 
належність чого небудь певній особі  ра  (тр д) а ить Сі і ові 
( атькові)  пор  атьків орт ь  орт ь атька. 

 суфікс овий указує лише на відношення до якогось матеріалу або 
взагалі на певну ознаку за її джерелом  р овий  св тковий та ін  

тже, правильні вислови сі і ова ра  (сі і ів тр д)  атькова ра  
( атьків тр д) ( а ат ріа а и стит т  кра сько  ови

нтису и  
авил но п авил но

чинне законодавство
активна речовина
впливовий важіль
дійові особи
активний незату лий  вулкан

ді че законодавство
ді ча речовина 
ді чий важіль
ді чі особи
ді чий вулкан 

о исно нати
      

і два вислови є взаємозамінні, близькі за змістом. рати ( ти) до 
ваги означає зважати  зважити на що небудь, ура увати щось  ри 

цьому від л дини вимагається зосередженість думки, зору, слу у щодо 
якого небудь об’єкта  

ислів ти до відо а означає усвідомл вати ту чи іншу зорову чи 
слу ову інформаці , а отже, указує на вищий ступінь реакції л дини на 
навколишні об’єкти дійсності  

 діловому спілкуванні слово вага вживається також у сполука  типу 
е ас гов  а ваг  ьому питанн  варто риді ити особливу 

ваг . верта чись до аудиторії, кажуть  ро  ваги  ро  ашої 
ваги  шановні колеги  (С. и ик)

ово імо п авил но 
О і ійні словос олучення

осійс о а нс о
в предела  свои  полномочий
в принудительном порядке
в случае необ одимости
в случае неуплат  сумм
ввиду в шеизложенного

у межа  свої  повноважень
у примусовому порядку
за необ ідності
у разі несплати суми
зважа чи на викладене раніше
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 . Р ОР КА К НАУКА. 
АП  ОРА ОРСЬКОЇ ЬНОС

ро р д т і авда  риторики та ро ага ь  аракт ристик  
таки  та ів  к ідготовка до вист  вист   ро ово  

й а а і  ро ови 

ПРИГАДАЙМО. ого назива ть оратором  Яких видатних ораторів ви зна те

2 2 6 .  Пізнати систему л дських цінносте  мо на на основі езме ного онду 
прислів їв і приказок. Про ита те подані крилаті вислови та розка іть про ритори ні 
традиції українського  росі ського народів.

і скарбни і 
українського народу

і скарбни і 
російського народу

 зик мій  ворог мій  раніше 
розуму говорить  
 оворить таке, що купи не три
мається
 оро тить оло а, як діжка 
з горо ом
 азав, та не зав’язав
 реба знати, що де сказати
 е завжди говори, що знаєш, 
а завжди знай, що говориш
 раще переконувати словами, 
ніж кулаками

 олго говорит  ум копит, 
а в молвит  слушать нечего
 з к царствами ворочает
 едолгая речь ороша, а дол
гая  поволока
 стати промолчать  что боль
шое слово сказать
 ачал за здравие, а кончил за 
упокой
  ему про вана, а он мне про 
тепана

иторика Ðèòîðèêà грец    говорити   це íàóêà побудови й 
оприл днення досконалого висловлення  наука про ора  тор
ське мистецтво, красномовство  
Висту  з ромовою  це мистецьке дійство, яке часто по тре
бує поетични , декламаторськи  й акторськи  здіб но стей  

володіння риторичними навичками допоможе навчитися 
виступати публічно так, щоб донести до ауди то рії власні 
думки, вплинути не тільки на розум, але й на почуття 
слу ачів

  
 М

ра  ва  рат р ві уде   н  т  
ув  р ву  с а е с і  е  са  та  ду ав  

він е в с в в те    ував

Віолле ле юк 

 М
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р д т редметом риторики є òåêñò на різни  етапа  його існу вання 
підготовка тексту, текст як процес, текст як продукт

авда иторика відповідає не лише на питання  в р т , але 
й на питання  в р т  р ус т  ін  с у ат  
се е  у рав т  ауд т рі   рав ьн  с і у ва
т с

 історі  риторики
раторське мистецтво досягло високого рівня ще в стародавньому 

світі  гипті, ссирії, итаї  атьківщино  красномовства визна ть 
авн  реці  фіни  ід уміння переконливо говорити залежали 

успі , добробут, слава, визнання афінян  аме тому греки цінували 
риторику понад усі науки, професії, мистецтва  

 царстві ораторського мистецтва височі ть імена о і  о
с а  ато а  рістот  и ро а  ві ті іа а  

скраві зразки ораторського мистецтва в українській культурі явили 
митрополит аріо  лово про закон і благодать , о оди ир о о а  

овчання дітям , ва  и ський  о а  роко ович  Григорій 
Сковорода  ва  ра ко  сь Го чар  і а ост ко та ін  

2 2 7 .  І. Про ита те текст. Як ви розумі те висловлене в пер ому ре енні

 

ороши  ораторів знайдеться наба
гато менше, ніж ороши  поетів

е поясн ється тим, що красномов
ство дається більш важко, ніж це зда
ється, і народжується з багатьо  знань 
і старань

еоб ідно засвоїти найрізноманіт
ніші знання, необ ідно надати красу 
самому мовленн , і не лише відбором, 
але й розташуванням слів  усі пору и 
душі, якими природа наділила рід 
л дський, необ ідно вивчити до тон
кощів, тому що вся міць і мистецтво 
красномовства поляга ть у тому, щоб або заспоко вати, або збуджувати 
душі слу ачів  о цього всього ма ть приєднатися гумор і дотепність, 
освіта  рім того, необ ідно знати вс  історі  давнього світу, аби черпати 
з неї приклади

ратор повинен володіти дотепніст  діалектика , думками філософа, 
словами поета, пам’ятт  законодавця, голосом трагіка, гро  тако , як у 
кращи  лицедіїв а и ро о

 іа åктика  у первісному значенні  мистецтво полеміки, логічний метод 
установлення істини шля ом виявлення й подолання суперечностей у судження  
противника  

ІІ. На основі про итаного розка іть  що потрі но для того  що  стати до рим ора
тором.

снови пу лі но о мовл нн
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снови пу лі но о мовл нн

2 2 8 .  Про ита те висловлення. На ому наголо у ть автори  Чи ді сно  на ва у 
думку  так ва ливо лікар  вміти володіти словом  У яких ще про есіях ва ливе 
вміле володіння словом

 стверджу , що якби до будь якого міста прибули оратор і лікар 
і якби в народному зібранні зайшла суперечка, кого з дво  обрати лі
карем, то на лікаря і дивитися б не с отіли, а обрали б того, то воло
діє словом,  варто було б йому лише забажати

ато

кі б не були недоліки сучасної медицини, її те нічні можливості, 
л дина завжди буде вірити лікар , який зуміє вислу ати, с валити, 
виявити співчуття  

. д  С т к рі

2 2 9 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи згодні ви з тим  що риторика  це наука успіху та 
мистецтво мовної реалізації осо истості  Чому  на ва у думку  л ди прагнуть 
пізнати секрети ці ї науки  е в су асному світі нео хідні знання законів і се
кретів риторики  

С час ість учасна риторика як наука переконання засобами мови ви
одить далеко за межі публіцистични  промов  она має 

широке застосування в різни  мовленнєви  ситуація  як 
усього суспільства, так й окреми  мовців  міння перекон
ливо говорити набуває особливого значення в законодав
стві, бізнесі, суді, виробни тві, осві  ті, оліти і, банківській 
с ері тощо  

ніверсальність риторики полягає в її необ ідності л дині 
будь якої професії, навіть незалежно від того, чи пов’язана 
її професійна діяльність з умінням спілкуватися, говорити, 
бо уміння управляти своїм мисленням і мовленням, як 
правило, дає можливість л дині повніше реалізувати себе, 
свої здібності в обраній спеціальності  Від уміння говорити 
нерідко залежить ус іх  авторитет  кар ра.
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снови пу лі но о мовл нн

2 3 0 .  озгляньте подану схему. Яки  з етапів ораторської діяльності  на ва у 
дум ку  на ва ливі и  озка іть за схемо  про послідовність підготовки тексту ви
ступу на докомунікативному етапі.

та и ораторської діяльності

 окомунікативний ета                    Комунікативний 
( ід т в а те сту)                            åòàï

кладання плану

наліз аудиторії

обір матеріалу

истематизація матеріалу

аписування тексту

ибір теми й визначення 
мети виступу

едагування й 
запам’ятовування 

підготовленого тексту

иступ 
з промово

ідповіді 
на запитання, 

ведення 
полеміки

наліз 
виголошеної 

промови
 

 
 

 
 

 
 

 

2 3 1 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Поясніть  як ви розумі те такі слова давньогрецького 
оратора емос ена: «Не те добре, коли кричать великим голосом, але те є 
великим, коли говорять добре».

2 3 2 .  Підготу те  користу ись лексикогра і ними д ерелами  усне повідом
лення з мультимеді но  презентаці  про одного з таких видатних ораторів: 
Іоанна Златоуста  Іларіона иївського  ео ана Прокопови а  ригорія 

ковороду  Василя ипківського  ократа  Арістотеля  ицерона  емос ена. 
о  зацікавити слуха ів  розпо ніть сво  повідомлення оригінальним вступом. 

Час виступу   хвилини.

кщо ви очете детально дізнатися про зв’язок риторики з філосо
фіє , логіко , пси ологіє , етико , лінгвістико , стилістико , поети
ко , естетико  та сценічно  майстерніст , зверніться до книжки  
алини Сагач олотослів  

оділіться інформаціє  з однокласниками однокласницями

ля ва  до и ливі
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снови пу лі но о мовл нн

 . П О ОВКА О ПУ НО О В С УПУ
ро ви ач  ти ро ови  а а і  а диторі  ви ір т и  а тако  

ро т  к ді рати й сист ати вати ат ріа  

ПРИГАДАЙМО. о таке пу лі ни  виступ  о таке тема  мета висловлення
2 3 3 .  Про ита те висловлення. Про що в них ідеться  Ви еріть і запи іть два 

з них  які ви вва а те на вагомі ими для се е.
 айбільша цінність оратора  не тільки сказати те, що потрібно, але 

й не сказати того, чого не треба ( и ро )  . алант ніколи не говорить 
трьо  слів там, де досить дво  (Г. і т рг)  стинно красномовний 
той, то звичайні речі виражає просто, великі  велично, а середні  по
мірно ( и ро )   права не в тому, про що говорять, а в тому, як про це 
говорять ( ві ті іа )    багатьо  л дей є цілий словник, який позбав
ляє ї  від думок  він складається зі слів, які мало що виража ть, а тому 
дода ться до чого завгодно  е  наліпка на порожні  пляшка  ( . о
га р)    промові повинне бути те саме, що буває в тілі л дському, яке 
має свої істинні окраси від гарної своєї будови ( . о )  

та и 
ідготовки

 підготовці до публічного виступу можна виділити такі 
етапи  визначення мети  аналіз аудиторії  вибір те
ми  складання плану  добір матеріалу і його система
тизація  запис відібраного матеріалу повний текст 
промови, тези, конспект, план, цитати

Ìåòà озпочина чи підготовку тексту публічного виступу, 
не об ідно визначити мету ( о  оч  од р ати  чого 
до а га с  від то  чи то  а диторі  ратор може 
поста вити завдання інформувати слу ачів, дати певні 
відомості, або ж він оче с вил вати аудиторі , сфор 
мувати в л дей переконання, уявлення, що стануть мо
тивами ї ньої поведінки, тобто закликати до певни  
дій  ід мети залежатиме й основна думка, що розгор
татиметься в процесі спілкування з аудиторіє

диторі елике значення для успішного усного виступу чи спіл
кування, крім особистості мовця, має такий чинник, як 
ура ування особливостей аудиторії за різними її арак
теристиками вік, стать, професія, рівень обізнано сті 
з темо  виступу тощо  

а етапі підготовки тексту виступу, якщо наперед відо
мий конкретний адресат, потрібно вивчати й прогнозува ти 
соціально демографічні та соціально пси ологічні ознаки 
аудиторії  кщо ж конкретний адресат перед підготов
ко  промови невідомий, оратору необ ідно вра овувати 
ці ознаки безпосередньо вже під час виступу
ажливо заздалегідь налаштуватися на своїх слухачів  
априклад, зверта чись до молоді, не можна заграва ти, 

лестити, повчати, дорікати в незнанні, некомпетентно сті, 
підкресл вати сво  перевагу, у илятися від гостри  проб
лем і питань  еред слу ачами з високим рівнем профе
сійної чи наукової підготовки не можна виступати, якщо 
немає нови  поглядів, під одів до вирішення проблеми   

Êіíöåâà ìåòà 
êðàñíîìîâñòâà – 
ïåðåêîíóâàòè 
ëþäåé…

   Ô. ×åñòåðôіëä
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Òåìà ивчивши аудиторі , промовець уже може більш точно 
окреслити тему висту у, знайти оригінальну іде  ема, 
яку пропонує доповідач, повинна бути цікаво , достатньо 
важливо , актуально  й зрозуміло  для аудиторії  айже 
кожна тема, якщо її пояснити просто й конкретно, стане 
зрозуміло  будь якій аудиторії

о ір 
ат ріа

актичний матеріал для підготовки тексту виступу мож
 на отримати з різни  джерел ін орма ії  власни  спо
стережен ь, досвіду, особисти  контактів, бесід, інтер в’ , 
офіційни  доку ментів, літератури, публікацій у журна
ла , на сайта , соціо логічни  опитувань тощо

а ис 
ат ріа

ібраний матеріал потрібно записати або надрукувати  
ромовець, який має невеликий досвід виступу перед 

аудиторіє , повинен написати овний текст виступу  
освідчений оратор текст виступу може записати у формі 

òåç, êîíñïåêòó, ïëàíó, öèòàò  
екст повинен бути акуратно написаним, без виправлень 

і перекреслень, зорово виразним, з використанням легки  
для сприймання графічни  позначок  підкреслень, дужок, 
виділення кольором тощо

 вільні вилини повертайтеся до обраної теми, думайте про неї, промов
ляйте вголос окремі епізоди  озповідайте друзям про свій задум, не ай 
вони також зацікавляться ним і висловлять свої міркування

2 3 4 .  І. Про ита те текст. о нового для се е ви дізналися

  

и очете ви, щоб ваш виступ справив на 
слу ачів приємне враження  кщо так, 
зваж  те, що дасть ваш виступ слу ачам  и 
довіда ться вони про щось таке, чого ра
ніше не знали, чи допоможе він їм у роботі, 
розв’язанні особисти  проблем, чи буде для 
ни  оча б цікавим

кщо ви вичерпно не відповісте на ці за
питання, то може статися, що ваш публіч
ний виступ вийде не досить вдалим  дже не очеться, щоб про вас 
говорили, як іноді чуєте або й самі кажете про інши  промовців  ише 
час змарнували через його довгу й порожн  балаканину  

е намагайтеся сісти й підготувати промову за тридцять вилин  
е можна спекти  промову на замовлення, як пиріг  ромова повинна 

визріти  иберіть тему на початку тижня, обдумайте її у вільний час, ви
ношуйте її, не забувайте її ні вдень, ні вночі  бговор йте її з друзями  
робіть її предметом бесід  адавайте самі собі різні запитання з цієї теми  
аписуйте на папірця  усі думки й приклади, які при одять вам у голову, 

й продовжуйте шукати  

в ніт  ува у  

Ùî дасть 
ій вист  

с ача
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тже, ніколи не висту айте еред слухачами  доки не зберете якомога 
більше матеріалу  важливого й ікавого для них. рислів’я твердить   по
судини не можна вилити більше, ніж було в неї налито  ак само й л дина 
не може дати більше, ніж знає  апам’ятайте, що й досвідчений про мовець 
утратить авторитет, якщо систематично не розшир ватиме свого круго
зору

явіть, що вам доручили за  днів підготувати виступ  о для цього 
треба робити  асамперед чітко визначте тему виступу  амагайтеся 
дізнатися про склад, кількість, приблизний вік, фа овий рівень слу а чів, 
чи будуть присутні переважно чоловіки чи жінки тощо  и повинні знати, 
у межа  якого часу читатимете лекці  чи виголошуватимете промову  
реба довідатися, чи буде ваш виступ поєднано з дискусіє  та відповідями 

на запитання  а . о а о

ІІ. Чи згодні ви з тверд енням  висловленим у виділеному ре енні  Яке прислів я 
автор наводить для підтверд ення сво ї думки  Поясніть  як ви розумі те зміст 
цього прислів я.

ІІІ. На основі про итаного запи іть у ормі коротких спонукальних ре ень 
 по рад промовц .

2 3 5 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи вва а те ви се е цікавим співрозмовником  
яскра во  осо истіст  Як прац те над со о  З якими л дьми вам цікаво 
спілку ватися  

2 3 6 .  ормул те  запи іть отири теми для виступу перед ва ими одно
літками. Із цих тем о еріть одну  яка  на ва у думку  на актуальні а  на цікаві а 
для однолітків. Перекона те однокласників та однокласниць у правильності свого 
ви ору. ля о рунтування скориста теся по атками поданих ре ень.
 ема актуальна для обговорення, бо  
 орушене питання цікаве тим, що  
 и маємо зважити на те, що

ситуа і

2 3 7 .  Уявіть  що ви ма те підготувати текст виступу перед однолітками на тему 
Екологі ні про леми на ого кра . Про ита те вісім головних запитань  на які по

винен відповісти оратор  готу ись до пу лі ного виступу  і да те відповідь на них.
 то говорить
 оли говорити
 о кого говорити
 кільки говорити
 о говорити
 авіщо говорити
 к говорити
 е говорити

2 3 8 .  І. Про ита те теми мо ливих пу лі них виступів. О рунту те коротко акту
аль ність ко ної з них. Яка з тем  на іль  цікаво  для вас  Чому

 світа як складник успі у  
 аємниця життєви  успі ів  
 ривабливість і цінність життя  

 и  різні, ми  рівні  
 кологія мовлення  
  оброчинність як найбільша 
 цін  ність
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ІІ. О еріть одну із запропонованих тем  з яко  ви хотіли  виступити перед ауди
торі  і викона те подані ни е завдання.
 Змодел те уявну аудиторі  вік  про есі ни  рівень  коло інтересів тощо  

перед яко  ви хотіли  виступити з о рано  темо .
 Визна те мету виступу. 
 о еріть матеріал  скористав ись різними д ерелами ін ормації  системати

зу те  запи іть ого.

 . С РУК УРУВАНН  ОРА ОРСЬКОЇ ПРОМОВ
ро т  к с ор вати вст  ос ов  части  й ав р  

вис ов  та к о д ати і части и

ПРИГАДАЙМО. З яких структурних астин склада ться текст  Яку роль у тексті ві
дігра  вступна астина

2 3 9 .  І. Про ита те текст. Визна те ого тему  основну думку. На яких поло еннях 
акценту  увагу автор  о нового з про итаного ви дізналися для се е

  

авряд чи зможе за опити слу ача той, то викла
дає свої думки безладно, то не розмежовує першорядні 
та другорядні поняття, то часто перескакує з однієї 
теми на іншу, у кого висновок не має нічого спільного 
з початком розповіді

кщо ви очете зацікавити слу ачів своє  розповід д , 
то випускайте з неї несуттєві подробиці  видко, але 
не порушу чи послідовності наближайтеся до розв’язки  

оганий же оповідач, раді чи з того, що дістав змогу ви
говоритися, як правило, розповідає детально, з найменшими подробицями  

кщо ви маєте на меті розповісти слу ачам щось таке, чого вони досі 
не зна ть, то в процесі викладу треба йти від простого до складнішого або 
від відомого до невідомого

собливу увагу треба приділяти початку, оскільки саме він вирішує 
успі  усієї розповіді  Ãåòå колись дотепно сказав  кщо я перший удзик 
застебну неправильно, то й далі застібатиму неправильно  кщо ви із 
самого початку не зумієте привернути увагу слу ачів, то може статися, що 
до вашої розповіді справа взагалі не дійде  асто буває доцільно вже в 
першому ж реченні визначити, що цікаве чи несподіване буде змістом вашої 
розповіді  ро те, наскільки цікавим є її зміст, судіть не зі свого погляду, 
а з погляду ти , на кого вона розра ована а . о а о

ІІ. Зна діть у тексті  прокоменту те вислів Й. Гете. 

ст

омпозиційними частинами промови є вступ, основна час
тина й завершення висновок  

 всту і потрібно стисло пояснити завдання виступу, чітко 
й зрозуміло сформул вати суть теми, визначити питання, 
на яки  промовець збирається зупинитися  ступ не пови
нен бути занадто серйозним, надто су им, надто довгим
ступ може починатися із цитування чужої мудрості, крила

того вислову, фрагментів промов відоми  політични  чи гро
мадськи  діячів, з відомого афоризму  ікаво й доречно 
розпочати з того, що вил є зараз суспільство

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



112

снови пу лі но о мовл нн

с ов а 
части а

Основна частина тексту виступу найбільш навантажена й 
об’ємна  дже тут ітиметься про ту іде , яку в розгорнуто му 
вигляді потрібно донести до слу ачів, спонукати ї  на 
прий няття якогось рішення   основній частині виступу 
розкрива ть наукові поняття, наводять порівняння, ста
тистичні дані, поклика ться на авторитети, наводять ци
тати, крилаті вислови

ав р  завершальній частині необ ідно повторити основну 
думку, заради якої проголошується виступ, окреслити 
тему наступного виступу, зробити слу ачам комплімент, 
викликати аудиторі  на суперечку, виголосити заклик 
тощо  осить влучно  може бути поетична або гуморис
тична кінцівка  евдале завершення іноді губить непогану 
промову

ля успішного виступу важливо підготувати добрий вступ і завершення 
та зробити так, щоб вони були пов’язані одне з одним

2 4 0 .  Уявіть  що вам потрі но виступити з промово  на місцевому теле а енні 
и записати  розмістити виступ у соціальних мере ах на тему «Шкідливі 

звички, що руйнують наше життя». У зв язку з цим викона те завдання од
ного з варіантів. Ви мо ете скористатися висловленнями з довідки.

À  ідготуйте й запишіть два ва
ріанти âñòóïó до вказаної теми  

 якщо виступ адресовано шести
класникам   якщо виступ адре
совано особам віком  років

Á  ідготуйте й запишіть два ва
ріанти âèñíîâêó до вказаної теми  

 якщо виступ адресовано шести
класникам   якщо виступ адресо
вано особам віком  років

ові а
 Го ов и  скар о  итт   доров  і  о   доров  р гти  

тр а агато ати віценна   Найкра ий с осі  родов ити 
итт    його  скороч вати  мосов   вички а  ко  та 
ога о  ко и во и кід иві  газети   о а кід ива вичка   
 ті ьки осо иста ро а  а  й р ч ість д  всі  оточ чи
 газети   доров    вс  а  вс   доров   і о ократ  
 Гро і втратив  ічого  втратив  час втратив  агато втра

тив  доров  втратив  с  втратив ар  мудрість

2 4 1 .  І. Послуха те з голосу однокласника однокласниці  рагмент 
промови науковця Інституту техні ної тепло ізики на науково практи ні  
кон еренції з енергоз ере ення. Чи актуально   пору ена тема для ва ого 
регіону  

ановні учасники кон ерен ії

 деяки  промислово розвинени  регіона  серйозно погіршується 
еко логічна ситуація через викиди газів у атмосферу   своєму виступі 
я зупи н ся на питанні суттєвого зменшення споживання природного 
газу за ра унок використання альтернативних видів палива

промови науковця Інституту техні ної тепло ізики на науково практи ні  

ошу

в ніт  ува у  
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чені нституту те нічної 
теплофізики підра ували, що потенціал 
заміщення при родного газу в країні 
тільки за ра унок біомаси від одів  
становить ,  млрд кубо метрів на рік  

аші фа івці розробля ть нові 
те нології отримання тепла від різни  
джерел, наприклад вугільни  териконів, 
річок, затоплени  ша т  ля сільськи  
шкіл і лікарень був створений найпро
стіший і дешевший котел, який прац є 
на тюкованій соломі  дин т к горить  
години  ього вистачає на цілий день для опал вання й нагріву води  

е одне джерело палива  сміт тєзвалища   аріуполі запущено те но
 логі  збору й переробки біогазу звалищ, який іде на спал вання для 
отримання електроенергії й тепла  

априкінці очу наголосити, що сьогодні для місцеви  керівників 
немає більш важливого завдання, ніж економія природного газу  а ів ці 
нституту те нічної теплофізики завжди готові надати консультації 

й необ ідну підтримку під час складання регіональни  програм  
яку  за увагу

ІІ. Ука іть вступ  основну астину  завер ення промови. характеризу те 
тактику мовленн вої поведінки науковця ді рані докази  актуальність теми  кон
такт з аудиторі . Чи мо на це  текст виступу вва ати зразковим  

ІІІ. Поясніть лекси не зна ення виділених слів.

2 4 2 .  Підготу те невелики  текст усного виступу на одну з таких тем: «Найбіль-
ший скарб – здоров’я»  Кожен має право на щастя»  «У злагоді з природою 
та людьми»  «Життєві пріоритети». 

Продума те вступ і завер ення тексту. Виголосіть сві  текст у класі. Час виступу  
до  хв. Намага теся подолати хвил вання  сказати на ва ливі е  дотримуватися 
культури мовлення.

 країні видано книгу Промови  о змінили 
світ   виданні зібрано більше шістдесяти найяск ра
віши  виступів світови  громадськи  діячів  окре ма, 
наведено промови лизавети , огдана мельниць
кого, аполеона онапарта, и айла рушевського, 

ельсона андели, матері ерези, арака бами, ео
ніда равчука

і промови  ві и в історії л дства, які є відправ
ними точками подій, що змінили світ  

нига доступна для прочитання в електронному 
вигляді на сайті іжнародного фонду диний світ

ля ва  до и ливі
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 . СПОСО  ПО АНН  МА Р А У 
ро д д ктив ий  і д ктив ий і ко аратив ий с осо и ода  

ат ріа  а тако  ро ти ові о и ки в арг та і  та крити і 

2 4 3 .  Про ита те висловлення. Про які осо ливості аргументації деться в них  
 то доводить багато, той нічого не доводить ( ати ський вис ів).

 ргументи не ра у ть, а зважу ть (Гр ький вис ів)   се сказано 
ніколи не буде  уперечка думок безкінечна (С. а и ві і)   звінка 
цитата спокушає нас більше, ніж правдиве мовлення ( . о т ь).

 овори з переконанням  слова й вплив на слу ачів прийдуть самі со
бо  ( . Г т )   дне слово, сказане від щирого серця, діє на наш розум 
сильніше за всякі найважливіші докази й переконливіше за всякі розмір
ковування  ( . і ь)  

С особи одання матеріалу

С особи Пояснення

едуктивний початку подаємо тезу, а потім об рунтовуємо її за 
допомого  аргументів доказів

ндуктивний початку у вигляді окреми  положень подаємо аргу
менти, а потім  тезу

Ком аративний оведення від одиничного до одиничного
початку подаємо аргументи, які засвідчу ть подіб

ність предметів у деяки  ознака , а потім положення 
про те, що предмет має ще одну ознаку теза  бо 
навпаки  спочатку подаємо тезу про властивість пред
мета, а потім аргументи  зіставлення цього пред
мета з іншим

оводячи, мало висловити правильну тезу  еоб ідно забезпечити, щоб 
вона спиралася на достатнє об рунтування, тобто була доведена пере кон
ливими аргументами фактами, посиланнями на авторитети, беззапереч
ними судженнями

и ові омилки аргумента ії

Помилки Пояснення

ргументи не 
сформульовано 
ясно й чітко

кщо в аргументації або критиці застосовувати занадто 
складні аргументи, то важко буде переконати співроз
мовника, бо він просто не зрозуміє, про що йдеться

ргументи 
повніст  або 
частково не 
об рунтовано

ргумент може виявитися ибним, якщо
 сукупність наведени  аргументів є суперечливо  
суперечливі свідчення очевидців, дані експертів, що 
не збіга ться з фактами тощо
 аргумент є твердженням, що саме собі суперечить  
НАПРИКЛАД, вислів ократа   а  о  ічого  

а

в ніт  ува у  
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 у процесі аргументації критики  як аргумент ви
користову ть твердження про факт, оцінити який 
можна буде лише в майбутньому  НАПРИКЛАД: р  
іврок  и отри а о ри ток  

ргументи не 
відповіда ть 
тезі

уже часто в процесі суперечки супротивники нама
га ться навести для об рунтування власної точки 
зору такі аргументи, які не можна пов’язати з пред
метом суперечки

оказ тези 
підмін ть 
оцінко  особи

оводячи тезу він добрий оратор , посила ться, на
приклад, на те, що він ороша л дина, активний гро
мадський діяч тощо  акі аргументи арактеризу ть 
особу, але не тезу

2 4 4 .  І. Про ита те текст. Визна те ого тип і стиль мовлення. На основі про и
таного коротко с ормул те  запи іть кілька правил аргументації. 

  

ргументування  це процес, який повинен відбуватися в певній послі
довності й розвитку

кщо ви очете переконати слу ачів у правильності того, що говорите, 
то не досить буде сказати це так і ось так  е думайте, що л ди повірять 
вам лише тому, що ви їм про це говорите

кщо ви доводите правильність того, що для слу ачів невідоме, то по
шліться на авторитетного вченого або спеціаліста в цій галузі  ля того 
щоб доказ був переконливим, ви повинні назвати ім’я та прізвище автори
тетної л дини, на яку посилаєтесь  е досить сказати  агато визначни  
учени  вважа ть, що  або вторитетні вчені в цій галузі підтверджу

ть, що
аке, наприклад, твердження, як ьогодні мені перебігла чорна кішка 

дорогу, отже, будуть якісь неприємності , є ибним аргументом, що побу
до  ваний на уявній взаємозалежності причини й наслідку  чевидно, 
колись у минулому одне явище зустріч із чорно  кішко  передувало 
іншому явищу неприємності, нещаст  відси наведене явище й почало 
розглядатися як погана прикмета  ле, безперечно, з такої послідовності 
не можна робити висновку про те, що зустріч із чорно  кішко  завжди 
віщує щось неприємне а . о а о

ІІ. Випи іть з тексту цитату  яка  на ва у думку  мо е знадо итися під ас підго
товки промови на відповідну тему.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



116

снови пу лі но о мовл нн

2 4 5 .  Про ита те рагмент супере ки двох науковців. Поясніть  им не ез
пе на така категори ність і нігілізм. Чи мо на в супере ці ути занадто самовпев
неним і нехтувати аргументами  

 е, що я сказав,  істина, тому що я сказав це
 е, чого я не говорив,  не істина, тому що я не говорив цього 

а . . о т ск

оло умо   

2 4 6 .  Про ита те а оризми. О еріть одне з висловлень і доведіть ого слу ність 
за допомого  аргументів. 

 арод, що не шанує свої  велики  л дей, не варт звання освіченого 
народу ( . ра ко)   ержави стоять не на династії, а на внутрішній єд
ності та силі народу ( . іга)   ова  перша зброя в боротьбі  виживе 
мова,  виживе й ітчизна ( . ьч ко)   о більше в народі байдужи  
я , то трагічніша доля народу ( . агр ь ий)   рава без обов’язків  

то сваволя ( с  кра ка)  

2 4 7 .  Озна омтеся з мовленн вими ситуаціями. Які некоректні при оми застосо
вано в ко ні  з них  

 ід час за исної промови в суді у справі священика, який украв 
білизну, адвокат левако сказав  ін священик  стільки разів відпускав 
вам ваші набагато тяжчі грі и, невже ви, панове присяжні засідателі, не 
відпустите йому цей маленький грі

  
 ід час полеміки щодо реформування медичної галузі один з опонентів 

на початку виступу звернувся до свого суперника з такими словами  е ви
кликає сумнівів ваша глибока ерудиція  и розумна л дина, тому не будете 
заперечувати, що нам необ ідно запроваджувати стра ову меди цину

2 4 8 .  о еріть кілька аргументів  що  спростувати одну з наведених тез. 
е а  світа робить л дину залежно  від знань і не дає їй свободи  
е а  озподіляти обов’язки між членами сім’ї не потрібно, тому що 

все треба робити разом

поп а йт  в па а

2 4 9 .  Про ита те текст і перека іть усно про итане українсько  мово  ско ри с
тав ись словником на с. . Які поради ви вва а те на цінні ими  Чому

  
 споре, как и в други  дела , нельзя б ть неразборчив м в применяем  

средства  е следует вступать в спор с единственной цель   победить 
в н м л бой ценой, не считаясь ни с чем, даже с истиной и справедливость

ожно применять в споре при м опровержения противника его же 
собственн м оружием  з принят  им пос лок надо всегда п таться 
в вести следствия, подкрепля щие защищаем й вами тезис

ффект внезапности можно использовать и многими другими спосо
бами  апример, придержать сам е неожиданн е и важн е аргумент  
к концу дискуссии

ет ничего недозволенного и в таком при ме, как взять слово в самом 
конце спора, зная все аргумент  в ступавши  ( . ви )
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словни
незапность  укр  ра тîвість  л бой  укр  дь кий  опроверже

ние  укр  с рост вàííÿ  следствие  укр  íàс ідок  спор  укр  с
ðå чка

2 5 0 .  О еріть одну з поданих тем. ормул те стисло  запи іть окремо 
тезу  два аргументи та завер ення відповідного роздуму. Підготу те усно два 
варіанти промови на о рану тему зале но від спосо у пода і матеріалу 
дедуктивни  індуктивни . 

 о є визначальним у становленні особистості  по одження й родинне 
ви овання чи зусилля самої л дини   к найшвидше вийти на шля  
суспільного прогресу    чому суть сучасного міщанства   оли л
дина стає доросло   о важливіше  ким бути чи яким бути  

 . МОВН  О ОРМ НН  В С ОВ НН
ро ви оги до т кст  ро ови в ас кті к ьт ри ов  ор и 

ов вого в ив  а тако  ро т  к доско а ити т кст ро ови

ПРИГАДАЙМО. Яке мовлення вва а ть змістовним  то ним  логі ним  агатим  ви
разним  доре ним

2 5 1 .  Про ита те висловлення. Які загальні висновки мо на зро ити на їхні  
основі  Випи іть два висловлення  які вам на іль е сподо алися. 

 расномовство  це не що інше, як уміння надати краси логічним 
побудовам ( . ідро)   орма, у яку одягнені думки оратора, збуджує 
увагу й за оплення натовпу ( . ст р і д)   раторське мистецтво 
кори стується всіма вигодами поезії й усіма її правами  ( . Г т )   е 
повинно бути в промові оратора жодного слова, зараженого начебто ірже , 
жодного смислу, зробленого важко й не плавно за прикладом наши  літо
писців  не ай уникає оратор бридки  і низьки  жартів, не ай уводить у 
твір свій різноманітність  ( а ит)   ільшість л дей, які очуть зробити 
гарні речі, шука ть ус ди без розбору пишні вирази  вони дума ть, що все 
зробили, якщо назбирали купу чудови  і порожні  думок  вони прагнуть 
тільки обтяжити свої промови прикрасами, подібно до погани  ку арів, які 
не вмі ть нічого приправити як належить і, дума чи, як нада ти кращого 
смаку стравам, кладуть у ни  багато солі й перц  ( . о )

Êóëüòóðà 
ìîâëåííÿ

екст промови має бути змістовним, точним, логічним, 
багатим, виразним, доречним
містовність  основна якість мовлення  к говорив лу тар , 

промови декотри  ораторів можуть бути такими, як кипариси  
вони такі великі й красиві, але, на жаль, не ма ть плодів
авдяки вдалому добору слів і висловів можна яскраво пе

редати думки й таким чином посилити вплив на слу ачів  
НА  ПРИКЛАД, можна скори ста тися стилістично забарв ле
ни ми словами, антонімами, синонімами, фразеологізмами, 
яскравими порівняннями, риторичними реченнями, лако
ніч ними безсполучниковими реченнями тощо  осил ть 
вплив на слу ача òðîïè та стилістичні ігури

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



118

снови пу лі но о мовл нн

орми мовленн вого в ливу

орма Пояснення

ряма
відкрита 
тактика

ратор безпосередньо повідомляє аудиторії тільки те, що 
він має на увазі  ака форма впливу є точно , послідовно  
й узгоджується з критерієм щирості  лу ачам не дово
диться вгадувати, що мав на увазі оратор

епряма
при ована 
тактика

ратор має на увазі не тільки те, що говорить, а й щось 
більше  ін відкрито не проголошує аудиторії, що має на 
увазі, а дає їй можливість сприйняти те значення промови, 
яке при овано за непрямо  формо  снує небезпека того, 
що аудиторія зрозуміє оратора не так, як йому б отілося

2 5 2 .  Про ита те рагменти пу лі них виступів. Визна те  за допомого  яких 
засо ів досягнуто виразності  о разності  переконливості та яскравості.

 епер за исники полководця ерреса можуть заявити  ай еррес 
злодій, ай святотатець, ай перший негідник і злочинець, але він добрий 
і вдалий полководець і його треба зберегти на важкий час для республіки  
( и ро )   и ніколи ї  не забудемо  апам’ятаємо ї  такими, якими 
бачили сьогодні вранці під час підготовки до старту, коли ми пома али їм 
на прощання, їм, то кинув виклик міцним узам емлі й торкнувся об
личчя ога ( . йга )   и не задоволені й не будемо задоволені, поки 
правосуддя стікає в прірву, як вода, а справедливість не стане могутньо  
течіє  ( арті  т р і г)    місті народжується розкіш, з розкоші 
неминуче виростає жадібність, із жадібності проривається зу валість, по
тім виника ть усі злочини й ли одійства ( и ро )  

2 5 3 .  І. Про ита те рагмент пу лі ної промови тіва о са перед 
випускниками одного з вищих нав альних закладів. У ому актуальність ці ї 
промови для су асної молоді

    

ля мене âåëèêà честь бути сьогодні з вами на 
врученні дипломів одного з найкра их універ
ситетів світу   не закінчував інститутів  ьогодні 
я очу розповісти вам історі  з мого життя   все  

ічого грандіозного  
ені пощастило  я досить рано знайшов те, 

що л бл  робити  азом із тівом озняком ми 
заснували компані    у гара жі 
мої  батьків, коли мені було  років  и напо

легливо трудилися, і через десять років  виросла від дво  наків 
у гаражі до мільярдної компанії з  працівниками  и випустили 
наше найкраще творіння  акі то  

евдовзі мене звільнили  к вас можуть звільнити з компанії, яку ви 
заснували  ідповідно до росту  ми наймали талановити  л дей, 
які б допомагали мені керувати компаніє , і в перші п’ять років усе 
йшло добре  ле потім моє бачення й бачення мого партнера стосовно 
майбутнього стали різнитися, і ми врешті посварилися  ада директорів 
перейшла на його сторону  ому в  років я був звільнений  о того ж 
привсел дно  е, що було змістом усього мого дорослого життя, зникло

Про ита те рагмент пу лі ної промови тіва о са перед 
випускниками одного з вищих нав альних закладів. У ому актуальність ці ї 

спі
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 не знав, що робити, декілька місяців   відчував, що я підвів ми
нуле покоління підприємців, що я випустив естафетну паличку, коли 
мені її передавали  е було публічним провалом, і я навіть думав про 
те, щоб утекти куди подалі  ле щось повільно стало мені виясняти
ся  я все ще л бив те, що робив  ід подій в  лише злегка все 
змінив   був відкинутий, але я л бив  , зре
што , я вирішив почати все спочатку

продовж наступни  п’яти років я за снував 
компанії  та  і зако ався в диво
вижну жінку, що стала моє  дружино   
створив найперший комп’ терний анімацій
ний фільм   оді раз чи  подій 

 купила компані  , я повернувся в 
, і те нологія, розроблена в , стала 

серцем нинішнього відродження  
 впевнений, що нічого цього не трапилося 

б, якби мене не звільнили з  іки були 
гіркими, але пацієнтові вони допомогли  ноді 
життя б’є вас по голові цеглино  е втрачайте 
віри   перекона ний  єдине, що допомогло 
мені продовжувати справу,  це те, що я л бив 
сво  справу  и повинні знати, що ви л бите  
 це потрібно як для роботи, так і для стосунків  
аша робота займає значну частину життя, і 

єдиний спосіб бути повніст  задоволеним  
робити те, що, на вашу думку, є велико  справо   диний с осіб 
робити великі с рави  е любити те  о ви робите. кщо ви ще не 
знайшли своєї справи, шукайте  е зупиняй теся  а С. о со

ІІ. Викона те завдання до тексту.
. Визна те тему  стиль тексту  мету промови.
. Про ита те ще раз вступну астину. Як промовцеві вдалося з пер их хвилин 

привернути увагу слуха ів  на лизити їх до се е  Яку роль у цьому відіграли 
виділені словосполу ення

. Чи погод у теся ви з думко  автора  висловлено  у виділеному наприкінці 
тексту ре енні  Поясніть її. 

. Зіставте про итане із зо ра еним на картині О. Полуніна ходи на не о . 
У ому їхня співзву ність  

. Проаналізу те висловлення з погляду дотримання вимог культури мовлення 
змістовності  то ності  логі ності  агатства  виразності  доре ності . Якими мовни

ми засо ами виразності скористався автор
. Визна те  яко  ормо  мовленн вого впливу скористався доповіда . О

рунту те сво  відповідь.

. о і . 
С оди а о

2 5 4 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи мо на итт ву історі  тіва о са вва ати при
кладом відповідального ставлення до иття  Поясніть сво  відповідь.

2 5 5 .  Про ита те рагменти промов українських дія ів під ас вру ення їм премії 
ундації Омеляна  етяни Антонови ів. Зна діть мета ори  метонімі  та роз

кри те приховани  зміст цих засо ів.
  

 країна ще не помолилася як слід огові й не подя кувала йому за 
подаровану незалежність  е був царський дар, а на ші л ди часто беруть 
його під ноги й витира ть об нього підошви ( . Ст овик)
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 удожні образи накида ться на мене з усі  сторін  они на літа ть 

на мене з тако  сило  і в такій незчисленній кількості, що я під ї нім 
навальним тиском губл ся . і гра овський)

  
  двадцять першому столітті л дство повинно позбутися поро джени  

рабством грі ів  зради, покори, ксенофобії, віроломства, незгід ливості  
змити ї  із себе, як змивається з немовляти первородний грі  ( . ва и
ч к)

2 5 6 .  І. Перекладіть і запи іть ре ення українсько  мово . 

 усть кажд й человек сделает себя таким, каким он учит б ть други  
 ужая земля убивает человека   учше один день б ть человеком, 

чем т сячу дней его тень   уша человека  стекло  если раз разобь тся, 
не надейся склеить   бовь человека к человеку  то обильн й и 
прозрачн й родник, вод  которого очища т вс , к чему они прикаса тся  

 еловек с друзьями  степь в цвета , человек без друзей  горсть п ли

 ІІ. На основі одного з висловів на ви ір  складіть невелику промову  ре
ень . Яко  ормо  мовленн вого впливу ви скориста теся  по атку напи

іть текст на ернетці  а потім удоскональте ого. 

словни
орсть  укр  åíÿ  прикасаться  укр  торкàтис  родник  

укр  д р î

 . СПОСО  АПАМ ОВУВАНН  ПРОМОВ
ро а іч  огіч  й от іч  а а тов ва

2 5 7 .  Про ита те текст. Про які три умови запам ятовування деться в тексті  
Поясніть ко ну з них. Які инники сприя ть успі ному запам ятовуванн

 ’

дина із середніми розумовими здібнос
тями використовує не більше десяти відсотків 
можливостей своєї пам’яті  нші дев’яносто про
пада ть марно, оскільки ми порушуємо природні 
ме анізми запам’ятовування  о ж зробити, 
щоб скористатися оча б частино  з ци  дев’я
носта відсотків

ерша умова запам’ятовування  це глибоке 
і яскраве враження від того, що ви очете за
пам’ятати  ля цього треба зосередитись  ’ять 
вилин повного, глибокого зосередження да

дуть відчутніший результат, ніж година блу
кань манівцями розрізнени  думок  ожливо, 

вам краще деякі тексти читати вголос, бо це допомагає запам’ятовуванн  
е лінуйтеся записувати нову інформаці , план промови тощо  оди

віться на свої записи, пропонує ейл арнегі, а потім запл щіть очі й 
уявіть ї  написаними вогняними літерами   запам’ятайте

 ІІ.
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руга умова запам’ятовування  це ïîâòîðþâàííÿ  ожному, то оче 
розвинути пам’ять, слід привчити себе до того, щоб часто у вільну вили ну, 
у транспорті, під час прогулянки пригадувати, пригадувати і запа м’я
товувати  

ретя умова запам’ятовування  це використання асо іа ій  соціації 
бува ть різними  дата народження, якась історична подія, знання струк
тури підручника, закони логіки тощо  нколи ім’я л дини чи назва місце
вості або назва речі чи зміст події да ть поштов  до якоїсь асоціації, що 
дає змогу ніби викарбувати ї  у пам’яті (  довід ика)

Н аг å ий  рос. непостижим й  

С особи за ам ятовування

С особи Пояснення

огічний апам’ятовування спирається на усвідомлення 
смислового зв’язку між елементами матеріалу, гли
боке розуміння матеріалу, на виділення в ньому 
головного і другорядного

Механічний  основі запам’ятовування лежить багаторазове по
вторення

Мнемотехнічний атеріал переводиться в іншу знакову систему, 
в ін ші обра зи, які л дині легше зберегти в пам’яті 
створення асоціацій

ора 
а ті

апам’ятовування та відтворення словесного матеріалу бу
ває більш успішним, якщо створ ться для нього о ор ні 
ункти  порними можуть бути зображення предметів, 

с еми, таблиці, сигнальні позначення, засоби наочності

освід и ро а
ідомий оратор и ро  успішно користувався мнемотехнічним спо

собом запам’ятовування  окрема, перед виступом він тренувався вдома, 
проголошу чи промову й пере одячи при цьому з однієї кімнати в іншу 
у коридор, до іншого кутка тощо  оразу, коли він пере одив до на
ступної думки, робив невеличку паузу й подумки поєднував відповід
ний розділ промови з певним кутком своєї оселі   під час виступу в 
сенаті він уявно повтор вав свій шля  по домівці й міг виголосити вс  
промову, не користу чись записами

нколи цей спосіб назива ть ри ська кі ата . аку кімнату або 
приміщення можна вигадати й розташувати там які завгодно предмети  
оловне  чітко зафіксувати порядок ци  предметів  

2 5 8 .  о еріть з підру ників а о електронних д ерел текст для мо ливої про
мо ви  викона те завдання в такі  послідовності:

 про ита те текст мов ки;
 про ита те окремі а заци ді раного тексту  відтворіть їхні  зміст двома спосо а

ми: а  перека іть дослівно  запам ятову и деталі;  переда те зміст своїми словами; 
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 про ита те текст уголос  видко за іга и зором наперед і запа м я тову и зміст 
а заців; ас від асу кида те погляди на уявних слуха ів  установл и зорови  кон
такт із ними  поки переказу те запам ятоване; 

 потрену теся проголо увати промову  скористав ись мнемотехні ним спосо
ом запам ятовування.

2 5 9 .  І. Про ита те мов ки уривок з промови книговидавця 
 письменника Івана Малковича під ас вру ення ев енківської премії 

в ерезні  року. о вас вразило и зацікавило в ці  промові  
Яка основна думка виступу  

   

 середині  ул блено  роз
ваго  кілько  молоди  поетів була, 
зокрема, й така  комусь із непосвяче
ни  ми цитували певні знакові рядки 
і просили відгадати, то ї  написав

т, наприклад  С ова до  о а
ива ись    до  і  с ова   

ди називали і інграновського, і ще 
когось  найначитаніші припускали, 
що це ліот чи ен он ерс   як 
солодко було відкривати їм, що це  

евченко   що и вос и таки о
о і оч ка ьк  а о ра  о ий  чи, скажімо, Готово  ар с 

ро сти и   це теж евченко
и валилися евченком, як у тому давньоукраїнському канті  

 о о  и ий о  овс кчас ва с
к же нам отілося довести всьому світові, що евченко і модерний, 

і сучасний, адже з нього постійно ліпили тільки селянського романтика 
і таврувальника панів, понижу чи образ національного генія до постаті 
бідного кобзаря, що печально пощипує струни кобзи чи бандури

обто  итайт  Най ичк  й о о  а дьт  ртви  
і иви , як уїдливо зауважив сучасний поет   

аша натура й далі продовжує зацикл ватися на образі мученика, 
затін чи істинний образ евченка поета, чий обзар   особливо в 
часи бездержавності  і аж дотепер  правив нам за найвищу онституці  

аціонального у у
 мрі  дожити до ти  часів, коли дітям у школі перестануть 

сльозливо оповідати про горопашного кріпака, який служив безправним, 
безсловесним попи ачем у панів, а змінять парадигму й вестимуть 
нат ненну мову про неймовірного лопчика, що аж світився великим 
талантом, який без тата й мами та без, здавалося, жодни  шансів на 
успі , створив сам себе ( . а кович)

ІІ. Про ита те окремі а заци промови. Відтворіть їхні  зміст двома спосо ами: 
а  перека іть дослівно  запам ятову и деталі;  переда те зміст своїми сло
вами.

ІІІ. Про ита те текст уголос  видко за іга и зором наперед і запам ятову и 
зміст а заців. Час від асу кида те погляди на уявних слуха ів  установл и 
зорови  контакт із ними  поки переказу те запам ятоване.

а т ик арас  вч к  
 і и і

 під ас вру ення ев енківської премії 

ава
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 . В С УП  ОРА ОРСЬКО  ПРОМОВО
ро т  кі  с осо и вист  к ста овити й р гти ко такт 

 а диторі  та к роа а і вати ро ов

2 6 0 .  Про ита те поради щодо пу лі ного виступу. ормул те на їхні  основі 
короткі правила для оратора.

 ратор повинен вичерпати тему, а не терпіння слу ачів ( . рчи ь)  
 овори з переконанням  слова й вплив на слу ачів прийдуть самі собо  

( . Г т )  екція, переобтяжена фактами, нагадує вогнище, настільки 
завалене дровами, що воно починає згасати ( . д в)   чися подо
батися  вдалим вибором слів і точно  зміно  голосу  ой, то вміє при
ємно говорити, при иляє свої  слу ачів, і тому, коли прийде час спонукати 
ї  до чогось доброго чи від иляти від будь чого злого, він матиме на ни  
більший вплив (С. іко)  

о такт

иділя ть такі основні с особи висту у  читання тексту, 
відтворення його з пам’яті із зачитуванням окреми  фраг
ментів, імпровізація, інтерпретація, відповіді на запитання, 
ведення полеміки

о краще оратор зможе встановити  зберегти й закрі ити 
êîíòàêò з аудиторіє , то ефективніше сприймуть його дум ку  
ід цього залежить результат промови, реалізація мети 

оратора

вага же перші слова ма ть привернути увагу слу ачів  Устано
вити контакт на початку промови можна за допомого
 запитань вони стимул ть слу ачів до відповіді, навіть 
якщо всі мовчать  намагання відповісти означає, що слу ачі 
вже почали співпрац вати з оратором
 гумористичного зауваження воно налаштовує аудиторі  
на позитивне ставлення до оратора, а отже, й до того, що він 
говорить
життєвого прикладу л дям завжди цікаво, що відбуваєть ся 
з іншими
 вража чого факту незвичайний факт не залишить слу а
чів байдужими
цитати відоме ім’я, яскравий, сповнений значення вислів 
привернуть увагу

ов ді ка оведінка оратора мусить бути просто  й невимушено , на
стрій  бадьорим, ставлення до слу ачів  доброзичливим  
певнено і спокійно погляньте на слу ачів  очекайте, поки 

всі повсіда ться  ауза й ваш прямий погляд справлять по
зитивне враження ще до того, як ви почнете говорити

Ìîâëåííÿ акож слід пам’ятати, що надто швидке мовлення погіршує 
сприйняття інформації, а надто повільне  присипляє аудито
рі , слу ачі втрача ть здатність стежити за думко  ауза 
в ораторській промові допомагає зосередити увагу аудиторії 
й підкреслити кульмінаційний момент  ле не варто зловжи
вати паузами  від цього мова стає переривчасто
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2 6 1 .  І. Про ита те текст. Проаналізу те при оми налагод ення контакту з ауди
торі . Чи мо на під ас виступу визна ити рівень інтересу аудиторії до того  про що 
говорить оратор

 

ратори використову ть різноманітні при
  йоми, щоб налагодити кон такт зі слу ачами, 
розрядити напружену ситуаці  аведемо 
деякі з ци  прийомів

с ві р . ля того щоб акти
візува ти увагу чи зосередити її на окремому 
положенні виступу, достатньо буває підви
щити гучність звучання чи підвищити тон 
голосу  ри цьому потрібно дотримуватися 
міри й не зірватися на крик  нколи викорис
товується протилежний прийом  зниження 
гучності до шепоту, а також зниження то
нальності голосу

ау а. озра ована й уміло витримана 
пауза всередині промови може діяти як гіпноз, зосере джу чи увагу 
аудиторії на потрібному місці промови

ест   ру . моційний чи владний жест допомагає зосередити увагу 
аудиторії, особливо в поєднанні з іншими прийомами  осил є увагу ру  
оратора вперед у напрямку до слу ачів, а от крок назад дає розрядку

а танн , якими переривається промова, завжди вносять розрядку, 
загостр ть увагу й активізу ть сприйняття аудиторії, змушу ть її мір
кувати разом з оратором

ес діване ерер ванн  ду  вага слу ачів отримує поштов , 
коли оратор несподівано перериває думку, і новий поштов , коли, говорячи 
про інше, повертається до недосказаного

ас  на н сті іл страції, діаграми, окремі предмети тощо  допома
га ть перекл чити й повернути увагу аудиторії, оскільки зміна слу ового 
сприйняття на зорове обов’язково збуджує невимушену увагу

у р у у і ні  р ві  арний оратор володіє здатніст  не тільки 
сприймати й зна одити смішне, а й створ вати  комічне  ле зловживан ня 
жартами, звернення до стари  дотепів може викликати лише роздрату
вання аудиторії а . Ст

ІІ. На основі власного досвіду назвіть при ини пони ення сті кості уваги аудиторії 
до промовця  втрати інтересу до виступу. Чи мо е одні  з при ин ути невраху
вання психологі ного портрета аудиторії

2 6 2 .  Про ита те запропоновані ситуації. Помірку те  и матимуть такі виступи 
успіх. З ясу те при ини невда  промовців  ука іть недоліки.

туа і   ектор ви одить на трибуну  олову чий називає його 
прізвище, не згаду чи при цьому ні про його діяльність, ні про місце 
роботи, ні про тему лекції  ектор відразу ж починає із самої суті справи  
и слу аєте його й з окреми  уривчасти  зауважень силкуєтеся зро

зуміти, то він і звідки  чи те, про що він говорить, пов’язане з його про
фесійно  діяльніст , чи це просто його за оплення  скільки часу він 
прац є над проблемо
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туа і   ’явився лектор  поважний, самовпевнений  овго пор
пався в портфелі, дістав купу паперів, не поспіша чи розклав ї  на ка
федрі, поправив окуляри й почав читати  ого монотонний голос бринів 
рівномірно, повільно, заколисливо   залі запала нудьга, байдужість

туа і    переповненому залі розпочалася лекція  аптом із зад ні  
рядів озвалося кілька слу ачів  олосніше  ічого не чути  ектор зні
тився  очав було говорити голосніше, але через кілька вилин його голос 
знову стишився, і знову зауваження із залу  ромовець ще раз підвищив 
голос, але цього разу лише на якусь вил  лу ачі в останні  ряда  утра
тили до лекції інтерес і перестали просити лектора говорити голосніше

2 6 3 .  Уявіть  що ви виголо у те промову перед аудиторі . те а и за реакці  
слуха ів  помі а те  що ерез деяки  ас після по атку ва ого виступу їхня увага 
тим асово згаса  вони втра а ть інтерес до лекції  пере іпту ться  крутяться на 
своїх місцях  не дивляться на вас  позіха ть  кл ть носом. Запропону те різні 
варіанти відновлення контакту зі слуха ами та активізації їхньої уваги. 

2 6 4 .  З ясу те  які з наведених уривків промов НЕ сприятимуть установленн  
контакту з аудиторі . О рунту те сво  думку. 

 це і все, що я вам отів сказати    зараз я вам розповім про 
поді , свідком якої мені довелося бути   араз я вам усім доведу, як 
ви помиляєтеся, коли думаєте, що   к сказав мені по секрету один 
товариш   ак про що ми сьогодні говоритимемо    тим, що гово
рили ви, можна погодитися, але варто, мабуть, узяти до уваги   ере
прошу , я зовсім не підготувався до виступу  

ва  оти и  усі а ом

2 6 5 .  І. Про ита те висловлення. тисло прокоменту те ко не з них. 
 і то нам не збудує держави, 

коли ми її самі не збудуємо, і ні то з 
нас не зробить нації, коли ми самі на
ціє  не с очемо бути . и и ський).

 ійськови  сил недостатньо для 
порятунку країни, але коли її за ищає 
народ, тоді вона непереможна (На о

о ).
 кби українці не були націє , то 

вони давно були б уже не українці  д
наче був же якийсь божественний ві
тер, що кидав покоління за поколінням 
на боротьбу саме за цей народ, за цей шматок землі, який ог на планеті 
подарував саме українцям ( . ост ко).

 елич народу не вимір ється його кількіст , як велич л дини не 
вимір ється її зростом  єдино  міро  служить її розумовий розвиток і її 
моральний рівень ( . Г го).

 арод, що не знає своєї історії, є народ сліпців ( . ов ко).
ІІ. На основі одного з висловлень на ви ір  напи іть текст промови орі нтовно 

на  хвилини .
ІІІ. Озна омтеся з поданими ни е порадами. Потрену теся вдома виголо у

вати текст промови.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



126

снови пу лі но о мовл нн

пам т а
1  орад тому  

хто готу ться виголошувати ромову

 еред виступом перекажіть текст промови вдома, виділіть у тексті 
кл чові слова, фрази  
 е перевантажуйте виступ абстрактними поняттями й числами
 е вживайте надто довги  речень
 живайте в тексті метафори, афоризми, прислів’я, приказки, цитати
 живайте звертання до слу ачів та вислови для встановлення кон
такту в р іть ваг  к ви в  а т  тощо
 тежте за інтонаціє , говоріть нешвидко, робіть паузи
 е говоріть безособово, не зловживайте третьо  особо  однини і мно
жини
 ереводьте повільно погляд з однієї частини аудиторії на іншу, а за 
потреби заглядайте до рукопису, не опуска чи низько голову
 тежте за реакціє  слу ачів, за потреби змін йте тон мовлення, не 
намагайтеся перекричати аудиторі
 ідготуйте доречну мультимедійну презентаці

2 6 6 .  Виголосіть у класі промову  яку ви написали за темо  попередньої 
вправи. Проаналізу те власни  виступ і виступи однокласників  визна те 
силь ні  сла кі сторони. Ви мо ете скористатися подано  ни е пам ятко  

хема аналізу промови .

пам т а
Схема аналізу ромови

міст висту у

 удова вступ, основна частина, завершення
 ема наскільки доступно й зрозуміло сформульована  розкриття 

теми
 ета інформувати, переконати, спонукати до дії, розважити то

що  и досягнуто мети
 містовність, послідовність викладу, точність інформації, логіч

ність, виразність, доречність

орма висту у
 ербальні засоби мова виступу  унормованість орфоепічні, лек

сичні, граматичні, синтаксичні норми
 евербальні засоби міміка, жести, погляд, постава
 нтонація логічний наголос, темп, тембр голосу, сила голосу

Контакт з аудиторі ю

 ривітання, прощання
 вертання до аудиторії
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ра мовл ння

ово імо п авил но 

авил но п авил но

досяга ть бажаного ефекту 
їм властиві  
великого значення вона приділяла
унаслідок цього 
настає по олодання

здійсн ть бажаний ефект 
вони арактеризу ться 
великого значення вона надавала 
це має наслідки 
відбувається по олодання 

о исно нати 
  

лово с ів адати не тільки часто звучить в усни  стиля , на нього 
натрапляємо і в письмови  текста  днак в українській літературній 
мові таке утворення вважа ть порушенням норми  е калька з російсь
кого сов адать. ому в українській мові відповідає дієслово і ат с . 

оно має такі відтінки значень  відбуватися одночасно  іга тьс  
такти, іга тьс  з вілеєм, події іг ис бути однаковим  іга

тьс  думки, погляди і под  мати той самий напрям   напрямки і
га тьс  ( а ат ріа а и стит т  кра сько  ови

о радіо можна було почути про корисну справу  проведення дня під 
гаслом велосипедом на навчання  удово  ле ж журналістка кілька 
разів ужила слово велопарковка   к відомо, упродовж останні  дво  
десятиліть мовознавці наголошу ть на тому, що в офіційній сфері роз
мовним формам віддієслівни  іменників на зразок перевозка , шлі
фовка , парковка  ма ть відповідати книжні р в   і ва  
арк ва   арк ва  авто  іс  д  арк ва  а и

тож, зао очу чи до велопересування містом, треба зауважувати про 
наявність місць для велопаркування біля шкіл, університетів, магазинів, 
поштови  відділень тощо, а на відповідни  оголошення  писати  Òóò 
арк ва  д  в оси дів , іс  д  арк ва  в оси дів , На

да о ос ги  в о арк ва  С. и ик
нтису и

авил но п авил но

вживаний
щодо цього
зазнати поразки
численні дзвінки
ставити за мету а о мати на меті
мати гарний вигляд
добросовісний постачальник
коли б не зурочити

бувший у користуванні 
на ра унок цього 
потерпіти поразку 
багаточисельні дзвінки 
задаватися мето  
гарно виглядати 
добросовісний поставщик 
аби не зглазити 
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ÌÎß ÑÒÎÐІÍÊÀ
  уло

НЕЗВ ЧА НЕ ПІ УВАННЯ
осить сво рідни  спосі  переда і ін ормації створили ителі анарських 

островів  свист  яки  мо на по ути на віддалі  км. Народи ентральної  
Південної Америки  ропі ної А рики  Південно хідної Азії виро или 
осо ливу мову ара анів . Ма е в ко ні  сім ї  сві  ара ан для 
теле онних розмов  із сусідами  на ли ими селами. Веди  ителі 

о. е лон  та пігмеї  ме канці лісів ентральної А рики  створили мову 
епоту . е сво рідни  монотонни  епіт  поді ни  до порив астого 

дихання великої со а ої зграї. ака мова ду е зру на: під ас ні ного 
пол вання нео хідно вести переговори тихо  що  утливе вухо слона и 
антилопи не вловило ніякого уму. і та агато ін их засо ів спілкування 
умовно мо на назвати мово  але всі вони виступа ть тільки як допомі ні до 
диного універсального засо у  мови словами (Г. Передрій, Г. Смо лянінова).

а о віллі 
НА О О

Наведені ни е постери допомо уть запам ятати правильне наго-
лошування слів. про у те створити поді ні ро оти  скористав ись за 
потре и словником наголосів  поданим у додатках. Відтак ви змо ете 
провести в класі виставку постерів и поділитися ними в соціальних мере ах.

бАйдуже
посУха

 ощу нема   раді  Муха.
зи ить  кру ля  цокотуха:
 А ду е  що скрізь  посУха.

ведмедИця

Мед  горіхи та кориця  
орт пектиме ведмед ця.

і аво нати
В Україні  понад  назв населених пунктів з коренем город

амгородок  Ви город  Звенигородка . У період иївської усі це слово 
озна ало обгороджене поселення, укріплене товстими стінами і вежами.

у ікс -ів у назвах міст арків  астів  ерди ів та ін их свід ить про 
те  що ці слова  мовірні е  утворено від олові их імен прізвищ .

о індивідуальних неологізмів свого асу нале али такі слова: 
детектив створив письменник уль Верн ; алло . івор від ранцузького 

alons   ну ; йод хімік е ссак ; мрія Олена П ілка а о Миха ло 
тарицьки  утворено від ді слова мріти виднітися  мерехтіти ; чинник

Іван ранко ; енциклопедія . а ле .
На іль  повни  словник кита ської мови містить понад  тися  

і роглі ів  ко ни  з яких озна а  сві  склад. На складні им вва а ться 
архаї ни  і роглі  се  говірливи  яки  склада ться з  рисок  а з тих  
що використову ться в на  ас  і роглі  нан  яки  склада ться з  рисок 
і озна а  «закладений ніс».

Аліна Заболотна
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         М

 М  
   

  М

дне  ті ь  на   на  трі не в
 в н е   д   іні  судь

. Костенко

 1. ОН КА. ОР О П
ро к аси іка і  в ків  ви ов   і о ач  а ись і  

ск ад і аго ос  а тако  ро ч рг ва  в ків 
і с ро  гр  риго ос и

ПРИГАДАЙМО. Чим дзвінкі звуки відрізня ться від глухих  о таке ергування 
 спрощення звуків

2 6 7 .  Помірку те  що спільне  відмінне у звуковому складі слів  поданих па
рами українсько  та росі сько  мово .

а нс о осійс о
молоко 
щасливий 
чипси

молоко 
счастлив й
чипс  

ва  оти и  усі а ом

верді й м які риголосні звуки

верді М які

д , дз , т , з ,
с , ц , л , н , р

д , дз , т , з ,
с , ц , л , н , р

й

Г і  б , п , в , м , ф

и чі  ж , ш , ч , дж

, к , , г

е ма ть пар м’яки  губні звуки, ши лячі та , к , х , г  они лише 
на ів ом якшуються перед звуком і , а також перед а , у , е , які позна
ча ться відповідно буквами    НАПРИКЛАД: гі ка г’ѕлка , р  ï’урå

в ніт  ува у  

         М         М
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звінкі й глухі риголосні звуки

звінкі б д д з з дз дз ж дж ã

лухі п ò ò с с ц ц ш ч к ф

вуки в  м  н  л  р  й , а також відповідні їм м’які [í  л  р ] не 
належать ні до дзвінки , ні до глу и  

2 6 8 .  І. Про ита те вголос текст  дотриму ись норм літературної 
вимови та намага ись передати інтонаці  від уття ліри ного героя. о еріть 
сві  варіант заголовка.

  

 ранкові, й вечірні дороги чаять у собі та м
íèöþ, сподівання і жаль   скільки не збира
єшся в ті дороги, вони колива ться перед 
очима, про одять через усе твоє серце, наснову

ть на нього надії, розмоту ть пережите  
кась незбагненна сила й принада  є в синім 

туманці далини, він з дитинства бентежить і 
вабить тебе   довіку зда ться, що за тим туман
цем чи маревом далини лежить твоя найкраща 
сторінка життя, що там, у рамці росяни  дібров 
чи синьооки  луків, загубився такий закуток 
землі, який не снився і геніям ідродження, 
що, може, там по ранішні  чи вечірні  роса  
поспішає назустріч тобі твоє ùàñòÿ ( . Ст ь

а )

 ри àда  рос  соблазн

ІІ. Викона те завдання до тексту.
. Запи іть виділені слова онети но  транскрипці . Ука іть кількість укв 

і звуків. Назвіть ці укви  вимовте звуки. 
. Випи іть два слова  у яких кількість звуків іль а  ні  кількість укв. Поясніть 

сві  ви ір.
. Випи іть по одному слову: а  із двома м якими звуками;  із двома дзвінкими 

звуками; в  із двома гу ними звуками.
. Випи іть два слова  у яких всі приголосні тверді.
. Випи іть два слова  які ма ть отири склади. Позна те склади та визна те  

які з них відкриті  а які  закриті.

Г. р ко. Світ о

вимови та намага ись передати інтонаці  від уття ліри ного героя. о еріть 

итт

У одібнення риголосних риклади

ороòь а бороä бà
ò о  фуäбîл

âîê а  во зàл
ëåãко лåхко
çс в ñ óнув

ç ати æ àти
ç ити ø èти
к и і книç ц і
і о÷ і б’ѕлоö і
ос і і пос м’іñ ц і

ри іñ и приен іø и
и тьсÿ пèшуö а

диви сÿ дèâèеñ а  
іñíÿ п’ѕñ н а

в ніт  ува у  
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 українській мові дзвінкі приголосні, як правило, не оглушуються, 
крім префікса  перед глу ими  та звука г  у слова  ігті  кігті  гко  
âîгко  дьогт  і по ідни  від ни  слова  

2 6 9 .  Запи іть слова онети но  транскрипці . Підкресліть дзвінкі звуки. Про
ита те слова виразно вголос. 

авесні, баскетбол, вокзал, отже, просьба, зшити, зсипати, легкий, 
у  ложці, вмиваєшся, низько, ягідка

2 7 0 .  Запи іть слова онети но  транскрипці .
шивається, зжовкнути, рентген, р кзак, еликдень, у  петрушці, 

на  доріжці, на  флешці, співачці, дьогт , вибачся, арків

Порівняймо наголошування слів

а нс о осійс о

вербà, кропивà, кîлесо, îлень, 
кîсий, нàчинка, фîльга, дрîва,
щавåль, дочкà, прèятель, пîдруга,
зàгадка, чорнîслив, новèй

âåрба, крапèва, колесî, олåнь,
косîй, начèнка, фольгà, дровà, 
щàвель, дîчка, приÿтель, подрóга,
загàдка, чернослèв, нîв й 

2 7 1 .  пи іть слова  позна те наголос. 
 очка, подруга, приятель, колесо, вимова, верба, олень, сантиметр, 

спина, щавель, завдання, рукопис, в’язкий, кропива, вантажівка, при
язнь, горошина, одинадцять, чотирнадцять, усередині, разом

 ипадок, мережа , з дітьми, листопад, б летень, чорнослив, каталог, 
запитання, український, новий, тонкий, черговий, чарівний, косий, зруч
ний, одноразовий, виразно, ідемо, завести, віднести, свердлити  

 Ìåðå а  рос. сеть мережа магазинів, комп’ терна мережа  

ситуа і

2 7 2 .  Уявіть  що  поверта ись додому  ви з однокласником однокласнице  
и з у ителем ізкультури тренером  спілку теся про заняття спортом. 
кладіть діалог  мо ливи  у ці  ситуації  використав и щона мен е отири 

з поданих слів.  

 завдàння  кîлесо
 покàзники  обрóч
 дè ання  спèна
 рàзом  серåдина
 кèдати  навкîло
 легкèй  завдîвжки
 зрóчний  завершèòè 

в ніт  ува у  
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2 7 3 .  Поділіть слова на склади. Позна те мо ливі місця переносу виділених слів.
айон, смартфон, надзвичайний, ідземний, пів’ящика, сус ільство, 

ні ро, колосся,  далекос ідний, навколосвітній, восьмигранний, знайо
мий, польовий, зненацька, узагальнений, удзик  

2 7 4 .  Змініть слова а о до еріть до них спільнокореневі так  що  від улося ергу
вання звуків письмово . Вимовте звуки  що ергу ться. 

ід, блог, допомогти, скакати, замести, гребти, мішок, ніч, річка, діа
лог, звичка, летіти, одити, мастити, писати, возити

2 7 5 .  Помірку те  ому в наведеному українському слові кількість звуків і укв 
однакова  а в росі ському  звуків мен е  ні  укв.

а нс о осійс о

зап’ястний запястн й  

оло умо   

2 7 6 .  Випи іть у пер у колонку слова  у яких спрощення приголосних позна а мо 
на письмі не пи емо укву на місці пропуску  а в другу  ре ту слів. Уставте  де 
потрі но  пропущену укву т.

онтрас ний, щас ливий, аген ство, чес ний, шіс надцять, кіс лявий, 
артис ці, автовлас ник, вас ливий, радіс ний

2 7 7 .  І. Від поданих іменників утворіть прикметники. Підкресліть уквосполу ення 
зі спрощенням.

бласть, проїзд, тиждень, форпост, êîíòðàñò, баласт, користь, нена
висть, компост, якість, кількість

ІІ. З прикметником  утвореним від виділеного слова  складіть складне ре ення. 
Запи іть це  прикметник онети но  транскрипці . 

2 7 8 .  Викона те тестові завдання.
1. днакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка 
À л бл , оджу 
Á з’являється, тьмяніє
В щавель, контрастний
 заячий, проїзний

. подібнення приголосни  відбувається під час вимови кожного 
слова в рядку 

À рибка, низько, дивишся, розчин 
Á нігтик, перемогти, отже, зна одиться 
В нелегко, зчистити, смієшся, футбол 
 зшити, на  книжці, боротьба, берізка

. а другий склад падає наголос у слові
А чорнослив  солодощі В обіцянка  донька

. правильну вимову відображає фонетичний запис слова в рядку 
À зжати ж àти  В отже îдже
Á доріжка дор ѕшка  гілочці г ѕлоц і
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. вук ò треба вимовляти на місці пропуску в усі  слова  рядка
А щас ливий,  еатральний,  лауреа  
 каш ан,  ретій,  баске бол

В завес и,  чес ний,  контрас  
 лісниц во,  факульта ив,  и енький

 . ПРАВОП С
ро ск ад і ви адки в ива  кого ака  а остро а  
а тако  ро а иса  с ів і о ов ого о од

ПРИГАДАЙМО. Як переда мо м якість приголосних на письмі

2 7 9 .  Запи іть іменники у ормі давального відмінка однини. Підкресліть і пояс
ніть ор ограми в утворених словах. 

аталка, ленка, Îленька, аринка, тваринка, скринька, атинка, 
сторінка, ненька, донька, сопілка, маринка, лялька

2 8 0 .  І. пи іть слова  уставля и  де потрі но  м яки  знак. О рунту те напи
сання. 

 амін чик, одес кий, нян чити, тон ший, змен шення, доріжен ці, 
зозул чин, ет манчук, різ блення, ковал с кий, велетен с кий, 
дев’ят сот, повіст , перелл ється, л яна, зган битися, розріс ся, 
красун чик

 ар ківс кий, міл ярдер, чотир о , сл озинка, батал йон, вол єр, 
здійма т ся, смієш ся, підвод ся, рознос ся, маріупол ський, 
волин ський, скрин ці, нен чин, алин чин, дерен чати, чотир ма, мату
сен ці

ІІ. З одним словом на ви ір  складіть ре ення  ускладнене відокремленим озна
енням.

2 8 1 .  Поясніть  ому в словах пер ої колонки після укв на позна ення гу них 
приголосних пи емо апостро  а другої  не пи емо.

розâ’язати
тор ’яний 

ду мяний
âятослав 

оло умо   

2 8 2 .  І. пи іть слова  уставля и  де потрі но  апостро . Поясніть ор ограму 
Апостро . 

 ів яблука, пів вропи, ін ст, лл ється, моркв яний, брукв яний, 
ду м яний, торф янистий, св ятковий, в ятослав, возз єднання, 
дит ясла, без..ядерний, любов..ю, медв..яний, під джувати  

 еред вілейний, ук янівка, лл я, без мар я, арф яр, з їж
джати, лижв яр, верф , транс європейський, під ярок, над мар я, 
без язикий, різдв яний, розз ява, цв яшок, підв язати

ІІ. Виділені слова запи іть онети но  транскрипці . Зіставте вимову  напи
сання.

ІІІ. Зна діть слова з пре іксом і позна те ого. 
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2 8 3 .  І. Про ита те слова ін омовного поход ення  зверта и увагу на напи
сання. За якими ор ограмами ці слова о днано в групи  

 онферансьє, ательє, портьєра, каньйон, ь орк, альбатрос, до
сьє, кольє, віньєтка

 омп’ тер, кар’єра, онтеск’є, миш’як, прем’єр, ад’ тант, ін’єкція, 
кон’ нктура, інтер’єр, б джет, б ро, б летень

 нгіна, дискусія, антибіотик, цистерна, баритон, атлетика, анома
лія, інгапур, ирія, ргентина, ариж, икаго, кандинавія, адрид  

 нновація, ірраціональний, нетто, бонна, манна, ванна, бóлла, ліб
рето, бароко, арокко, удда, р ссель, аллінн  

ІІ. кладіть ре ення з однорідними ленами  використав и одне з наведених 
слів. 

2 8 4 .  Ви еріть ко ен ко на   слів ін омовного похо д ення  поданих у цьому 
парагра і  і продикту те їх однокласнику одно класниці . Перевірте написання.

поп а йт  в па а

2 8 5 .  Перекладіть і запи іть слова українсько  мово . Зіставте написання пода
них слів в українські  і росі ські  мовах.

 иццерия, шоссейн й, аккумулятор, спрессо, сумма, масса, касса, 
коллектив, группа, металл, иррациональн й, с рреализм, мотто, булла  

 ирия, ицилия, икаго, гипет, адрид, лжир  

2 8 6 .  пи іть слова ін омовного поход ення  уставля и пропущену укву і а о и. 
сертація, д сципліна, д ктор, ауд торія, аж отаж, пер ферія, 

пр оритет, мадр дський, д фузія, ц стерна, дро, р стотель, т
лант ка, орс ка, авр танія, аш нгтон, раз лія, рат слава

2 8 7 .  пи іть слова ін омовного поход ення  уставля и  де потрі но  апостро  
и м яки  знак.

 єдестал, грав ра, інтерв , стон, н ен, б ро, єр, 
кур єр, павіл йон, ін єкція, го, б джет, він єтка, ад тант, 

онтеск є, монпанс є, ател є  
 онс єрж, жул єн, миш як, конферанс є, біл ярд, модел єр, 

кон нктура, нокт рн, кан йон, н анс, суб єкт, м зикл, бракон єр

2 8 8 .  І. пи іть слова ін омовного поход ення  уставля и  де потрі но  пропу
щену укву.

 спрес о, лат е, лібрет о, шас і, буд изм, тон а, віл а, ван а, 
груп а, пан о, брут о, грип , контр евол ція, ім іграція, е міграція, 
барок о, гол андський, арок о, іп ократ  

 іл ес, ік енс, агел ан, марок анець, бр с ельський, діс ей, 
піц ерія, іл страція, інтермец о, іц а, ал ея, гол андець, ем ігрант

ІІ. кладіть і запи іть словосполу ення із трьома з поданих слів  поставте пи
тання від головного слова до зале ного.

2 8 9 .  І. о еріть і запи іть  слів ін омовного поход ення з ор ограмами 
так  що  ці слова асоці валися з одні  із зазна ених с ер л дської діяль
ності: медицина  сільське господарство  культура  спорт  промисловість  ту
ризм  економіка  література.
ІІ. кладіть з кількома ді раними словами два складних ре ення.
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2 9 0 .  Викона те тестові завдання. 
1. ’який знак потрібно писати на місці пропуску в усі  слова  

рядка

À рибал ство, погод ся, волин ський, голівон ці
Á кан йон, лл яний, купал ський, виріз бити 
В піднос ся, конс єржка, зат марити, нац кувати 
 консул ський, обвін чати, нян чити, крад кома 

. построф потрібно писати на місці пропуску в усі  слова  рядка 

À від ємний, з економити, пів ящика  
Á дерев яний, уп ятьо , медв яний
В знічев я, над їсти, подвір ячко 
 гілл ястий, олов яний, розв язок 

. построф потрібно писати на місці пропуску в обо  слова  рядка

À миш як, кон нктура В кур єр, грав ра
Á н анс, ад тант  м зикл, ін єкція

. укву  потрібно писати на місці пропуску в усі  слова  рядка 

À лж р, еруд ція, ван лін 
Á д ректор, ауд єнція, ц стерна 
В д намічний, метод ка, анг на 
 вент ляція, пр нциповий, р торика 

. одвоєні букви потрібно писати в усі  слова  рядка 

À віл а, кор ида, одіс ея 
Á ім іграція, ікас о, мадон а 
В ем грація, тритон ий, нет о
 ір аціональний, апел яція, ван а

 . П  С ОВН К В. КС КО О . 
РА О О

ро ксич  сист  кра сько  ови 
( ач  в ива  о од  с ів)  ос ов і ксич і о тт  

а тако  ро і гвістич і с ов ики

ПРИГАДАЙМО. . о таке лекси не зна ення слова  . Які слова назива ть власне 
українськими   

2 9 1 .  І. Випи іть в одну колонку власне українські слова  а в другу  слова ін о
мовного поход ення  спільні для української та росі ської мов. 

ишуканий, смартфон, гарний, очолити, фізика, ломбір, збагнути, 
дов кілля, ксерокс, театр, майоріти  

ІІ. ористу ись тлума ним словником  поясніть лекси не зна ення двох виписа
них власне українських слів на ви ір  і складіть із ними ре ення. 

ІІІ. ористу ись етимологі ним словником  поясніть поход ення виділеного 
слова. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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одномовні багатомовні

и и словників

ик о дич і і гвістич і загальномовні

тлумачний

фразеологічнийетимологічний

історичний

орфографічний

словник синонімів

іншомовни  слів

орфоепічний

словник антонімів

діалектни  слів

словотвірний

словник омонімів

жаргонізмів

мови письменника

словник власни  назв

Види одномовних 
лінгвістичних словників

Різновиди тлумачних 
словників

2 9 2 .  І. Перекладіть усно текст українсько  мово  скористав ись словником 
на с. . Ука іть слова  у иті в пере носному зна енні  та з ясу те їхн  стилісти ну 

ункці . 
  

ень б л жаркий, светл й, лучезарн й, несмотря на перепадавшие 
дождики  о ясному небу плавно неслись, не закр вая солнца, íèçêèå, 
д мчат е тучи и по временам роняли на поля обильн е потоки внезап ного 
и мгновенного ливня  рупн е, сверка щие капли с пались б стро, с 
каким то су им шумом, точно алмаз  солнце играло сквозь и  мелька
щу  сетку  трава, ещ  недавно взволнованная ветром, не шевелилась, жадно 
поглощая влагу  орош нн е деревья трепетали всеми своими листоч ками  
птиц  не переставали петь, и отрадно б ло слушать и  болтливое ебета
нье при свежем гуле и ропоте пробегавшего дождя а . рг ви

ІІ. ористу ись словником синонімів  до еріть українські синоніми до під крес
лених слів. 

ІІІ. Порівня те вимову  написання виділених слів в українські  і росі ські  мовах.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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словни
олтлив й  укр  а акóчий  лучезарн й  укр  ос й èй, со сÿй ий  

обильн й  укр  р с èй  отрадно  укр  відрàд о  ропот  укр  гî і  
томно  укр  ìëîс о  трепетать  укр  трі отѕти  трі отàòè

ПОРІВНЯЙМО:

агатозначне слово Омоніми

 р ( та а  ітака)

ексичні значення цього слова пов’я за ні 
між собо , виплива ть одне з одного

 ран ( ива ь ика)
 ран ( ідйо ий)

і слова не пов’язані між 
собо  лексичним значенням

ри омонімії маємо різні слова, а при багатозначності  одне слово з різ
  ними значеннями

2 9 3 .  Визна те  у яких парах ре ень виділені слова  омоніми  а в яких  
агатозна ні. О рунту те сво  думку. Випи іть словосполу ення а о грамати ні 

основи з омо німами. 
 С івають чумаки риплими басами ( . ов ко)    надвечірній 

тиші скрипучо с івав сніг під стиславовими чобітьми ( . и к)  
 ишива на сині ріки ÿñåí місяць іздаля ( . и ьський).  ичі в га  

перекликались, та ÿñåí раз у раз скрипів ( . вч ко). 
 івча біжить в тяжкім одчаї, êîñà їй плечі устеляє ( . Ст ь а ).  

осарі косять, а вітер повіває, шовкова трава на êîñè полягає ( . ро ив
и ький). 

 асильки у полі, васильки у олі, і у тебе, мила, васильки з під вій 
( . Сос ра)   очу оселитися в иєві  буду прац вати на олі культури 
( . Са ій ко).

 й не світи, місяченьку, та й на той перелаз (Нар. творчість)    див
л сь у небо, дальнє та широке, де летять у безвість зоряні світи ( . Со   с ра).

2 9 4 .  Зіставте подані українські  росі ські слова. Зна діть мі мовні омоніми та 
поясніть відмінність у їхніх лекси них зна еннях.

оловік  человек, неділя  неделя, вродливий  уродлив й, луна  
луна, уставати  уставать

2 9 5 .  Визна те  у яких двох ре еннях у ито архаїзми  а в яких  історизми. Від
повідь о рунту те.

  скіфський кінь із мазаної ати умацьким ля ом зорі прогор
тає ( . рач).  рекрасний иєве на предковічни  гора  ногостра
дальному вала тобі, вала  ( . и ьський).  ци одно слово  бл  

ас, пане озний , і аз, вищеупом’янутий, викона  присягу о вірнім 
і вічнім со зі з тобо  ( . от р вський).  ут іч стояла, тут гули 
майдани, димилися козацькі курені, змагались семеряги і жупани, лу
нали горді і сумні пісні ( . рай ара)

ва  оти и  усі а ом

в ніт  ува у  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



138

а ал н нн   і сист мати а і

2 9 6 .  о еріть  користу ись разеологі ним словником  разеологізми з пода
ними словами.  

оля, світ, світанок, бігти, близько  

2 9 7 .  І. Випи іть власне українські слова  виділіть у них корені. З ясу те  які 
з цих слів утворено від спільних з ін ими мовами коренів. За потре и скори
ста теся етимологі ним і перекладним словниками.

агаття, мрія, злотий, директор, мама, гарненько, прізвище, виробни
цтво, міркувати, демократія, освіта, крутько, син, гімнастика, суниці, свя
щенний, горілиць, математика, віч на віч, дуб, сузір’я, діяч, очолити, аул, 
ві ола, годинник, брат, завдяки, бігцем

ІІ. кладіть ре ення з двома виписаними словами на ви ір .

2 9 8 .  І. пи іть ре ення  розкрива и ду ки  о рунту те написання. 
  піду за вол  проти рабства, я виступл  за правду проти вас  ( с  

кра ка)   уми мої, думи мої, квіти мої, діти  иростав вас, доглядав 
вас  е ж  м е,и ні вас діти  ( . вч ко)   е зна о д жу в ни  ні чого 
ні динамічного, ні демонічного ( сь Го чар)   ечір  иша  р е,и мру
жився всесвіт  іч  езмов ’ я  адумався світ ( . Са ч к)    графа про
філь  як у грифа, а я бродячий менестрель ( . ост ко)   й вже вечір 
в е,и чоріє, сон е,и чко за одить, пусти, мамо, погуляти, бо душа за одить 
(Нар. творчість)  

ІІ. Підкресліть у иті в ме ах ко ного пункту лекси ні засо и синоніми  омоніми  
антоніми  пароніми . Якого стилісти ного за арвлення нада ть ці засо и ре енням    

2 9 9 .  Викона те тестові завдання. 
1. лово го ова вжито в переносному значенні в реченні
À ожна голова має свій розум  
Á к голова сивіє, то чоловік мудріє  
В года  трава, а ліб  усьому голова
 з ворої голови на здорову   

. моніми є в рядку 
À золоті руки  золотий перстень
Á цвіт яблуні  цвіт нації
В сорочка з байки  вивчити байку
 грає море  грає на скрипці

. инонімами є всі слова в рядку
À лагідний, сумлінний, добросердний
Á старанний, дбайливий, жагучий
В безмежний, безкрайній, безконечний 
 привабливий, цікавий, привітний

. бидва слова, наведені в дужка , за змістом можливі в реченні
À  и одячи з кімнати, не забудьте (вик чити  ви к ти) світло
Á  иївські випускники здійснили ( кск рс  кск рсі ) центром деси
В  ередвиборча (ка а і  ко а і ) розпочнеться вже за кілька 

місяців
  ротягом (сто іть  сторіч) український степ належав кочовикам

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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. правильно визначено значення фразеологізму в рядку
À надути губи  образитись, виявити невдоволення
Á  спустити на земл   змусити когось не втрачати почуття реальності
В рильце в пушку  про когось привітного й лагідного 
 черв’ячок точить  непокоять тяжкі, гніт чі роздуми

 . У ОВА С ОВА. С ОВО В Р
ро о тт  ор и  р ікс  корі ь  с ікс  акі ч  

а тако  ро ос ов і с осо и с овотвор  в кра ській ові

ПРИГАДАЙМО. о таке корінь слова  Чим пре ікс відрізня ться від кореня

3 0 0 .  І. Перекладіть і запи іть текст українсько  мово . Поясніть  
як ви розумі те про итане. Чи допомага  роздратованість і воро ість 
досягти порозуміння

  

сли в  прид те ко мне со сжат ми 
кулаками, я дума , что и мои кулаки 
сожмутся так же крепко, как и ваши  

о если в  прид те и скажете  а
вайте поговорим, а при рас ождении 
во взгляда  постараемся понять, в ч м 
они , то вскоре обнаружим, что м  не 
так уж далеки друг от друга, что 
пунктов, по котор м м  с одимся, 
гораздо больше  сли у нас ватит терпения, искренности и желания 
прийти к согласи , то м  прид м к нему ( . и ьсо )

ІІ. Викона те завдання до тексту  записаного українсько  мово . 
. Випи іть два слова  які ма ть дві  іль е мор ем. оз еріть ці слова за 

удово .
. Випи іть по одному слову з нульовим закін енням і ез закін ення. 
. Наведіть приклади похідних слів. Від яких слів їх утворено
. о еріть усно до слів терпіння і згода по два спільнокореневих.

словни
скоре  укр  а àðîì  давайте поговорим  укр  оговорѕìî  

крепко  укр  ìѕöíî  рас ождение  укр  ро ѕ ість  сжат й  
укр  стèс ий  согласие  укр  гîда

 Перекладіть і запи іть текст українсько  мово . Поясніть  
як ви розумі те про итане. Чи допомага  роздратованість і воро ість 

тосун и

отрібно розрізняти слова, які ма ть нульові закінчення та які закін
чень взагалі не ма ть  ак, слова д , вір ма ть нульове закінчення  

остатньо лише змінити форму ци  слів, як закінчення ста ть види
мими   звуковими д а, вор а   от у слова  видко  аоди і  о і 
закінчень немає, навіть нульови , бо ці слова незмін вані

в ніт  ува у  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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3 0 1 .  Помірку те  ому вва а мо  що слова пер ої групи ма ть закін ення  
а другої  не ма ть. 

 алеч, швидкість, зимовник  
 алеко, швидко, взимку

оло умо   

3 0 2 .  І. оз еріть слова за удово .  
ез марний, зв’язок, добігти, коник, олодно, водянистий, майстерня, 

прибудувати, городина, безперешкодний, неробство, темно синій  

ІІ. Ука іть слова  які не ма ть закін ень  і слова з нульовим закін енням.

С особи словотворення

С особи Приклади

рефіксальний ере ка ати від ка ати

уфіксальний вод ст ий від вод ий

рефіксально суфіксальний íà р кав í ик від р кав

езафіксний ід ис від ід исати

кладання основ або слів  чи ї ні  частин д ат ріа и

кладання початкови  букв чи звуків де
кілько  слів абревіатури

Н  С

ере ід слів з однієї частини мови в іншу ч рговий прикметник  
ч рговий іменник

е кожне слово, яке має і префікс, і суфікс, утворено префіксально су
фіксальним способом  ПОРІВНЯЙМО:

помешкàííя від кати   префіксально суфіксальний
підказóâàти від ідка ати   суфіксальний  
ïîл бити від ити   префіксальний

3 0 3 .  І. З ясу те  яким спосо ом утворилися слова ко ної групи. О рунту те 
сво  думку.

 Вишневий, світанок, учнівський
 ідказувати, íàäïèñóâàòè, безмежний
 ід, бій, плач
 нтернет газета, трубопровід, ацбанк
 , , 
 Праліс, відстояти, зробив

ІІ. Від яких слів утворено виділені слова  

3 0 4 .  Установіть послідовність творення слів поданої групи.
есняний, веснянка, веснянкуватий, весна

ва  оти и  усі а ом

в ніт  ува у  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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3 0 5 .  оз еріть слова за удово  а потім згрупу те їх за спосо ами творення:  су
  іксальни ;  пре іксальни ;  пре іксально су іксальни ;  еза іксни . 

ланшетний, пуск, розказати, крижина, надзвичайний, блакить, швид ко, 
подорожник, чуттєвий, скринька, ріжечок, наливний

3 0 6 .  Помірку те над запитаннями.

 кільки префіксів у слові ав догі
 и однакове значення має словотворча частина àâòî в слова  авто

ортр т  автовід овідач  авто о і ь
 ому в слові ікар  виділя ть два суфікси ар  і , а в слові 

с ар   один (ар )

3 0 7 .  І. пи іть ре ення  розставля и пропущені розділові знаки. О рунту те 
пунктограми. 

 и ніколи не станемо математиками навіть зна чи на ам ять усі чужі 
доведення якщо наш розум не здатний самостійно ðîçâ’ÿçóâàòè проблеми 
( . карт)   Світло відкрива  нам те про що ми в темряві ли ше здо гаду
валися (Г. Сковорода).  ень біля колодязя спинився і відвівши с лутане 
гілля тиші вересневої напився із відра у дзьобі журавля ( . ва  ов)

ІІ. оз еріть виділені слова за удово . о еріть до ко ного з них спільнокореневі.
ІІІ. Підкресліть слова з нульовим закін енням.

3 0 8 .  Викона те тестові завдання.
1. е ма ть закінчень усі слова в рядку
À гіроскутер, блог, смартфон, веб сайт 
Á метро, колібрі, високо, прац вати
В лате, мал ть, швидко, разом
 ерсон, уапсе, білісі, арпати

. пільнокореневим до слова îêî є
À околиця В оцінка
Á заочний  округ

. пільнокореневими до слова т  є всі слова, 
À заголити В поголів’я             
Á голесенький  голий

. рефікс р  ма ть обидва слова в рядку
À приазовський, приватний В прибережжя, приємний
Á приєднаний, привласнення  пригода, прибивати

. изначте спосіб словотворення

         Ñëîâî
1 надзвичайний  
2 підберезник 
3 відліт 
4 березовий  

      С осі  с овотвор
À суфіксальний  
Á префіксальний 
В суфіксально префіксальний 
 безафіксний 
 складання основ слів  
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 . ПРАВОП С  
ро ос ов і рави а а иса  кв  кор  р ікса  

с ікса  і акі ч

3 0 9 .  І. пи іть слова  уставля и пропущену укву е а о и. 
прав дливість, дал чінь, вдал чині, оч ретяний, приб р жний, 

в личний  бр ніти, пор нати, гр міти, по литися, прол тіти, пром нистий, 
л пневий, ст бло, зап кти, ч пурний, м нулий, вит рати, зд рати

ІІ. Які два слова спільнокореневі  Позна те в них корені  визна те астину мови 
цих слів. 

Пре ікси ре  р  рі
ре
рефікс ре  пишемо в прикметника  і прислівника  для вираження 

найвищого ступеня ознаки  ей префікс за значенням відповідає слову 
д  НАПРИКЛАД: ре дрий дуже мудрий , ревисокий  ревисоко  

рефікс ре  пишемо також у запозичени  зі старослов’янської мови 
слова ре ирство  ре ир ивий  реосв ий  ре одо ий  ресто
і подібни  
р
рефікс р  пишемо в слова , що означа ть
наближення, приєднання до чогось  р ати  р к ий
неповноту дії чи ознаки  р сісти  р оро ий
розміщення біля чогось  р кордо ий  р гірок при гірці , р рок

при ярі
рі
рефікс рі  пишемо в слова  рі ви  рі висько  ріðâà

Пре ікси  (с  і )  р  (р і )  е
 (с  і )
а письмі перед буквами ê, , ò, ô, õ префікс  передаємо відповідно 

до вимови букво  ñ  еред усіма іншими приголосними префікс  пере
даємо на письмі букво  ç  НАПРИКЛАД: ñка ати  ñ отогра вати  
ç ити  ç осити  
р  е

рефікси р , е  завжди пишемо з букво  ç   українській мові префік
сів рос , с  немає  НАПРИКЛАД: р ка ати  е ч ий  е итріс ий

кщо корінь починається двома приголосними, то вживаємо префікси 
і , р і  НАПРИКЛАД: іставити  і ити  іграти  р іграти

укви е   в су іксах іменників
в  ев
уфікс в о , який уживаємо для вираження збірни  понять, що озна

ча ть матеріал або продукт праці, пишемо тільки з  НАПРИКЛАД:
а во  вар во  ч во  р д âî
уфікс ев о  пишемо в слова  ìàðåво  арåâî

в ніт  ува у  
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уфікси , а  бува ть тільки в іменника , що по одять від 

слів із суфіксами ик, и я  НАПРИКЛАД: о чок від ножик , гор
чок від горщик , гор чка від гор и
е  е
 інши  випадка  уживаємо суфікси з букво   ( )  е , е о , 

е а  НАПРИКЛАД: в р åчок  віко åчко  
ен
уфікс ен я  вживаємо в іменника  середнього роду, що означа ть жи

ви  істот  НАПРИКЛАД: качå  вовчåíÿ

укви е   в су іксах рикметників
ев  ( в )
уфікс ев  ( в ) уживаємо в прикметника , у яки  наголос падає на 

îñíîâó та які утворено від іменника з осново  на м який або ши лячий
приголосний  НАПРИКЛАД: січ åвий від січ íü , гр åвий від гр à , 
а ѕ і вий від а і іé     

в
 інши  випадка  у прикметника  уживаємо суфікс в  НАПРИКЛАД: 

ка èí вий  до вèй  гай вèй

3 1 0 .  І. Про ита те текст і розгляньте плакат. о спільного та відмінного 
в тематиці цих двох ін ормаці них д ерел  

  

кщо перекинувся човен, потрібно зберігати спокій і до прибуття 
рятувальників триматися за нього

пинившись у воді під час шторму, необ ідно обрати найбільш сильну 
попутну вил , наблизитися на ній до берега й вибігти на нього  кщо 
це не вдається, то треба с опитися за водорості чи прибережне каміння, 
а коли виля спаде, зіскочити й вибігти за межу прибо

 Про ита те текст і розгляньте плакат. о спільного та відмінного 
п а
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ід перео олодження або різкого пере оду із зони теплої води в зону 
олодної з’явля ться судоми  оловне  не розгубіться  реба негайно 

змінити стиль плавання, найкраще лягти на спину й плисти до берега  
лавець, який заплутався у водоростя , не повинен робити різки  

ру ів, інакше петлі рослин затягнуться щільніше  еоб ідно лягти на 
спину та спробувати м’якими, спокійними ру ами виплисти туди, звід
кіля приплив  кщо це не допоможе, потрібно підтягти ноги й обе
режно звільнитися від рослин руками

кщо ви потрапили у вир, наберіть якнайбільше повітря, зануртесь у 
воду і, зробивши сильний ривок убік за течіє , спливайте (  осі ика)

ІІ. Зна діть слова з пре іксами з- (с-, зі-), роз-, при-. О рунту те написання.

3 1 1 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які розваги молоді мо на вва ати не езпе ними  
о ви порадите підліткам  які о ира ть саме такі розваги

3 1 2 .  І. пи іть  розкрива и ду ки. О рунту те написання. 
 е з,с печний, з,с цілити, з,с качати, по з,с шивати, не з,с проста, 

р е,и карпаття, пр е,и гадано, пр е,и вокзальний, пр е,и подобний, 
пр е,и чудово

 еч е,и во, мереж е,и во, зар е,и во, миш е,и ня, лож е,и чка, варе
н е,и чок, масл е,и чко, матч е,о вий, магні є,йо вий, борщ е,о вий

ІІ. У словах другої групи позна те су ікси. 

3 1 3 .  Помірку те  ому слова пер ої колонки пи емо з пре іксом пре-  а дру
гої  з при-. 

пречерствий 
прекрасний
прегіркий 

причерствілий
прикрашати
пригірклий  

оло умо   

3 1 4 .  Викона те письмово завдання.
. Утворіть від поданих слів нові за допомого  пре ікса з- (с-).
рямувати, чистити, сунути, фотографувати, берегти, топтати, кликати  

. о еріть до поданих слів спільнокореневі з пре іксом пре- а о при-. 
ніпро, копати, святий, чудовий, лаштувати, чіпляти, мудрий

. Утворіть від поданих іменників нові за допомого  одного із су іксів: -ичок, 
-ечок, -ечк-, -ичк-.

ожик, племінник, стежка, стрічка, ля, мішок, вогник  

3 1 5 .  І. пи іть слова  розкрива и ду ки. Виділене слово запи іть онети но  
транскрипці . 

 р е,и завзято, пр е,и стосовуватися, пр е,и мотаний, пр е,и зирство, 
ро з,с шукати, з с сунути, з,с уднення, не з,с проста, з,с формул вати

 обр е,и во, мар е,и во, дон е,и чка, садівн е,и чок, вікон е,и чко, 
павич е,о вий, яблун е,ьо вий, кварц е,о вий, плеч о,е вий, свинц о,е вий   

ІІ. З одним словом на ви ір  по уду те езсполу никове складне ре ення.
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ситуа і

3 1 6 .  Про ита те наведені з ва ера повідомлення  у яких автори припустилися 
помилок. ористу ись своїми техні ними засо ами  наді літь по ерзі одне од
ному ці репліки правильно.

поп а йт  в па а

Viber
автра на шкільному стадіоні футбол  и пр йдеш

а але початку зробл  українську

а другий тайм успієш

анєшно а про перший ти ро кажеш

 беру печ во а ти візьми мінералку
к

3 1 7 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи потрі но  на ва у думку  дотримуватись ор огра
і них і пунктуаці них норм під ас електронного спілкування  Чому

укви е ( )  î в закінченнях іменників

 е   е
 орудному відмінку однини іменники  та  відмін твердої групи ма ть 

у закінченні î, а м якої та мішаної  å після голосного й апострофа   
ПОРІВНЯЙМО:

верда група
 

’яка й мішана групи
е  ( )  е  ( )

и а  и î
віт р  вітрîì

ви   ви å   и   и
та ь  та åì

3 1 8 .  З ясу те  з яким закін енням тре а в ивати слово шампунь
у поданому ре енні. Відповідь о рунту те.

 зна , як правильно мити волосся шампун
 н   
 е       
 ь

ва  оти и  усі а ом

3 1 9 .  Запи іть іменники в орудному відмінку однини. Позна те закін ення  по
ясніть написання.

аріуполь, дайвінг, функція, круча, ніпро, унай, гор, біль, комі
рець, кущ, товариш, сторож, груша, калач, криниця, килим, сонце, край, 
снігур, школяр
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3 2 0 .  пи іть ді слова  уставля и пропущену укву е (є) а о и (ї).
овор мо, трима ться, пере од ш, перепрошу мо, л б ш, л б те, 

каж мо, скаж ш, майстру ш, поміт ш, вирост ш, перемож мо, крут те, 
вивч мо, пиш ш

3 2 1 .  Викона те тестові завдання.
1. укву å потрібно писати на місці пропуску в обо  слова  рядка
À р дніпров’я, пр мудрий        В пр спокійний, пр снився
Á пр буде, пр зручно  пр чистий, пр гарно

. укву ñ потрібно писати на місці пропуску в кожному слові рядка
À ро плавити, пиляний, тримувати 
Á тулити,  плавити,  чепити
В кладено,  одити,  формувати 
 ибити,  шитий,  кликано

. укву  потрібно писати на місці пропуску в обо  іменника  рядка 
À печ во, вул чка В вогн чок, мар во
Á річ чка, мороз во  лев ня, рушн чок

. укву î потрібно писати на місці пропуску в словосполученні 
À смачно  каш   В смачним лосос м
Á па учо  вишн   зустріч із віляр м

. укву å потрібно писати на місці пропуску в обо  слова  рядка
À стан ш, л б ш В говор мо, пиш ш
Á скаж ш, перемож ш  вивч мо, матим ш

 . МОР О О
ро са остій і части и ови  і с и іч і о аки  осо ивості 

від і ва  і и  части  ови  а тако  ро с ові с ова

ПРИГАДАЙМО. Які  слу ові астини мови  Чим самості ні астини мови відріз
ня ться від слу ових

3 2 2 .  І. Про ита те ре ення та визна те усно астини мови. Як ви розумі те зміст 
пер ого ре ення  

 кби композитор отів ñêàçàòè щось словами, він тоді не писав би 
музику (С. і т р)   асливий той, то, і зазнавши мук, життя прожив 
прозоро і нат ненно ( . і гра овський)   іто збігло, як день, і з невле
жаного туману вийшов синьоокий, золоточубий вересень ( . Ст ь а )  

 ого ж ти не рийшла у іншу пору, в час мого цвітіння  ( . ост ко)  
 овітря тремтить від спеки, й у срібнім мареві танц ть далекі тополі 

( . о и ський)  
ІІ. Поясніть ор ограми у виділених словах.

3 2 3 .  І. Запи іть у кли ному відмінку.  
иколаїв, ерсон, пані аталія, пан ндрій, лія ндріївна, іктор 

и айлович, лексій ванович, адія горівна, льга, рій, доня, матуся, 
син, добродій, президент, офія, оня, лопець

ІІ. кладіть і запи іть ре ення з по иреним звертанням  використав и іменник 
у ормі кли ного відмінка. 
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3 2 4 .  Замініть подані словосполу ення синонімі ними з присві ним прикметни
ком. Утворені словосполу ення запи іть. Позна те су ікси прикметників.

ЗРАЗОК. а т С ргі   С ргі в а т  

елефон ліни, р кзак аксима, виступ адії, самокат араса, ролики 
ндрія, брат вітлани, стіл брата, батько азара, кімната сестри, твори 
ранка, блокнот учителя, голова т леня, віст миші

ситуа і

3 2 5 .  Уявіть  що ви з друзями подругами  пере ува те на садово городні  ді
лянці. озка іть їм про сво  ділянку та прац  на ні  а о висловіть вра ення 
від по а еного и міркування з цього питання  ре ення . Використа те 
щона мен е два поданих словосполу ення в орудному відмінку.
 новітня те нологія 
 свіжа городина
 дружня порада
 найвища врожайність
 городня ділянка 
 достатня кількість
 літня пора

3 2 6 .  Запи іть іменники в родовому  орудному відмінках. Позна те закін ення. 
У яких словах мо ливі паралельні орми  
ди, гуси, двері, ворота, сани, ножиці, окуляри, діти, гроші, чоботи

3 2 7 .  Запи іть ислівники у ормі родового  орудного відмінків. 
ісім, шістдесят, сімсот, чотириста сорок, дев’яносто вісім, п’ять шости , 

семеро, десятий

3 2 8 .  Зна діть рядок  у якому неправильно утворено орму орудного відмінка 
одного із ислівників.

 ринадцятьома, п’ятьма, п’ятьома
 ев’яноста, сорока, сьома
 імдесятьма, п’ятистами, шістдесятьма
 отирма, шістьмастами, шістьомастами

ва  оти и  усі а ом

3 2 9 .  пи іть  замін и ци ри словами. 
ез  грамів, після  присідань, після  кілометрів, із  депутата ми, 

у  держава , близько  метрів, після  днів, через  кілометрів, із 
 учнями, у  квартира , близько  грамів  ,  аркуша  ,  пирога  

,  міліметра

3 3 0 .  Перекладіть і запи іть українсько  мово .
отор й час  в первом часу дня  третьего дня  он прид т в час дня  один 

к одному  один на один  десять минут пятого  магазин закр вается в пять 
часов
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3 3 1 .  кладіть словосполу ення з поданими за менниками та запи іть ці слово
сполу ення в давальному відмінку. 

сякий, сам, весь, ваш, мій, свій, чий небудь

3 3 2 .  Помірку те  ому в пер ому  другому ре еннях виділені слова  прислів
ники  а в ін их  при менники.

 ело âïîïåðåêперетинали річечки з численними кладочками ( . і ь д )  
 розумівши есин маневр, рій пішов на ереріз ( . и к)
 Óïîïåðåê цієї кімнати стояли великі шафи ( . ва ко)  
 аїр та са валько вилетіли на ереріз машині ( . ас ко)

оло умо   

РОЗРІЗНЯЙМО:

рий ик
одив íàâêîëî будинку

рис ів ик
Навколо панувала тиша

рий ик
 йшов ïîïåðåäó батька

рис ів ик
 йшов ïîïåðåäó

с о ч ик
ідомо, ùî дельфіни дуже розумні

ай ик
обачили сонце, ùî сідало за гору

лово ùî можна замінити за
йменником кий

с о ч ик
се вийде, êîëè постаратися

лово ко и виражає часові відно
шення або умови

рис ів ик
е зна , êîëè прийде весна

лово ко и приєднує частину, до 
якої ставимо питання о  або 

кий

частка
иша  öå сон природи

ай ик
е було дуже давно

частка
к гарно навкруги

с о ч ик
оса зійде, ÿê сонце вийде

рис ів ик
е знаєш, ÿê допомогти

3 3 3 .  І. Визна те усно астини мови виділених слів. 
 абіліли сніги íàâêîëî иєва, загуляли уртовини ( . ов ко)  

 нову ëåäâå мрі ть лебеді у полі, а íàâêîëî білий олод і зима ( . Г а о)  
  л бл  тебе, друже, за те, ùî в оча  твої  море синіє  ( . Сос ра)   іч 

коли ала так ласкаво, ïðîòå не спалося ніяк ( . и ьський)   кбè я втратив 
очі, країно, не зміг áè жить, не бачачи лугів  ( . ав ичко)   к би тобі 
не поталанило, не жди добра у відповідь на зло (Нар. творчість)   иття 
сво  благословляй, ùî народився в цьому краї ( . и ьський)   а 
узвиш  ші є місцина, ùî в народі й досі зветься олотий ік ( сь Го чар)  

 ека  дня, êîëè собі скажу  оця строфа, нарешті, досконала ( . ос
т ко)   ліб па не солодко, ÿê па нуть меду соти ( . а а та)

ІІ. Частини якого складного ре ення з днано ез сполу ника сполу ного слова  
А якого  за допомого  протиставного сполу ника   
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3 3 4 .  пи іть  о ира и у а о в. Позна те наголоси у виділених словах.
роїзд у,в  метро, ïðèíåñòè у,в  зручний час, світло у,в  тунелі, най

краща у,в  світі, піца у,в  подарунок, зустріч у,в  десі, квартира у,в  
центрі, зупинка у,в  астові, з у,в сіма у,в вічливий, наш у,в читель, 
наші у,в чителі, купив у,в се  

3 3 5 .  І. пи іть ре ення  ставля и слова в правильні  ормі. Поясніть у ивання 
тире в останньому ре енні. 

 ето  має бути щастя, інакше вогонь не (горіти) досить яскраво, ру
шійна сила не буде досить ( от ий) й успі  не буде овним ( . рай р). 

 і, що зна одять підкову, ніколи не дума ть про (той), то її загубив 
( . Си о ко).   ніч високосного притулку, коли йде обертом земля, ти 
до плеча мене ( рит ити) безсмертним ру ом скрипаля ( . ост ко). 

 есняними (в чори) голублять душу й серце л дини ніжні степові 
запа и й ти о ( отіти) трави (Гр. т ик).  осі вечір па не сон
траво , а світанок  (і ) твоїм (Н. Г ат к)

ІІ. Визна те астини мови в пер их трьох ре еннях надпи іть скоро ено над 
словами .

ІІІ. Утворіть ступені порівняння виділеного прикметника.  

3 3 6 .  Викона те тестові завдання. 
1. равильно записано форму орудного відмінка числівника в рядку
À п’ятистами шістдесятьма сьома 
Á п’ятьомастами шістдесятьома семи 
В п’ятьмастами шістдесятьма сьома
 п’ятстами шістдесятьма сімома 

. равильно вжито дієслівну форму в реченні
À на , що ви розповісте мені  
Á арламент у вале рішення
В одімте швидше додому
 окличімо когось на допомогу

. рийменником є виділене слово в реченні
À ін завжди був ïîðó÷  В івчата сиділи íàâïðîòè
Á уляли íàâêîëî школи  По ереду йде молодь

. отрібно поставити у на місці всі  пропусків у рядку
À десь  річці, блиск  оча , бути  формі
Á перерва  навчанні, ул блений читель, читати голос
В було  иєві, гуляв  лісі, лежала  шу ляді
 знімки  фотографа, ліси  вої, плавала  воді

. ’ясуйте, яко  частино  мови є виділені слова в реченні цифра 
позначає наступне слово  

азнавати кіберцькування можуть як дорослі, 1 ùî ста ть жертва 
ми ереслідування з боку колег àáî ïðîñòî онлайн друзів, так 
і діти

À іменник  частка 
Á займенник  сполучник 
В прислівник
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 . ПРАВОП С  
ро а иса  с ів ра о  окр о і ч р  д іс  

а тако  ро гра іч і скороч  с ів

ПРИГАДАЙМО. Які слова назива ть складними  

3 3 7 .  Про ита те складні слова  поясніть їхн  написання. Ви мо ете скориста
тися та лице  в додатку .

алон магазин, супергерой, суспільно економічний, суспільно небезпеч
ний, нтернет конференція, тайм аут, гамма частинка, прес конференція, 
піввагона, пів иєва, військово морський, військовозобов’язаний, пропан
бутан, радіонукліди, ракета носій, інженер те нолог, лікар еколог, контр
адмірал, темно зелений, жовтогарячий, внутрішньогалузевий, ново будова, 
псевдопатріотизм, купівля продаж, навчально ви овний, новогрецький, 
давній прадавній, кредитоспроможність, південно с ідний, тишком ниш
ком

3 3 8 .  пи іть складні слова  зніма и риску. Яке з виділених слів пи емо ерез 
де іс  а яке  окремо  Відповідь о рунту те. 

 ідео зв’язок, мікро вильовий, сус ільно історичний, сус ільно
корисний, перекоти поле, всесвітньо історичний, вело трек, екс президент, 
лікар терапевт, заєць русак, ліб сіль, міні футбол, фото монтаж, світло
сірий, українсько російський, вічно зелений

 ів вропи, пів ящика, військово політичний, лісо степовий, мало
помалу, генерал лейтенант, дерево обробний, свят вечір, гіркувато соло
ний, норд ост, тьмяно жовтий, легко атлетичний, експорт імпорт, ти о
ти о

3 3 9 .  пи іть за менники  розкрива и ду ки. З двома поданими за менниками 
на ви ір  складіть ре ення.

і чий, будь чому, будь у чому, аби де, ні на чому, де кого, кимо сь, 
казна що, де ким, ні який, тозна з чиї , який небудь, ні то, аби що

3 4 0 .  пи іть слова  зніма и риски. 
ік у рік, по братерськи, оч не оч, до смаку, на

добраніч, сила силенна, до ладу, на жаль, по козацьки, 
с покон віку, на щастя, один в один, по л дськи, 
пліч о пліч, з дня на день, з діда прадіда, повік віки, 
віч на віч, від ранку до вечора, без жал , зроду віку, 
як не як, де не де, робив по своєму, час від часу, раз у
раз

РОЗРІЗНЯЙМО:

Прислівники менники з рийменниками

Насилу доплив
Умить розвиднілося
ивчив вірш на ам ять
оїзд прибув çðàíêó

На силу покладайся, але розум май
У мить таку він вил вався
На ам ять сво  не надійся
 ранку до ночі йдуть дощі

будь ласка
до побачення
на добраніч 
на жаль 
час від часу
день у день
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3 4 1 .  І. пи іть ре ення  розкрива и ду ки. Підкресліть прислівники як лени 
ре ення. Чим відрізня ться виділені слова  

 а дворі дощ, олодний вітер віє ( . и ьський)   ружба подво є 
радощі й на половину скорочує прикрості ( . ко )   Êðàþ мій  бл  
я тебе в день і в ночі, в ранці і в вечері і не зна  êðàþ своєї л бові  
( а ас ир ий)   а горі тій, на шпилечку, сяє замок з діамантів ( с  
кра ка)  

ІІ. кладіть і запи іть ре ення зі словом напам’ять і спо лу ко  на пам’ять.

3 4 2 .  Запи іть слова та сполу ення в три колонки зале но від того  як пи емо 
подану в ду ках астину:  разом;  окремо;  ерез де іс.

аписав би , немов би , як небудь , економимо чи мало, спотикається 
що разу, казна що , надумав таки , роби ж , прийшов тільки що

3 4 3 .  кладіть словникови  диктант  слів  на тему Написання слів разом  
окремо і ерез де іс . Продикту те диктант однокласнику однокласниці . Пере
вірте написання.

поп а йт  в па а

Най оширеніші загально рийняті гра ічні скорочення

акад.  академік
в .  вулиця
гр.  громадянин 
гр   гривня
див.  дивись 
і .  імені
і т. і .  і таке інше
кв.  квартира

  метр
.  місто
а р.  наприклад
. .  нашої ери
 ор.  номер порядковий

о.  острів

о .  область
о .  озеро
ор.  порівняйте
ро .  професор

р   район
р.  рік, річка
рр.  роки
с.  село  сторінка
ст.  сторіччя  стаття закону
т.  том
ò  тонна 
тт.  томи
у  о   умовна одиниця
ч   частина статті закону  

рави а 
скороч

рафічні скорочення слів крім стандартни  скорочени  
значень метрични  мір  ì  ìåòð тощо пишемо з кра ками
на місці скорочення  ри цьому зберігаємо написання 
ве лики  та мали  літер і дефісів, як і в повни  назва  
НАПРИКЛАД: ів . с . північно с ідний
лова не скорочуємо на букву, що позначає голосний звук, 

якщо вона не початкова в слові, і на ь  НАПРИКЛАД, слово 
с ський може бути скорочене  с .  с .  с ськ.

і 
а иса

сну ть так звані дефісні скорочення  р район , вид во
видавництво , ра література , к сть кількість
ерез скісну риску пишемо скорочення а с абонентська 

скринька , в ч військова частина
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корочення кг  с   т тонна , гр  гривня  год година  тощо 
пишемо без кра ки  корочення тис. тисяча  пишемо з крапко  

3 4 4 .  Запи іть слова сполу ення  використову и гра і ні скоро ення. 
еликобурлуцький район, озеро вітязь, місто ніпро,  рік, 
 роки, південно за ідний, північно с ідний, громадянин оваленко, 

 кілограмів,  мільйонів, абонентська скринька, сторінка , наприклад, 
видавництво, академік орис атон, стаття  онституції країни, 

 гривень, річка иса, університет імені  о ц бинського,  сторіччя, 
і таке інше, селянський

ситуа і

3 4 5 .  Уявіть  що до вас звернулися з прохан
ням допомогти надрукувати заяву до органів 
соціального за езпе ення. У документі не
о хідно зазна ити адресу заявника. Запи іть 
подану ни е адресу  використову и загаль
нопри няті гра і ні скоро ення. 

в и  аркова   квартира  
с о а ка

а ьський райо
д ська о асть

3 4 6 .  І. пи іть ре ення  замін и виділені слова гра і ними скоро еннями. 
 о аціональної ридичної академії імені рослава удрого, що в 

аркові, завітав ро есор омаченко   алишок на картковому ра унку  
 гривні  ко ійок   ідповідно до ÷àñòèíè 3 статті  акону країни 
ро загальну середн  освіту  заклади освіти зобов’язані оприл дн вати 

фінансовий звіт   офійський собор побудовано у ті ðîêè  сто
літ  тя   ьогорічний урожай зернови  становить  мільйони тонн  

 істо івне розташовано на річ і стя

ІІ. Надпи іть скоро ено над словами пер ого ре ення астини мови. 

3 4 7 .  Викона те тестові завдання. 
1.  потрібно писати всі складні іменники в рядку
À гідро апарат, пів аркуш, учитель словесник 
Á напів бокс, екс чемпіон, зірви голова 
В авто стоп, метео служба, десяти річчя
 відео блог, проф спілка, метрівка

. ерез  потрібно писати всі складні слова в рядку 
À  оздоровчо спортивний, вогняно червоний, військово зобов’язаний  
Á  лимонно жовтий, північно с ідний, історико культурний
В  віце чемпіонський, лимонно кислий, сліпучо білий 
  бетоно змішувальний, міжнародно правовий, організаційно те
нічний

в ніт  ува у  
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. омилку в написанні прислівника допущено в рядку
À з давні давен, спрадавна, зроду віку
Á як не як, в основному, по чиновницьки
В аби де, видимо невидимо, анічичирк 
 більш менш, по четверте, довкруги

. иділені слова є прислівниками і ї  треба писати разом в обо  
сполучення  рядка

А в середині речення, подарувала на ам ять
Á на силу відчинив, в останн  вікно
В в середині кипіла робота, кинути до ку и сміття
 прочитала на ам ять, на зустріч вибігла кішка

. ерез дефіс треба писати обидва прийменники в рядку
À з поміж, за для В під час, з понад
Á з посеред, з над  із за, по за

 . С ОВОСПО У НН   Р НН . 
Н  Р НН

ро в ок с ів  с овос о ч і  гра атич  ос ов  др гор д і ч и 
р ч  а тако  ро од оск ад і р ч

ПРИГАДАЙМО. о спільного та відмінного мі  додатком  о ставино  Чим 
односкладне ре ення відрізня ться від двоскладного  

3 4 8 .  оведіть  що в пер ому пункті наведено словосполу ення  а в другому  не 
словосполу ення. Визна те в словосполу еннях головне слово  поставте питання 
від головного слова до зале ного.

 одарунок подруги, лагідний материн наспів, вийшов з ати, іду 
швидко, швидше за всі , голосно кричати  

 еселий та кмітливий, шелестить листя, біля школи

3 4 9 .  Перекладіть і запи іть словосполу ення українсько  мово . Поставте пи
тання від головного слова до зале ного. 

аботиться о детя , издеваться над человеком, при л б  обстоятель
ства , в наш адрес, благодар  тебя, благодарить отца, причинять боль, 
над ним смеялись, нуждаться в поддержке    

3 5 0 .  пи іть ре ення  ставля и  де потрі но  тире. Підкресліть грамати ні ос нови. 
 узика це краса, що гріє й підносить серця ( . и ьський)   есна 

дівчисько в ластовинні, ще не ціловане в уста ( . ост ко)   уша єдина 
на землі держава, де є свобода чиста, як озон ( . ост ко)   пер  тість 
у суперечці найвірніша ознака дурості ( . д  о т ь)   е гнів, а ніж
ність наша вічна сила ( . іга)   ити це не значить ди ати, це зна
чить діяти ( . . ссо)   се життя це вічність, а вічність це вилина 
( . Си га вський)

3 5 1 .  І. Визна те усно лени ре ення. Які це ре ення  по ирені и непо ирені  
  очу вникнути у шелест листя ( . ав ичко)   іч  мов криниця 

без дна ( . и ьський)   ові квітки на килима  рука дівчини вишиває 
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( . и ьський)   нязь наказав збирати рать ( . ь ич)    соняш
ники вийшли на городи і до ставка вмиватися біжать ( . Си га вський)  

ІІ. Викона те письмово синтакси ни  роз ір пер ого ре ення. 

3 5 2 .  Визна те синтакси ну роль виділених ді слів.
 анна попросила íàëèòè води   лопці пішли ëîâèòè рибу   ліна 

попросила брата ïðèíåñòè телефон   онце почало заходити за мари  
 та и лишилися зимувати в нас   читель попросив дітей рочитати 

книжку   чні дістали завдання âèâ÷èòè вірш напам’ять   ролунав 
наказ âèðóøàòè

3 5 3 .  Запи іть номери ре ень та вка іть скоро ено іля ко ного номера вид 
цього ре ення односкладне и двоскладне; вид односкладного . Ви мо ете 
скористатися та лице  в додатку .

 укай в телефоні мій слід, цілуй у вікно мої губи (С. акарч к)  
 бл  в’язку рілл , пару чу і сиву, і пісн  орачів  далеку, переливну 

( . акси йко)   олко  криниці не викопаєш (Нар. творчість)  
 іжний шепіт і зіт ання  моя країна ( . Сос ра)   аморосило осінь 

у сльозу ( . ост ко)   озлогі верби  атишок і тіні ( . Си о ко)  
 ля лікування різни  за вор вань застосову ть бджолиний мед (  до

від ика)   айстрами не народжу ться (Нар. творчість)   а небі  сонце 
( . о и ський)   ам вічно треба небом жить  ( . і   гра   овський  

 ез праці немає справжньої л дини ( . С о и ський)  

ситуа і
3 5 4 .  Уявіть  що вам потрі но провести ма

стер клас для тих  хто хо е нав итися ро ити 
гар не сел і. Підготу те висловлення  ре
ень  використав и декілька односкладних 

ре ень. Ви мо ете скористатися поданими по
радами. 
 обіть автопортрет при ранковому 

чи вечірньому освітленні
 римайте камеру вище рівня очей  
 е повертайтеся до джерела світла боком
 иберіть привабливе місце
 е полінуйтеся підготувати фон для зйомки  
 е ставайте спино  до сонця  
 иро усмі айтеся

3 5 5 .  Пере уду те усно подані ре ення на односкладні езосо ові. Визна те  им 
вира ено головни  лен ре ення в утворених односкладних ре еннях. 

 артовий не може покидати свій пост   аптом повіяли степові 
па ощі    відчинени  дверей віє олод   упатися в річці заборонили  

 инулого літа через село побудували нову дорогу   

3 5 6 .  Випи іть спо атку односкладні ре ення  а потім  двоскладні. Підкресліть 
лени ре ення. Визна те  які з цих ре ень по ирені  а які  непо ирені. 

 рібний сніг   адворі світає   очеться спати   акар оче 
спати   аля чергує сьогодні   обі сьогодні чергувати   ісля дощу 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



155

а ал н нн  і сист мати а і

олодно   бл  мандрувати   нига  джерело знань   а небі ні 
маринки  

3 5 7 .  І. пи іть ре ення  підкресліть лени ре ення. Чому в пер ому  другому 
ре еннях ставимо тире  Ука іть складені присудки. 

 оже зламатися тіло, але ніколи  ду  ( . Ст а ович).  узика  
це краса, що гріє й підносить серця ( . и ьський).  реба дуже багато 
потрудитися, щоб подарувати л дині радість ( . р а).  кщо до мета
левого провідника приєднати пол си джерела струму, то в ньому виникне 
електричне поле (  ідр ч ика)    плаче êîíèê серед трав  нема мелодій
( . ост ко).  станній міся ь року налаштовує кожного з нас на 
оптимістичну хвилю, бо, оч зима й повертає на мороз, сонце вже йде на 
літо ( . Ск ратівський).

ІІ. Виділені слова запи іть у ормі кли ного відмінка однини.

3 5 8 .  Викона те тестові завдання. 
1. кладений присудок є в реченні
À  ін рицар був високої мети, він ворог був лукавства і облуди 

( . и ьський)
Á  ауки ні вода не затопить, ні вогонь не спалить (Нар. творчість)  
В  о обіді ми подалися пішки до книгарні ( . і рова)
  овго довго одило сонце і цвіло надвечір’я червоне ( . ків)

. дноскладним є речення
À іж тобо  й мно   семизначний код  (С. акарч к)
Á е бий на споло  в невідлитий дзвін ( . ост ко)
В оривами  вітер з ніпра ( сь Го чар)  
 рімав ще явір, млі чи вві сні ( . аври к)

. дноскладним узагальнено особовим є речення
À рім гримить  ліб буде родить
Á  полови ліба не спечеш
В елике дерево поволі росте
 озум у голові  червоне золото

. еповним є речення 
À а чорним полем  ще чорніший ліс (Г. а а)  
Á бл  вночі на небеса дивитись ( . ав ичко)  
В оезія  це завжди неповторність ( . ост ко)
 ого ж так серце жалем пройняло  ( . С в р к)  

. ’ясуйте, якими членами речення є виділені слова цифра позна
чає наступне слово  

гідно зі статистичними даними, 1 зібраними в получени  тата , 
 онайменше половина опитани  молоди  л дей зазнавала цькування 

онлайн    сказали, що ї ні  ото викладали в нтернет інші 
л ди,   стикалися з погрозами,   були  свідками пере слі
дування

À підмет В означення  обставина
Á присудок  додаток
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 . ПРОС  УСК А Н Н  Р НН
ро р ч  ск ад і в рта и  орів ь и и ворота и  

од орід и и та відокр и и ч а и р ч  а тако  ро ро ді ові 
аки в и  ко стр к і

ПРИГАДАЙМО. Які лени ре ення мо уть ути відокремленими  На які групи 
поділя ть вставні слова словосполу ення  за зна енням  

3 5 9 .  Про ита те ре ення вголос із правильно  інтонаці . Визна те  им усклад
нене ко не з них. Назвіть пунктограми. 

 миє ранок марку, витре обрій, розвісить рушники свої рожеві 
(Г. дка)    товаристві запорожців понад усе цінувалися сміливість, 
кмітливість, добре серце і, звичайно ж, почуття гумору  ( . С а о и ь
кий).  озволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідній стороні 
( . Ст с).  тарий поставив кошика з плодами тут таки, на веранді, сів 
у крісло й задивився на да и ( . вч к)   алина вже по яра  стоїть у 
червони  кетяга , як у зоря  ( . Г а о)   кидає иїв животворний сон 
з плечей свої , туманами укрити  ( . и ьський)  

3 6 0 .  З ясу те  у якому ре енні перед сполу ником як тре а поставити кому. 
Чому в ін их ре еннях коми не ставимо  

 лова пролунали ÿê докір і як пересторога воднораз ( . к тик)
 уло моє життя ÿê ночі горобині ( . ост ко)  
 а високи  місця  поріс ÿê джунглі сивий полин ( . о и

ський). 
 няжич стояв ÿê зачарований ( . а ик)  

ва  оти и  усі а ом

3 6 1 .  І. пи іть ре ення  розставля и пропущені розділові знаки. Підкресліть 
однорідні  відокремлені лени ре ення відповідно до їхньої синтакси ної ролі.

 амітає день свої сліди і завісу темну опускає зачерпне у пригорщі 
води і росо  трави повмиває (Г. дка)    мовчала струнка дорога що 
здавалося в небо вела ( . ост ко). . ортрет они ізи пов’язаний 
із чудово  поро  в історії л дства епо о  ідродження ( . Н ст р ко).

 се і небо і вогкий гнилуватий повів ріки і тривожний крик птиці і 
невисока росиста отава сповіщало що літо вже здає кл чі сумовитій осені 
( . Ст ь а )   увало лелека сторожу чи засинав на одній нозі й 
пада чи котився по стрісі ( . Г а о).  ігнув про ожи  в дугу мороз 
насупившись сердито ( . ри ко).  сяяний сонцем перед нами роз
крився зовсім новий світ ( . ов ко).

ІІ. Визна те астини мови в пер ому ре енні. 

3 6 2 .  Про ита те текст  розставля и усно пропущені розділові знаки. 
Які ре ення  им саме ускладнено  

 

агато молоди  л дей задуму чись про сво  справу  задає питання  
із чого почати  що необ ідно робити  очніть з ідеї  реба визначитися 
чим зайнятися  родавати чи надавати послуги а може започаткувати ви
робництво  

Про ита те текст  розставля и усно пропущені розділові знаки. 

о вито
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к правило лякає бізнес план  е все 
так страшно  росто зверніться до зна
йомого бу галтера фінансиста або того, 
то зміг реалізувати сво  іде  роте 

самі собо  ні ідея ні план навіть гарно 
продумані не гаранту ть успі у  о 
т ріб ні ваші зусилля й наполеглива праця  
акож необ ідно пам’ятати, що вам як 

власнику доведеться за все відповідати й 
про все дбати   головний ворог своєї 
справи  це лінь (  р а ).

3 6 3 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як утілити в иття сво  іде  о в цьому голов не  
Чи потрі на для цього сміливість  

3 6 4 .  Помірку те  ому в пер ому ре енні слово однак відокремлено комами  
а в другому  не відокремлено.  

 арказму він, îäíàê, не при овував  
 Однак за два дні все змінилося

оло умо   

РОЗРІЗНЯЙМО:

Вставне слово Н  вставне слово

ін, ïðîòå, так нічого й не зрозумів
 отів, âëàñíå, тільки побачити ї  

Взагалі, я не отів би цього робити  
рийшли ми, âèäíî, невчасно  

она, íàâïàêè, нічого не оче робити  
оїдемо, ïåâíî, експресом
инаємо ліс, лани   ось, нарешті, 

видно село

Проте я з вами не згоден  
ишемо âëàñíå висловлення
епер взагалі нічого не розумі
ад лісом âèäíî було легкі 
мар  ки
ін усе робить íàâïàêè  
оби ревно й оди ïåâíî

Нарешті дійшли згоди

3 6 5 .  І. Визна те  які з виділених слів  вставними  а тому їх тре а виділити комами. 
Про ита те виразно ре ення.  

 й зда ться, що то глумить колосом нива і серп черкає по стеблу ( . о
 и ський)   и е, блідо блакитне море зда ться спить ( . о и
ський)   ам з тобо  âèäíî по дорозі ( . ост ко)   Видно місто, далі 
поле у моєму у вікні ( . и ьський)   і слова до речі виклика ть сумнів  

 і слова сказано до речі   ля ïðîòå нічого не знала   ро це давно 
говорили, ïðîòå огдан нічого не знав   Проте анна нічого не знала  

 ене привітала зокрема ля   ене привітали всі, зокрема ля  

ІІ. кладіть усно ре ення зі словами власне  навпаки так  що  вони ули встав
ними. 

3 6 6 .  Перекладіть і запи іть ре ення українсько  мово . озставте пропущені 
розділові знаки. Підкресліть конструкції  якими ускладнено ре ення. 

  лежал на диване устремив глаза в потолок и заложив руки под за
т лок ( . р о тов)   йдя за ворота м  свернули вправо и побрели 
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не спеша по мягкой, п льной дороге ( . ов)   о степи вдоль и попер к 
спот каясь и пр гая побежали перекати поле ( . ов)   огда м  пи
шем слово емля  с большой букв  то понимаем целу  планету ставшу  
обитель  великого множества жив  существ ( . кс в)   сень 
войдя в свои права повела себя сначала строго  ( . а а кий)

словни
ат лок  укр  отèëèöÿ  обитель  укр  осåëÿ  потолок  укр  стåëÿ  

строго  укр  с вîðî  устремив  укр  с р вàв и

3 6 7 .  І. пи іть ре ення  розставля и пропущені розділові знаки та розкрива
и ду ки. Підкресліть лени ре ення в пер ому ре енні.  

 овінь покида чи ц  місцину отіла забрати із собо  й човна та не 
подужала прив ’ язі (Г. т ик)   е ти моя зоряна батьківська ато 
зрина є,ї ш сьогодні вві сні ( . і о с).  ень біля колодязя с,з пинився 
і відвівши с,з плутане гіл л я тиші вересневої напився із відра у дзьобі 
журавля ( . ва ов)    мілкій траві ворушат ь ся сліди весели  ніг 
с,з поло ани  дощ е,о м ( . ва ов)   олошка синя і маринка сива і 
госпо ди ня добра і дбайлива усі гуртом ч е,и ка ть наче дива народжен н я 
р ’ яс  ного колоска ( . Ско аровський)   о перше проблема лише щойно 
виникла а по друге ми бе з,с перечно можемо вирішити її самостійно (  

р а ).  ишні зацвівши в роса  заплачуть ( . кач)   а чужу 
роботу див  ля чись ситим не буд е,и ш (Нар. творчість).

ІІ. Пере уду те усно етверте ре ення так  що  озна ення не відокремл валося. 

3 6 8 .  Викона те тестові завдання.
1. ідокремлено  прикладко  ускладнено речення
À  ад лісом загорілася, а потім затріщала, лама чись, блискавка 

( . Г а о)
Á  сь вони, рідні озера та луки, в синім добрі солов’їни  ночей 

( . д ко).
В   дні, прожиті печально і просто, все було як незайманий сніг 

( . ост ко). 
   лісів потяг легенький вітерець, свіжіший і мокріший ( . ч вська).

. ідокремленим означенням ускладнено речення 
À  е неначебто вчора грали білі завір и  оркестри зими ( . Г а о)
Á  де гроза, дзвінка і кучерява, садам замлілі руки цілувать ( . ос

т ко)
В  і птиць, ані л дей, опріч ясної зірки в високості ( . а и ко)
  тарезні пні, кошлаті поторочі, літопис тиші пишуть у траві 
( . ос т ко)

. правильно розставлено розділові знаки в реченні
À  ам’ятайте, що і в рослин, і у тварин немає депутатів ( . арр )
Á  аррі не почувався тепер ані відважним, ані мудрим ( . о і г)  
В  а ил ся вербо  над річко  і нап’ ся води олодної ( . ов го

т)
  піва ть дзвінко сонячного дня пта и і листя, вітер, і марини 
( . ь ич)
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. ечення, ускладнене відокремленим означенням, утвориться, якщо 
до частини р і ідій и до т іс ого корт  додати фрагмент

À коли вже вечоріло
Á огородженого металево  сітко
В й побачили свого тренера   
 незважа чи на ремонтні роботи   

. îму треба поставити після виділеного слова сполучення слів  у 
реченні 

À А втім відповіді на це питання поки що не було  
Á Насам еред треба перевірити зарядний пристрій  
В Принаймні мені ще є над чим прац вати

Усе ж таки атря прийшла вчасно

 . СК А Н  Р НН
ро ск ад ос р д і  ск ад о ідр д і та с о ч икові 
ск ад і р ч  а тако  ро ро ді ові аки в и

ПРИГАДАЙМО. о спільного  відмінного мі  складносурядним і складнопідряд
ним ре еннями  

3 6 9 .  І. Про ита те текст і визна те ого стиль мовлення. о ви дума те 
про в инок знімальної групи та неписане правило  яке вона пору ила  

  

 журналістів, які зніма ть до ку мен
тальні фільми в дикій природі, є не  пи
сане правило  не втручатися в при  родний 
ід подій  ому увагу громад ськості при

вернули дії команди  під час 
зйомки в нтарктиді

окументалісти кілька днів спо сте
рігали за колоніє  імператорськи  пінгвінів, які боролися зі штормом 
і суворими олодами, намага чись вижити  ле коли пта и опинилися 
в крутому яру без шансів вибратися, а кілька з ни  загинуло, журна
лісти втрутилися  они за допомого  лопат вирили для пінгвінів ви ід, 
чим ті й скористалися, щоб урятуватися

пізод із ціє  подіє  вийшов на екрани, і телеглядачі та вчені під
тримали рішення журналістів  днак варто зауважити  ця подія стала 
винятком із правил (  т р т )

ІІ. О рунту те пунктограми  ука іть складні ре ення та визна те їхні  вид.

 Про ита те текст і визна те ого стиль мовлення. о ви дума те 
про в инок знімальної групи та неписане правило  яке вона пору ила  

віт

3 7 0 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як и ви ули теле урналістом  то про яки  куто ок 
планети хотіли  зняти сві  репорта  Про яку поді  Яку думку при цьому 
вва али  за нео хідне донести до гляда ів   

3 7 1 .  кладіть і запи іть ре ення за схемами. 
         і             ,  щоб   ,  бо  
                , який  ,   ,   де   

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



160

а ал н нн   і сист мати а і

С о ч і 
с ова

ля зв’язку частин складного речення, крім сполучників, 
використову ть і сполучні слова

рислівники д  чо  к  відки  к ди  ко и
займенники то  о  кий  чий  котрий  

НАПРИКЛАД: о р  та  ив тьс  де до р  сі тьс  і 
тьс  ар  творчість

3 7 2 .  Про ита те ре ення. Визна те усно підрядну астину  її вид та яким спо
лу ником и сполу ним словом при днано. Ви мо ете скористатися та лице  в 
додатку . 

 кажи, з якого кра  до тебе, сонце, підійти  (С. акарч к)   е 
одить сон стежками лісовими, дрімає в місті темний вітровій ( . Си га
вський)    дивл сь у небо, дальнє та широке, де летять у безвість зо
ряні світи ( . Сос ра)   же кружляє листя жовто ржаве, щоб на асфальті 
мокрому спочить ( . и ьський)   асли вікна, бо вже синій день ди
вився крізь намерзлі шибки до кожної ати ( . о и ський)    нас 
ні то й не поміча, оча серця  кленові весла ( . оровко)    я сто  
у білому плащі під чорним деревом, на котрім птиці сниться весна ( . и

ко)    ладен стати й грудко  земно , аби шуміла поруч десь ріка 
і небо голубіло наді мно  ( . ко)   узика, яка одного разу ввір
валась у вашу душу, стає її частинко  й ніколи не вмирає (Г. й і )  

 узика може змін вати світ оча б тому, що вона може змінити л
дину ( . ар )

3 7 3 .  Помірку те  ому в поданому уривку перед пер ими двома сполу ника
ми і коми не ставимо  а перед третім  ставимо.

и маємо право на сум і л бов,
а щастя, на сонце і трави,

 навіть на булькання зайви  розмов
и іноді маємо право ( . Си о ко)  

оло умо   

3 7 4 .  Про ита те ре ення виразно вголос. Накресліть їхні схеми  зазна те вид 
складного ре ення.  

 то не знає, куди прямує, дуже здивується, що потрапив не туди 
( арк в )   оли л дина не знає, до якої пристані тримає шля , для 
неї жоден вітер не буде попутним (С ка)   узика  це мова, яку 
розуміє лише душа, але душа ніколи не зможе її перекласти іншо  мово  
( . т)   онце і повітря лоскочуть щоки, а зелень ялинкови  гілок 
виглядає з під снігу так свіжо, що, здається, надворі стоїть весна, одяг
нена в білі шати ( . о и ський)

3 7 5 .  Накресліть схеми ре ень і зазна те вид складного ре ення. 
 тояла ти а і по своєму вил ча година  згори на вер овіття лісу 

опускався сизий присмерк, а внизу з під кожного куща виповзав туман, 
тому здавалось, що над земле  коливалися два неба ( . Ст ь а )  

 кщо л дина самотня, якщо в неї нікого немає, вона шкодує на сво  
самотність, на те, що ні з ким перемовитися словом, що ні то їй не поспів
чуває, а їй самій немає ким клопотатися  якщо ж вона обтяжена сім’є  
і їй потрібно годувати дітей, турботи про вороби покладені на її плечі, 
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вона в глибині душі скаржиться на дол , проклинає світ і годину, в яку 
вона народилася ( . к тик)   міння розв’язувати задачі  таке ж 
практичне мистецтво, як і вміння плавати, бігати чи танц вати, бо цього 
можна навчитися тільки шля ом наслідування і тренування ( . ой )

3 7 6 .  Замініть езсполу никові складні ре ення сполу никовими  навпаки. Утво
рені ре ення запи іть  розставте потрі ні розділові знаки. 

 адіє колесо на аті  лелеченята сплять у нім ( . і гра овський)  
 онце одить до нас не в гості  сонце з нами живе ( . Си о ко)  
  з пісне  нічого не бо ся, бо час її не подола в бо  ( . Сос ра).  вчу

валося кленам і соснам, що над ними вже й неба нема ( . Си га вський)

3 7 7 .  І. пи іть текст  розкрива и ду ки  розставля и 
пропущені розділові знаки. 

країнці можуть поміняти зви чай
ні паспорти на пластикову картку  

ерг за документом нового зразка 
не має   як прогнозу ть у ержав
ній міграційній службі не буде оскіль
ки внутрішня картка не дає жод
ни  привілеїв  ї головна перевага 
бе з,с пека документ не можливо підробити  нформація яка записана 
на чипі за ищена  

читати інформаці  можна за допомого  спеціальни  рідерів  яки
ми обладнано всі необ ідні установи  ле якщо ви очете с,з читу ва
ти інфор маці  з картки за допомого  свого смартфон у,а  можете 
бе з,с кош товно скачати відповідне програмне забезпечення із сайт у,а  
поліграф комбінат у,а  країна

ершу картку вида ть тільки за місцем реєстрації (  т р т ). 

 ід р з англ    пристосування або прилад для зчитування певни  
дани  

ІІ. На основі про итаного складіть і запи іть складнопідрядне ре ення.

о ум нт

3 7 8 .  І. пи іть ре ення  розставля и пропущені розділові знаки. Підкресліть 
грамати ні основи. Визна те вид ре ення просте и складне  вид складного .

 кеан нижчий від усі  річок і тому всі річки впада ть у нього ( ао
и)    дво  що сваряться винен більше той то розумніший ( . Г т )  

 ой кому дорогà справа повинен уміти заступитися за неї інакше він не 
годен виявити себе ні в чому ( . Г т )   дина яка перестала вчитися 
не повинна äèâóâàòèñÿ тому що вона блукає в пітьмі небез ечних часів 
(Г. орд)   ля того то бачив безліч по мури  л дей які відвертали 
свої обличчя ваша усмішка  ніби сонце що пробивається крізь мари 
( . ар гі)   ивно в місті л ду  два мільйони а мені тебе не вистачає 
( . ків)   і ть вітри тримайся, льоскає дощ терпи (Г. дка)   ув 
зорепад і зелен сад і ми були у парі ( . др в в)    не треба долі 
дорікати всі  не може обігріть вона ( . Си о ко)  

ІІ. о еріть синоніми до виділених слів.
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3 7 9 .  Викона те тестові завдання. 
1. кладносурядним є речення
À  се знайоме і рідне до бол  в душі  і криниця в саду, і червона 

калина ( . ків)
Á  ауки ні вода не затопить, ні вогонь не спалить (Нар. творчість)  
В  кби я турбувався лиш про себе, вже б онімів давно від самоти 

( . ав ичко)
  же й дикі гуси в небі пролітали, вже й лебеді кричали крізь ту
ман ( . ост ко)

. унктуаційну помилку допущено в реченні
À  овго довго одило сонце і цвіло надвечір’я червоне ( . ків).
Á   видзвон є жайвір у полі, і цвіте зачарований світ  ( . Го чар ко).
В  е над ніпром клубочиться заду а, і па не степом сизий деревій 

( . ост ко).
  лискавка блисне  і камінь трісне (Нар. творчість).

. еченн  к до р  т  о с рті  о сь  і  ита  чи т
кий ій р ст   тус  відповідає с ема

À   , що     і   , чи     
Á   , що     і    , чи    
В   , що    ,  , чи     
    , що    , чи    

. равильно побудовано складне речення
À  айперше, на що ми дивимося, гуля чи садом, це на квіти
Á  артини митців, які були показані на виставці, вражали багат

ством кольорів  
В  и знали, що довго не буде дощу, що негативно вплине на вро

жайність
  оли предметом застави є неру оме майно, договір має засвідчити 
нотаріус  

. становіть відповідність між видом підрядної частини та фраг мен
том складного речення

ид ідр д о  части и
1 означальна
2 з’ясувальна 
3 наслідку
4 допусту 

раг т р ч
À е не зійшли сніги, оч
Á орога вела до села, де
В  не очу розповідати, що
 к гарно в саду восени, коли  
  аті було ти о, так що  
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ÌÎß ÑÒÎÐІÍÊÀ

  уло
А ВО

лово вода стало центром агатьох 
приказок  прислів їв  разеологізмів  у 
яких о разно визна а ться поведінка 
л дини. их  хто веде не есни  спосі  

иття  виводять на чисту воду. ого  
хто занадто запальни  іноді обли ва-
ють холодною водою. Не подума те 
тільки  що і справді лл ть воду. У таких 
випадках досить спокі них  розва  ли
вих слів. оли когось ду е ненавидять  
волі ть ого втопити в ложці води.

Вода виявля  сво  силу і в харак
теристиках л де . Про неро у ка уть  
що він не береться й за холодну воду. Про того  хто вперто мов ить   що він 
набрав у рот води. Про ахрая  яки  уника  покарання   що він виходить 
сухим із води. Нерозлу них друзів асто назива ть не розлий вода. азікало 
неодмінно товче воду в ступі  а ти ко виявля  покірність і сидить нижче від 
трави, тихіше від води. А то  хто наперед не ду е вдало пророку  мов 
вилами по воді пише (Н. Клименко).

Альберт Ейнштейн зна омив пу ліку зі сво  на складні о  
теорі  відносності в ясні  і доступні  ормі. Він артував: оли 
молоди  оловік сидить з дів ино  цілу годину  ця година ому зда ться 
хвилино . Але якщо ого посадити на роз арену пі  хвилина уде 
здаватися ому іль о  за годину. Усе відносно .

 а  ва

і аво нати
П О МА О  У Е О  І АН ВІЧ

лово масло утворено від мазати  озна ало спо атку те  що в нас існу  
під назво  мазь. Ним мазали не хлі  а тіло   уло це не коров я е масло  а 
те  що ми сьогодні звемо олія. Зви а  натиратися олі  пі ов від греків і 
римлян. я процедура замін вала використання мила  якого тоді ще не уло  
астково захищала тіло від холоду  спеки. Олія грецьке елеон  дістала 

сво  назву від плодів  з яких її виготовляли   оливок. 
лово бутерброд німецьке  воно склада ться з двох слів: буттер  

масло  і брот  хлі . Проте в нас це слово на уло зна но ир ого  ні  
первісне  зна ення: це мо е ути хлі  з сиром  ков асо  повидлом  
варенням  медом  а от масла в ньому мо е  не ути. 

Про сандвіч розповіда ть таку історі : лорд он Монтег  андві  ув 
пристрасним гравцем. Не а а и відриватися від карт для того  що  
пове еряти  він придумав нови  зру ни  для нього вид утер рода: мато ок 
телятини  инки а о сиру він клав мі  двома ски ками хлі а  що  не руднити 
рук і ними карт За А. Коваль .
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о вито  мовл нн

    М
ема 1. А О СКУС . А О ПО М КА. 

А О   О М Н УМКАМ

ві сестри спереча ться за апельсин  тарша говорить, що фрукт 
треба віддати їй  олодша стверджує протилежне  ісля тривалої су
перечки вони розрізали апельсин навпіл  отім молодша сестра вида
вила зі своєї половинки апельсина сік і випила його, а шкірку викинула  
тарша ж лише зрізала зі своєї половинки фрукта шкірку, яка потрібна 

була їй для приготування пирога   

о с іть  чо  с стри  ог и оро ітис . к и вчи и и ви в 
о иса ій сит а і  ов діть ва ивість а а і  і т р сів ід час с

р чки (диск сі  о іки).

 а  ва

иск сі искусія від лат  і о  дослідження, розгляд   це 
публічна суперечка, мета якої полягає в спільному пошуку  
істини, у з’ясуванні й порівнянні різни  точок зору, у зна
одженні шля ів вирішення спірного питання  авіть якщо 

учасники дискусії не дійшли спільної думки, усе ж таки 
взаєморозуміння між сторонами посил ється

3 8 0 .  Візьміть у асть у пу лі ному діалозі дискусії  реплік  на основі 
одні ї з поданих тез. При цьому висловіть різні то ки зору з пору еного пи
тання та спро у те ді ти спільної думки  зна ти ляхи вирі ення спірного 
питання.

е а  атьки не повинні давати дітям гроші на кишенькові витрати
е а  озподіляти обов’язки між членами сім’ї не потрібно, тому що 

все треба робити рàзом  

поп а йт  в па а

о іка Полеміка від гр  ро   ворожий, войовничий   це 
публічна суперечка, у якій є конфронтація, протистояння, 
протиборство сторін, ідей і думок   зв’язку з цим її можна 
визначити як боротьбу принципово протилежни  думок, 
боротьбу ідейну, світоглядну, моральну, як суперечку з ме
то  утвердження власного погляду, своєї думки

Ìåòà 
о іки

пира чись на принципові позиції, полемісти намага ть ся 
вирішити соціально значимі питання  олеміка особливо 
необ ідна, коли виробля ться нові погляди, відсто ться 
загальнол дські цінності, права л дини, формується су
спільна думка
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рийо и 
о іки

об оволодіти полемічно  майстерніст , необ ідно виро
бити вміння доводити сформовані тези й спростовувати по
зиції опонента, застосову чи полемічні прийоми

Полемічні рийоми

за еречення актами гумор  іронія  сарказм

атака за итаннями
відповідати завжди складніше, 
ніж запитувати

рийом бумеранга
спростування позиції суперника 
його ж аргументами

ви ередження су ерника
висловл вати й спростовувати ар
гументи, до яки  може вдатися 
опонент

кон ентра ія дій
зосередження уваги на найсильні
шому або на найслабшому аргу
менті суперника

êîíòðïðèêëàä
використання тези суперника нав
паки  з позитивно  аргументаціє

іймати на слові
звертати увагу на суперечливість 
висловлень суперника

3 8 1 .  Озна омтеся з мовленн во  ситуаці . Яки  некоректни  полемі ни  при
ом застосовано в ні  

ід час полеміки, присвяченої теорії по одження видів  арвіна, 
єпископ ільберфорс звернувся до слу ачів з питанням, чи були ї ні 
предки мавпами  іолог  акслі, який за ищав ц  теорі , відповів, що 
йому соромно не за свої  предків мавп, а за л дей, які не здатні постави
тися серйозно до висновків  арвіна  

3 8 2 .  Візьміть у асть у пу лі ному діалозі полеміці  реплік  стосовно 
одного з наведених тверд ень. При цьому висловіть альтернативні то ки 
зору з пору еного питання  да те аргументовані відповіді на запитання  на
ведіть докази на захист сво ї позиції  спросту те хи ні  на ва у думку  
тверд ення. Ви мо ете скористатися мовленн вими конструкціями з до
відки. 

 іти до  років не повинні відповідати за прийняті ними рішення  
 світа робить л дину залежно  від знань і не дає свободи    житті 

не потрібно прислу атися до думки оточення, бо це заважає ру атися 
вперед    житті не потрібно дотримуватися будь яки  правил, бо пра
вила  це насилля над л дино

поп а йт  в па а

ові а
е можу погодитися  очу заперечити  оя думка з цього питання 

дещо інша   вважа , що  ілком справедливо, що  к на мене, 
то   глибоко переконаний а , що  оказом цього може бути  ри
кладом може слугувати  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



166

о вито  мовл нн

3 8 3 .  кладіть і розігра те за осо ами пу лі ни  діалог  о мін думками 
 реплік  відповідно до запропонованої ситуації на ви ір . отриму

тесь етики спілкування. 
  

 а олодокомбінаті вийшло з ладу обладнання для виробництва 
морозива  з цього питання зібрали нараду  аступник директора пропо
нує купити нове обладнання, яке коштує дуже дорого, але має більшу 
потужність  оловний інженер пропонує відремонтувати обладнання 
своїми силами і знає, як це зробити

  
 ісцеве підприємство своїми вики

дами забрудн є річку  редставник еколо
гічної служби вирішив узяти участь у 
збора  колективу цього підприємства  е
рівник посилається на нестачу коштів для 
побудови очисни  споруд  колог пропонує 
кілька варіантів розв’язання проблеми

поп а йт  в па а

Òема . П Р КА П Р К А
3 8 4 .  І. Про ита те текст. о нового для се е ви дізналися

   

огда то великий писатель арк вен б л не великим писателем арком 
веном, а молод м публицистом м лом леменсом   заодно пассажиром 

паро ода вакер ити , котор й в  году пристал к причалу дес
ского морского порта с первой в истории туристической гру ой из 

 том круизе м л леменс числился коррес ондентом газет льта 
алифорния  и ь орк рибь н , куда он отс лал путев е заметки о 

путешествии  урналистикой он занимался с самого детства  огда в 
 году его отец умер от пневмонии, летний м л устроился помо

гать старшему брату в его газете
здатель газет  льта алифорния  оплатил ему путешествие по 

лижнему остоку и вропе, которое легло в основу прославившей арка 
вена книги ростаки за границей   том числе благодаря главам о ви

зите в дессу, евастополь и лту
десса  сам й северн й порт на ерном море   вошли с да глав

н м образом за угл м   дессе сто тридцать три т сячи жителей, и она 
раст т б стрее л бого небольшого города вне мерики  десса  откр т й 
порт и крупнейший в вропе лебн й р нок  Одесский рейд полон кораб
лей  ойдя на берег, я ступил на мостов е десс  и вперв е после долгого
долгого перер ва наконец почувствовал себя совсем как дома  о виду 
десса точь в точь американский город  красив е широкие улиц , да к 

тому же прям е  нев сокие дома в два три тажа   просторн е, опрятн е, 
без всяки  причудлив  украшений  вдоль тротуаров наша белая акация  
деловая суета на улица  и в лавка  тороплив е пеше од  дома и все во
круг новенькое с иголочки, что так прив чно нашему глазу   так 
рассказ вал об дессе арк вен в ростака  за границей
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           арк в                     отьо кі ські с оди ( . д са)

роме того, в да щийся писатель отмечал удивительн е наряд  
крестьян из дальни  деревень , а также мороженое в ресторации омботе
кро на ерибасовской  а тальянской улице посетили магазин господина 

иллера  м л леменс тут же заинтересовался об явлением о прода же 
сам  крепки  в мире чернил  прочем, ÷åðíèëà продавались искл

чительно в драми  атирик тут же отметил, что десса  город очень 
культурн й, поскольку чернила стоят дороже, чем вино  

акже арк вен обнаружил амятник ишелье и от мкинску  лест
ницу  н стоит над морем на широком красивом проспекте, а от его од
ножья вниз к гавани спускается гигантская каменная лестница  в ней 
двести ступеней, каждая пятидесяти футов длиной, и через кажд е двад
цать ступеней  просторная площадка  то великолепная лестница, и, 
когда л ди взбира тся по ней, они кажутся издали просто муравьями

осле возвращения из круиза арк вен продолжил писать, в итоге став 
одним из величайши  писателей   за год до смерти он как то обронил  

 приш л в  году с кометой аллея  ерез год она снова прилетает, 
и я рассчит ва  уйти вместе с ней  ак и произошло а . арч ко , 
сайт 

ІІ. Викона те завдання до тексту.
. Визна те тему  основну думку тексту. Які типи мовлення по днано в тексті
. Поставте два запитання за змістом про итаного українсько  мово .
. Порівня те вимову  написання виділених слів в українські  і росі ські  мовах. 

Ука іть власні назви  цитати.
. Про ита те текст удруге. кладіть і запи іть українсько  мово  план про итано

го. Напи іть стисли  переказ тексту українсько  мово .

словни
лагодаря  укр  авд кè  издатель  укр  видавåöü  путев е заметки  

укр  дорî і отàтки  опрометчиво  укр  о àч о  опрятн й  укр  
îõàй ий  с иголочки  укр  догàííî  точь в точь  укр  точ ѕсі ько  
чернила  укр  чор èëî
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МА . С А  ПРО МНА
ПРИГАДАЙМО. Які основні ознаки пу ліцисти ного стил  мовлення

3 8 5 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. На яку актуальну тему із иття ва ого населеного 
пункту  України и світу ви хотіли  написати статт  як и ули урналістом  
Про що лося  у висновку ва ої статті

Ñòàòòÿ Стаття  це публіцистичний або науковий твір порівняно неве
ликого розміру, у якому автор авторка  досліджує якусь значну 
й важливу суспільно політичну, літературно мистецьку, науко ву 
чи іншу тему  таття арактеризується глибоким аналізом фак
тів і явищ, ї  узагальненням, розкриттям закономірностей у 
розвитку явищ, багатогранним дослідженням причинно наслід
кови  зв’язків

ід час підготовки статті слід пам’ятати про її головну мету, на кого 
роз  ра овано текст, а також про профіль видання

3 8 6 .  І. Про ита те вступні астини пу ліцисти них стате . 
  

 наближенням річниці аварії на орнобильській  усе більше по
літиків та журналістів згаду ть про трагічну дол  тридцятикілометрової 
зони відчуження   заборонену територі  можна обговор вати з різни  
боків  апитайте про неї в еколога  отримаєте розповідь про катастро
фічні наслідки  апитайте в політика  отримаєте розповідь про розмір 
компенсацій і пільг, які сплачує держава  апитайте в лікаря  почуєте 
вража чі дані про зростання онкоза вор вань  

  
а мосту автодороги, що з’єднує ропивницький та лександрі  через 

ову рагу, гинули л ди  ід гербіцидів, що потрапляли в річку з пере
вернути  вантажівок, до ла риба, а сам міст стоїть ніби бомбами поби
тий  о ще потрібно, щоб розчулити дорожників і змусити прац вати  
(  га ти Го ос кра и )  

ІІ. Визна те за цими уривками  що стало ін ормаці ним по товхом до написання 
ко ної статті та які  актуальні  темі її присвя ено. Ви еріть один уривок і розка іть  
про що ви написали  в основні  астині та у висновку цього матеріалу. Яки  заголо
вок ді рали 

3 8 7 .  І. Озна омтеся з двома поглядами на роль комп тера в итті л дини. Чи 
переконливі ці тверд ення  Чи мо уть висловлені позиції спри инити полеміку

 омп’ тер безпосередньо впливає на пси іку л дини, призводить до 
роздратованості, утоми, а також забирає час, який л дина витрачала б на 
спілкування з друзями, знайомими, природо  тощо

 омп’ тер  це важлива й зручна річ на роботі та вдома, за допомо
го  якої можна вирішити безліч проблем, дізнатися про необ ідне, знайти 
цікаву інформаці , а також весело провести час і просто відпочити   всі 
розмови про можливу небезпеку  то лише байки й забобони

ІІ. Напи іть статт   сторінки  про лемного характеру на тему о екати від 
стрімкого прогресу су асної техніки  озкри те дві протиле ні позиції. Намага
теся переконати ита а в слу ності ті ї позиції  яку відсто те ви.  

в ніт  ува у  
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пам т ак исати статтю
 бдумати тему, обрану для статті  
 изначити адресата мовлення й мету висловлення
 формул вати основну думку
 ібрати й систематизувати необ ідний матеріал  ібрати переконливі до

кази для свої  тверджень приклади із життя, висловлення інши  л дей
 родумати структуру статті вступ, основну частину, висновок  і

брати заголовок
 одбати про мовленнєве оформлення  уживати мовні засоби, арак

терні для відповідного стил  мовлення
 аписати й відредагувати текст

3 8 8 .  По ук в Інтернеті за словами «Як писати статтю» вида  сотні посилань 
на відповідні ін ормаці ні матеріали. Проте не мен  ва ливо знати  мінуси  
плодів твор ої праці. Підготу те пам ятку Як не тре а писати статт .

МА . УСН  ОК А Н  П Р КА  
ПРОС У АНО О В С ОВ НН  

3 8 9 .  І. Прослуха те висловлення з голосу в ителя и однокласника одно
класниці . Визна те тему  основну думку висловлення.

 

к визначити заздалегідь, чи розпа
деться сім’я  а мо  думку, достатньо ді
знатися, як вона проводить своє дозвілля  

ершо  віддалено  ознако  можливого 
розпаду цього осередку суспільства може 
бути проведення дозвілля порізно  е факт, 
що це неодмінно станеться, але ймовір
ність зростає в багато разів

ут важливо все ж таки уточнити, що 
значить спільно  дже ми часто спостері
гаємо картину, як удома, у ресторані чи кафе л ди начебто сидять разом, 
але по суті вони зовсім не разом, бо в кожного в рука  ул блений гаджет  
телефон або планшет, і кожен зану рений у віртуальну реальність, пере
бува чи десь за межами простору, який можна назвати спільним  і л ди 
проводять час поруч, але не разом  

рямо скажу  немає нічого жа ливого в тому, що чоловік іноді поїде на 
риболовл  з друзями, а дружина с одить на концерт симфонічної музики 
з подругами  б’єктивно вона може не л бити риболовлі, а він може за
синати під фугу а а  ле необ ідність разом провести ви ідні, як на 
мене,  така ж нагальна потреба, як утамувати голод або виспатися  

а жаль, у багатьо  сім’я  так буває, що коли виникає великий промі
жок часу, який можна провести разом, приміром новорічні свята, то ви
являється, що вам зовсім нема чого робити разом   результаті сім’я всі 
ви ідні знемагає від нудьги, створ є у квартирі дикий рейва , тільки те 
й робить що весь час щось жує і, сварячись за пульт, чергує  біля 
комп’ тера й телевізора  найома ситуація, правда ж

ому будь який відпочинок і навіть коротке дозвілля варто планувати  
ля цього важливо вра увати вподобання всі  членів сім’ї, що буває до
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сить непросто, і зрозуміти, що все ж таки ви всі маєте на увазі під словоспо
лученням гарний сімейний відпочинок  а превеликий жаль, споживання 
товарів і послуг усіє  сім’є  перетворилося на головний складник дозвіл ля 
у ви ідні  ди почали одити розважатися в торговельні центри, кіно й 
магазини, роблячи багато покупок  

акож необ ідно вра увати таке правило  краще якісно проведений час 
порізно, ніж утрачений разом  айчастіше це правило виявляється важ
ливим там, де є діти підлітки, у яки  уже сформувалися свої уявлення 
про гарний відпочинок  ажливо поважати ї ні інтереси та не перетвор
вати відпочинок на кару

імейне дозвілля має приносити задоволення кожному членові сім’ї  е 
забувайте дивувати близьки  несподівані с рпризи, довгоочікувані пода
рунки, романтичні моменти тощо  усе це нади ає, дає змогу почуватися 
потрібним і ко аним, тобто наповн є життя змістом   найяскравіші мо
менти залишаться в пам’яті назавжди  грітимуть душу й зворушуватимуть 
уяву через багато років а . Го ь рг  рка о ти . кра а  

ІІ. кладіть колективно план висловлення. Запи іть кл ові слова  словоспо
лу ення. 

ІІІ. Перека іть докладно прослухане усно . 

Òема . П СЬМОВ  В Р ПРО ОС Н НН  
Н

3 9 0 .  І. Про ита те текст. Визна те ого стиль і тип мовлення. 
З яко  мето  створено це висловлення

   

агато разів ержавний імн країни лу
нав у різни  куточка  земної кулі   не просто 
так, а з нагоди спортивни  перемог  творімо 
власний міні список спортсменів, яки  знає 
кожен українець і про яки  говорить весь світ

Сергій убка. азети про нього писали  
убка летить над арижем  а його ра ун ку 

десятки перемог і  легкоатлетични  рекордів 
зі стрибків, які нікому не вдалося перевершити  

Андрій евченко. країнський фут  боліст, 
який у своїй колекції має щонайменше  зі
грани  матчів у складі нашої збірної  рав та
кож за італійський ілан , але повернувся 
на атьківщину і, беручи участь у вро , 
забив два таки  важливи  голи для країни

на Клочкова. динадцятиразова чемпіонка 
вропи, триразова чемпіонка світу, чотирира

зова олімпійська чемпіонка в пла ванні на , 
 та  метрів, володарка убків світу  о

лотій рибці , як назива ть ну, належить сві
товий та олімпійський рекорд на дистанції 

 метрів комплексом  в ,  с

ос н нн

а очкова

о оди ир і іта ій 
ички
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Василь Вірастюк. артома кажуть, що це один із трьо  китів, на 
яки  стоїть ем ля  ого вважа ть найсильнішо  л дино  країни та 
світу з  року   складі укра їнської команди виборов для нас титул 

айсильніша нація світу  
Володимир та Віталій Клички  а своєму ра унку ма ть безліч 

наго род з боксу  а роки професійної кар’єри заво вали титули інтер
континентальни  чемпіонів за різними версіями , чемпіонів вропи, 
чемпіонів світу  

рина Мерлені. риразова чемпіонка світу та дворазова чемпіонка 
вропи з вільної боротьби  я тендітна ймовочка зростом ,  м 

тісно пов’язала своє життя зі спортом
ерімо приклад та плекаймо у своєму серці л бов до країни (  до

від ика)

ІІ. о нового для се е ви дізналися  Іменами яких українських спортсменів 
спортсменок  ви хотіли  доповнити подани  міні список

3 9 1 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. то з українських спортсменів спортсменок  на ва у 
думку  на іль е прославив Україну  Відповідь о рунту те. 

3 9 2 .  Напи іть твір на одну із запропонованих тем  пов язаних зі спортом. За 
потре и скориста теся довідниковими д ерелами. Не потрі но детально пе
реказувати іогра і  спортсмена. Намага теся звернути увагу на цікави  
вагоми  епізод з ого спортивного иття. Переда те сво  ставлення до того  
про що розповідатимете. 

 ірки українського спорту  
 лімпійський чемпіон олімпійська чемпіонка , яким яко  пиша

ється країна
 араолімпійці  еномен ду у   
 ернистий шля  до п’єдесталу

МА . УСН  П Р КА  КС У 
 ВОР М АВ АНН М 

3 9 3 .  І. Про ита те текст. Визна те ого тему  основну думку.

   

  році ракета вивела на орбіту штучний супутник емлі  е 
стало першим необ ідним кроком в освоєнні космічного ïðîñòîðó  ез 
ракети носія не могло бути й мови про космічні польоти

а чолі великої справи стояв керівник, який вірив у реальність та
ки  польотів у той час, коли багато то вважав ї  фантастико  им 
керівником був головний конструктор, академік, українець ергій о
рольов

рац вати з орольовим було âàæêî, але цікаво  ідвищена вимо
гливість, стислі терміни завершення завдань, новизна, яка при ову
вала не лише приємні несподіванки,  усе це змушувало ти , то з ним 
прац вав, постійно перебувати в стані нервового напруження

 Про ита те текст. Визна те ого тему  основну думку.

ос н нн
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роте всі ці труднощі, незруч
ності, а інколи й серйозні непри
ємності видавалися мізерними 
порівняно із за опл че цікаво  
робото  дніє  з причин постій
ного інтересу до роботи була її 
новиз на  орольов не л бив спо
кійного життя, не л бив повтор
ватися  озробля чи якусь íîâó
конструкці , пройшовши виснаж
ливий шля  пошуків, нарешті на
давши конструкції потрібного 
ступеня завершеності, він начебто 
втрачав інтерес до теми  асто свої 
досягнення дарував  спорідне
ному колективу, причому навіть переводив свої  колег у нову групу кон
структорів  е свідчило про масштабність його поглядів і íåâè÷åðïíó
творчість

опри велику щедрість ергій орольов нікому не передавав тема
тики, пов’язаної з пілотуванням польотів  Мабуть, íåàáèÿêà роль у 
цьому належала його нацькій мрії  літати на планера , а потім на 
ракетному апараті  ому й не дивно, що вс  інформаці  про космонав
тів він відстежував сам і контрол вав дуже ретельно

ідбір і підготовка перши  космонавтів проводилися паралельно з 
удосконаленням кораблів  о очікувало л дину в космічному ро
сторі  остеменно було відомо, що вона опиниться в невагомості, що 
під час підйому та спуску на неї будуть впливати великі переванта
ження, що корабель перебуватиме під діє  космічного випромін вання  

к вплине космічний політ на пси іку л дини  а ці çàïèòàííÿ ні то 
не міг відповісти

уло приємно відчувати, що космічні рейси перекреслили песиміс
тичні прогнози деяки  учени , згідно з якими л дина більше доби не 
зможе існувати в космосі, а тривала невагомість може стати бар’єром 
для його освоєння

осмонавтика ðîçøèðèëà обрії наши  знань, стимул вала розвиток 
багатьо  галузей науки й те ніки  емляни çàâæäè будуть із вдячніст  
пам’ятати імена л дей, які відкрили нову сферу людської діяльності  

 цьому сузір’ї імен одне з найяскравіши   ім я нашого співвітчиз
ника, авіаконструктора ергія орольова (  р а )

ІІ. Викона те завдання.
. Визна те тип і стиль мовлення тексту. 
. Помірку те  ому  незва а и на всі труднощі  ро ота приносила . орольо

ву задоволення. Завдяки ому він зміг досягти успіху  
. Зна діть  прикладів ергування у – в  і – й.  
. Ука іть на осо ливості вимови виділених слів наголо ування а о вимова звуків .
. Про ита те текст удруге. кладіть колективно складни  план. 
. Перека іть стисло про итане та доповніть текст невеликим висловленням на 

одну з тем: Великі справи вимага ть наполегливості  цілеспрямованості  ос
мос нас кли е  ля ого л дині космос  осмос і сьогодення  усно .

й кос о автики 
і і С. оро ьова в ито ирі
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тислий переказ вимагає цілісного відтворення, треба зберегти найго
ловніше, відкинувши все другорядне, несуттєві подробиці

Òема . Р М

ПРИГАДАЙМО. Яку с еру иття о слугову  о іці но ділови  стиль мовлення  Які 
загальні вимоги до текстів цього стил  

Резюмå фр  ré é   вид документа, у якому пода ть корот кі 
відомості про навчання, трудову діяльність та професійні 
успі и й досягнення особи, яка його складає  
сновна вимога до такого документа  вичерпність потрібни  

відомостей і лаконічність викладу  
ез ме  один з найефективніши  інструментів пошуку ро

боти

рі нт вна стру тура ре е

 різвище, ім’я, по батькові  
 ата народження, адреса або лише населений пункт , контактна 

інформація телефон, електронна пошта тощо
 ета складання рез ме обійняти посаду, участь у проекті тощо  
 світа
 освід роботи у зворотному ронологічному порядку термін ро

боти, назва організації, підприємства  напрям діяльності організації, 
підприємства  посада  посадові обов’язки  професійні навички й досяг
нення

 нша інформація знання мов, комп’ терни  програм, членство в 
професійни  організація , відзнаки, сімейний стан тощо

 собисті якості наприклад  уміння прац вати з великими об’є
мами інформації, аналітичний склад розуму, цілеспрямованість, пунк
туальність тощо

 ата складання, підпис

рад  д  с аданн  ре е

 пису чи свій досвід, будьте об’єктивні  и маєте бути готові об
рунтувати все, що вказали в рез ме
 б’єм рез ме не повинен перевищувати дво  сторінок, тому інфор

маці  необ ідно викладати коротко, роблячи акцент на найбільш важ
ливи  і значими  момента  е будьте багатослівні
 ідкресл йте досягнуті результати
 адавайте перевагу позитивній інформації
 роаналізуйте свій досвід і виберіть з нього лише те, що відпові

дає поставленій меті

в ніт  ува у  
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3 9 4 .  І. Про ита те зразок рез ме. Ука іть реквізити цього документа. Про що ви 
дізналися з нього  

Р М

уравель Світлана Андріївна

м  арків
тел    

  

Мета  обійняти посаду старшого економіста  
Освіта

арківський національний економічний університет імені емена 
узнеця  

пеціальність кономіка
освід роботи
з червня  року й дотепер  

 кобуд  будівельна фірма  економіст  категорії  планування, 
облік й аналіз економічної діяльності підприємства, його матеріально
те нічного забезпечення

ересень  року  травень  року  
 віт спорту  торгівля спорттоварами  економіст  облік економіч

ни  показників результатів діяльності, а також облік укладени  договорів
нша ін орма ія
нання англійської мови, комп’ терни  програм ,  , 
,  

дружена
Особисті якості  уміння прац вати з великими об’ємами інформа

ції, аналітичний склад розуму, цілеспрямованість, пунктуальність

                                                                 ідпис 

ІІ. кладіть і запи іть рез ме на ви ір :  для працевла тування;  для 
у асті в освітні  програмі;  для ста ування за кордоном.

Òема . В  ПРО В КОНАНУ РО О У 

ПРИГАДАЙМО. о таке ділові папери  Які види ділових паперів ви зна те

віт віт  це документ про виконання певної роботи, завдань, 
доручень і т  ін   звіті повідомля ть про роботу окремої 
л дини чи діяльність колективу, організації за певний про
міжок часу  віт може бути усний чи письмовий, оформле
ний у вигляді тексту або цифрови  дани

кві ити 
віт

віт про виконану роботу має такі реквізити
 назва виду документа  
 заголовок вказу ться прізвище, ім’я та по батькові особи, 
найменування установи, звітний період  
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 текст вид роботи, опис та аналіз виконаної роботи, про
позиції, зауваження, перспективи на майбутнє
 підпис
 дата складання  

3 9 5 .  Про ита те звіт про виконану ро оту. Ука іть реквізити цього документа  
стисло перека іть ого текст.  Помірку те  з яко  мето  склада ть звіти. 

учня 11 класу Криворізької загальноосвітньої школи 
Назаренка Олексія Павловича

ро навчальну рактику з 1  о  червня 1  року

авчальну практику я про одив на дослідній станції нституту агро
екології країнської академії аграрни  наук  етальну програму прак
тики в основному виконано успішно

продовж перши  дво  днів я ознайомився з робото  установи, з 
темами, над якими прац ть її наукові співробітники, та пройшов 
інструктаж з о орони праці  сновним напрямом діяльності станції є 
створення конкурентоздатни  сортів і гібридів овочеви  культур, стій
ки  проти шкідників і вороб  абораторії обладнано сучасними засо
бами, забезпечено довідково  літературо , наявна те ніка для обро бітку 
земельни  ділянок  

 інші дні я спостерігав за ростом і розвитком рослин, проводив 
сільськогосподарські досліди, а також виконував різні роботи, зокрема 
поливав, проріджував і пропол вав рослини  ід час виконання завдань 
особливи  труднощів не виникало  езультати роботи було обговорено 
з моїм наставником  

рактика на дослідній станції допомогла мені отримати практичне 
уявлення про професі  селекціонера, набути досвіду вирощування 
рослин, поглибити і закріпити здобуті в школі знання з ботаніки, се
лекції, генетики

                                                                 ід ис

3 9 6 .  кладіть і запи іть звіт про виконання якоїсь ро оти проход ення літ
ньої практики  ергування класу по колі  проведення лагоді ної акції  у асть 
у громадських заходах тощо  а о звіт про діяльність колективу  організації за 
певни  промі ок асу.

МА . УСН  С С  П Р КА  
ПРОС У АНО О В С ОВ НН

3 9 7 .  І. Прослуха те висловлення з голосу в ителя а о однокласника
однокласниці . Визна те ого тему  основну думку.

   

ід тягарем земни  проблем л дство ще не до кінця збагнуло, які ши
рокі перспективи відкриває освоєння й використання космосу для розв’я
зання багатьо  проблем  орогу до інши  планет проклада ть не тільки

 Прослуха те висловлення з голосу в ителя а о однокласника
о вито
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о ід ад к ра р  На іо а ь ого ота іч ого сад  
і і . Гри ка

для того, щоб знайти відповіді щодо по одження життя на емлі  е 
менш важливе завдання  оча б частково звільнити нашу планету від 
р ого й о ос р дкова ого в ив  д й а рирод  своєння космосу  

копітка справа десятків років, зосереджена, наполеглива праця вчени , 
інженерів і космонавтів

риємно, що до освоєння космічного простору причетні українські 
вчені, за плечима яки   експерименти з різними видами рослинни  
організ мів на орбітальни  станція  ал т , ир , біосупутника  
серії осмос ,  та отон  авдання вчени ботаніків поля
гає у створенні контрольовани  систем життєзабезпечення космонавтів 
з використанням рослин  ля цього досліджу ть вплив умов неваго
мості на розвиток і ріст рослинни  організмів  

ивчення зелени  водоростей, мо ів, а також зародків насінин пока
зало, що невагомість впливає на процеси, які лежать в основі ðîñòó й роз
витку організмів, а саме  просторову орієнтаці , репродукці  та фізіологі  

ія факторів космічного польоту на життєдіяльність рослин проявляється 
в зміна  структури клітин і порушенні фізіолого біо імічни  процесів  
держано нові знання про те, як діє мікрогравітація на рослини

дним з найважливіши  здобутків українськи  учени  є проведення 
першого у світі штучного запилення рослин в умова  невагомості  ні
кальну експериментальну роботу із запилення квітів ðàïñó власноруч 
виконав український космонавт еонід аден к на космічному кораблі 

олумбія  у  році під час сумісного українсько американського 
ольоту  ані екс ерименту довели можливість розмноження рослин у 

космосі й розпочали еру культивування космічни  рослин
ля успішного процвітання космічного рослинництва вчені аціо

нального ботанічного саду імені  ришка розробля ть рунтові компози
ції та умови культивування  собливої уваги заслуговує внесок науковців 
у створення композицій ітодизайну  р ідеї київського áîòñàäó прикра
сили не один політ й успішно повернулися додому, а ї ні спадкоємці  
зараз цвітуть в оранжереї наукової установи  елені рослини створ ть 
особливу атмосферу, допомага ть зняти втому від шуму приладів, спри
я ть позитивному настро  членів екі ажу  отаніки неодноразово отри
мували подяки від космонавтів за радість, яку дару ть квіти на борту 
корабля

 країні діє державна програма з космічної біології, яку викону ть у 
наукови  установа  кадемії наук  ктивне вивчення впливу космічного
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простору на живі організми в наш час доповн ється введенням новітні  
те нологій  ольотні експерименти супроводжу ться наземним моде
л ванням умов невагомості

к засвідчує аналіз напрямків наукови  розробок світової космічної 
біології, плідна праця вчени  дала змогу країні стати космічно  дер
жаво  світу й одним з основни  центрів комплексни  досліджень біо
логії рослин в умова  космічного польоту (  га ти Го ос кра и )

 іос óт ик  штучний супутник емлі, призначений для біологічни  
досліджень

ІІ. Викона те завдання до тексту. 
. характеризу те ситуаці  спілкування  у які  мо ливе таке висловлення на

звіть адресата  мету  місце висловлення .
. Визна те темати ні ре ення. Запи іть складни  план тексту. 
. Зна діть назви осі  за видом діяльності  про есі   до еріть до цих назв  

де мо ливо  варіанти іно ого роду. О рунту те відмінкове закін ення у виділених 
словах.

. Прослуха те висловлення вдруге. За планом стисло перека іть ого від імені 
оратора усно . 

3 9 8 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Яким ином  на ва у думку  дослід ення рослин 
мо е допомогти розв язати екологі ні про леми та змен ити негативни  
вплив л дини на природу    

Òема 1 . П АН КОНСП К  В С УПУ 

ір 
ат ріа

ерш ніж виступати з промово , її потрібно підготувати  
авдяки доступу до електронни  ресурсів зібрати інфор

маці  значно простіше  днак усі матеріали потрібно 
опрац вати  відібрати потрібне, відсіяти зайве, переві
рити на достовірність, критично проаналізувати  ібрані 
матеріали носять допоміжний арактер, вони можуть під
тверджувати авторську позиці  або суперечити їй, але 
іде  виступу визначає оратор
ібравши матеріал, можемо скласти план конспект ви

ступу

а
ко с кт

План конс ект  це конспект, створений на основі сфор
мованого плану, що складається з певної кількості пунк
тів та підпунктів  ожен пункт плану відповідає певній 
частині конспекту  
ому для складання плану конспекту виступу спочатку 

розробляємо структурний план, у якому є пунк ти із 
заголовками  та підпункти з підзаголовками  отім 
розкриваємо зміст кожного пункту підпункту   разі, 
якщо якийсь підпункт плану не потребує пояснення, його 
можна подавати без уточн вального тексту   результаті 
отримуємо план конспект виступу  

оли часу на підготовку виступу залишається зовсім 
мало, такий конспект підійде ідеально
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спі  виступу напряму залежить від того, наскільки докладним і по
слідовним буде план конспекту  

Орі нтовна схема лану конс екту

 аголовок
  ідзаголовок
 ( кст части и вист )
  ідзаголовок 
 ( кст части и вист )

 аголовок
  ідзаголовок
 ( кст части и вист )
  ідзаголовок 
 ( кст части и вист )

3 9 9 .   Про ита те висловлення. Яке з них  на ва у думку   іль  о разним  емо
ці ним і переконливим

 доров’я  такий самий , як картина афаеля  нищити його 
легко, відновити неможливо ( . ороді )

 доров’я настільки переважує решту благ , що здоровий же
брак щасливіший за ворого короля ( . о га р)  

 оловним  життя є не землі, що ти ї  заво вав, не багат
ства, що ї  маєш у скриня  оловний скарб життя  ’ , і, щоб 
його зберегти, потрібно багато що знати ( ві а)  

 вороби виника ть від того, що  порушу ть закони, за якими 
повинні жити ( . Грі с)

 ас троє  я, ти і вороба  кщо ти будеш  , ми вдво  поду
жаємо воробу  кщо ж ти будеш на боці вороби, то мені одному з вами 
двома не впоратися ( . арад )

 доров’я набагато більше залежить від наши  звичок і  , 
аніж від лікарського мистецтва ( . ок)

Здоровий спосіб 
життя – це модно 

й легко!

4 0 0 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви розумі те слова відомого лікаря Миколи Амо
сова: «У більшості хвороб винна не природа, не суспільство, а сама людина. 
Найчастіше людина хворіє через лінощі й жадобу, а інколи – і від нерозум-
ності»  

4 0 1 .  Уявіть  що ви ратимете у асть у кон еренції про здорови  спосі  иття. 
Організаторам стало відомо  що на захід при уде група скепти но нала това
них студентів  які намагатимуться переконати присутніх  що в итті потрі но 

в ніт  ува у  
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встигнути спро увати все  а тому в молодому віці не варто пере матися своїм 
здоров ям. кладіть план-конспект виступу на тему «Здоровий спосіб життя: 
мрія чи реальність?». про у те переконати у асників у нео хідності тур оти 
про сво  здоров я. 

Òема 11. УСН  В С УП ПУ С НО О 
АРАК РУ 

Прагни не до того, щоб 
добитися успіху, а до того, 
щоб твоє життя мало сенс
                       (А. Ейнштейн)

4 0 2 .  І. Про ита те рагмент виступу Марка укер ерга перед випускниками 
арвардського університету. Визна те комунікативне призна ення промови. 

   

уміти створити світ, де в кожного 
буде відчуття мети,  виклик для на
шого покоління  

 згаду  вечір, коли запустив 
    з маленької кімнати у своєму 

гуртожитку  о цього я розробляв 
ігри, чати, програми для навчання 
й програвання музики

жоан оулінг дванадцять разів 
відмовляли в публікації аррі о

ттера , а ейонсе довелося написати сотні пісень до  Ус іх рихо
дить тоді  коли  раво на омилку.

 кожного покоління є велике й важливе досягнення  онад  ти
сяч л дей прац вали, щоб відправити л дину на ісяць  ільйони 
волонтерів роблять щеплення дітям від поліомієліту по всьому світу  

е мільйони л дей побудували гребл  увера  рийшла й наша 
черга визначитися, який значущий суспільний проект обрати  

к щодо того, щоб зупинити зміну клімату заради збереження пла
нети й залучити мільйони л дей до використання сонячни  бата
рей  к щодо того, щоб вилікувати всі вороби й залучити добровольців 
поділитись інформаціє  про своє здоров’я та геном  к щодо того, щоб 
модернізувати демократі , щоб кожен міг голосувати онлайн  к щодо 
того, щоб персоналізувати освіту, щоб кожен мав змогу навчатися  е 
в наши  сила  лобальні зміни почина ться з малого  із нас сами  
( . к р рг  ас ов ик со іа ь о  р і )

 Про ита те рагмент виступу Марка укер ерга перед випускниками 

спі
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ІІ. Викона те завдання до тексту.
. Визна те тему  основну думку промови.
. Зна діть у тексті ритори ні запитання  визна те їхн  роль. Чи допомага ть 

вони автору досягти мети виступу  О рунту те відповідь. 
. Поясніть  як ви розумі те сказане у виділеному ре енні.
. О рунту те  яки  зна ущи  спільни  проект  на ва у думку  потрі но реалі

зувати су асному поколінн  на мі народному рівні. А на рівні ва ого міста села  
о ласті  

4 0 3 .  Про ита те висловлення відомих л де . Чи з усіма думками ви погод у
теся  Про які секрети  складники успіху говорять автори

  не можу керувати напрямком вітру, але завжди можу так поста
вити вітрила, щоб досягти своєї  ( . ай ьд)

 об увійти в безсмертя, л дина мусить скласти два екзамени  один 
перед сучасниками, другий  перед історіє  ( . і ьд )

 спішна л дина  завжди неймовірний удожник своєї уяви   
набагато важливіше за , бо знання обмежені, а уява  безмежна 
( . й т й )

   це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втра
ча чи ентузіазму ( . рчи ь)

 ти шля ом, яким колись ішли інші,  розумне рішення  тому 
 можуть досягти тільки ті, то приймає нерозумні   

і йде власним шля ом (С. о с)
 дучи до успі у, забудьте такі фрази  я зайнятий  мені бракує 

  я надто стомився  я не готовий до цього  не буду цього 
робити, бо результат не гарантований  я не гідний цього  мені постійно 
не  ( . а )

4 0 4 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. о  на ва у думку  озна а  ути успі ним  ого з 
відомих українців ви вва а те успі ним  Чому

4 0 5 .  Підготу те усни  виступ  стор.  на одну з поданих тем складіть 
тези  конспект и докладно запи іть текст . ористу ись своїми записами  
виголосіть виступ у класі. 
и   екрети успі у   сторія одного успі у   ерші кроки для 

досягнення мети   к стати успішним  

пам т а
к виголосити незабутню ромову

 очніть з несподіваного аргументу або риторичного запитання
 икладайте думки послідовно й логічно  
 ридумайте кілька влучни  фраз, доречно використову чи анти

тезу, метафору, порівняння  
 осильте вплив на слу ача, використову чи повторення, града

ці
 обре вивчіть текст промови
 отренуйтеся виголошувати промову, але не перестарайтеся
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Òема 1 . В С УП П  АС СКУС Ї 
П О ОВ Н

ПРИГАДАЙМО. о таке дискусія  

4 0 6 .  І. Про ита те текст виступу. Визна те ого комунікативне призна ення. Ви
зна те тему  мікротеми. Чи погод у теся ви з думко  висловлено  в пер ому 
ре енні

  

дніє  з важливи  суспільни  проб лем 
є низький рівень фінансової грамотно сті  

и вміємо заробляти, але часто не ефек
тивно розпоряджаємося заробленими ко
штами  

роцес заощадження  це не так про ко
шти, як про самодисципліну й цілеспрямо
ваність  аробити гроші  лише половина 
справи  ажливо не розтринькати ї  на 
дрібниці, що інколи буває доволі складно  
ому для ефективного заощадження кош

тів потрібна сила волі   не лише для того, 
щоб стримувати себе від імпульсивни  по

купок, що часто завда ть серйозни  збитків домашньому б джету   
обити з накопичення грошей самоціль і фанатично економити на 

всьому  теж не варто  о перше, є небезпека перетворитися на скнару  
о друге, коли економиш на базови  потреба  й обмежуєш себе в елемен

тарному комфорті, з’являється ризик зірватися  через кілька місяців 
жорсткої економії й перестати відкладати кошти взагалі

ласне для того, щоб утримати баланс між марнотратством  і скупіст , 
потрібна сила волі  дне з основни  завдань ще до початку заощадження   
зрозуміти, навіщо це вам, і поставити перед собо  чітку мету

Наві о зао аджувати  ілі можуть бути різними  тось оче пої ати 
влітку до моря, комусь бракує грошей для придбання ноутбука чи план
шета, а тось має намір купити авто   л ди, що відклада ть на самоос
віту чи освіту свої  дітей, на власну справу, житло чи забезпечену пенсі

аощадження  це передовсім корисна звичка, яку краще ви овувати в 
ранньому віці  ле навіть за мінімального до оду ефект від заощадження 
буде відчутним (  т р т )

ІІ. Визна те  яку позиці  за ма  автор тексту стосовно такого питання: Чи мо е 
накопи ення гро е  ути самоцілл  Які аргументи він наводить для доведення 
сво ї позиції

 Ìàðíîòðàтство  рос. расточительство    Çàîùàд   рос. накопление  

4 0 7 .  І. кладіть і докладно запи іть текст виступу для дискусії на тему «Чи 
потрібно збирати й заощаджувати гроші». При цьому с ормул те сво  
позиці  наведіть аргументи  докази  підсуму те сказане.

ІІ. Візьміть у асть у дискусії на тему «Чи потрібно збирати й заощаджувати 
гроші»  дотриму ись наведених ни е етапів. На різних етапах дискусії ви мо ете 
використати відповідні мовленн ві конструкції з довідки с. .
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та  д с усі

 иголосіть свій виступ
 важно послу айте виступи однокласників  верніть увагу, які 

позиції у вас спільні, з якими ви погоджуєтеся, а з якими  ні  
 исловіть свої міркування стосовно висловлени  однокласниками 

позицій, наведени  аргументів, доказів   якими аргументами ви не по
годжуєтеся  аведіть контраргументи

ові а
оказом може бути  ожна навести інші приклади  оя думка з 

цього питання дещо інша  оложення  видається сумнівним 
непереконливим, викликає застереження  еза про те, що , недо
статньо аргументована  умка про  потребує більш рунтовної 
аргументації  ргументи недостатньо переконливі, тому що  явімо, 
що  риклад може бути витлумачений інакше, якщо  т чому не 
можна погодитися  кщо основна думка така, то  рипустімо, що

МА 1 . СКУС   О С О ВАНН М 
А Ь РНА ВН  О ОК ОРУ. В С УП 

П  АС СКУС Ї Н П О ОВ Н . 
В ПОВ  НА АП АНН  П  АС СКУС Ї 

4 0 8 .  Проведіть у класі дискусі  на одну із зазна ених тем на ви ір  за пода
ним планом. ако  ви мо ете скористатися наведено  ни е пам ятко . 
и д  диск сі  и потрібно стежити за модо , и потрібно за

лучати учнів до громадськи  робіт , и треба дозволити учням відвіду
вати уроки за бажанням

рі нт вн  ан р веденн  д с усі
 изначення теми дискусії
 изначення альтернативни  точок зору
 иступи під час дискусії непідготовлені  висловлення позиції, 

аргументи на за ист своєї позиції, спростування тверджень опонента  
ас виступу  ,  в

 апитання до ораторів та аргументовані відповіді на запитання  
 ідбиття підсумків дискусії

пам т а
к наголосити на якійсь дум і

 ерш ніж висловити думку, зробіть невелику паузу
 осильте свій голос або стиште його
 повільніть виклад і наголосіть на кожному слові в реченні
 оповніть слово доречним жестом і міміко
 мініть тон голосу
 овторіть речення
 робіть крок уперед
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Проект
роведіть у класі спільно з батьками вечір дис ут на одну з подани  

тем  
 оли л дина стає доросло  
 и потрібно завжди говорити правду  
 о важливіше  ким бути чи яким бути
ідготуйте виступ, у якому чітко висловіть сво  точку зору  обе

ріть аргументи докази  з удожньої літератури, життєвого досвіду,  іс
торії, за допомого  яки  ви могли б підсилити та довести власну точку 
зору чи спростувати точку зору опонентів  

родумайте можливі запитання

роведіть у класі спільно з батьками 

Òема 1 . С А  УСН  РО ОРНУ  
ПОВ ОМ НН  А ПОП Р НЬО 

СК А Н М  АМ
ПРИГАДАЙМО. Як складати тези

сіда есіда  це розмова дво  чи більше осіб з мето  отри
мання певної інформації, вирішення важливи  проблем

овідо Повідомлення  це невеликий публічний виступ на 
якусь тему

собливіст  розгорнутого повідомлення є те, що до його 
складу в одить не одне  три речення, а цілий ланц
жок взаємно пов’язани  речень

4 0 9 .  І. Про ита те подані повідомлення. Визна те їхні  стиль мовлення  тему  
основну думку. Яке з повідомлень розгорнуте  Чому ви так вва а те  

  
1. з  по  травня в аціональному еколого натуралістичному центрі 

учнівської молоді було проведено конкурс проектів озеленення інтер’єру та 
ландшафтного дизайну територій навчальни  закладів   цьому за оді 
взяли участь ви ованці позашкільни  центрів еколого натуралістичного 
спрямування, а також школярі, які відвіду ть творчі об’єднання відпо
відного напряму та ма ть необ ідні вміння й навички з квітництва й 
ландшафтного дизайну  

оловна мета конкурсу  формування екологічної культури особистості, 
активізація пізнавальної, творчої та просвітницької діяльності учнів, 
залу  чення молоді до роботи з покращення зовнішнього озеленення та 
ландшафтного дизайну  

магання складалося з дво  етапів  початку учасники представляли 
свої проекти озеленення інтер’єру та ландшафтного дизайну території  ід 
час виставлення оцінок за ц  роботу вра овували композиційну довер
шеність, стилістичну витриманість, колористичну культуру, економічність  
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ругий етап передбачав практичне втілення запропоновани  проектів й 
оцін вався за такими критеріями  екологічний під ід, колективний під
ід, творчі зна ідки, загальне враження від проекту

а підсумками дво  етапів конкурсу переможцем стала команда клубу 
ни  натуралістів альва  з івного за проект ад па ощів  сі учасни ки 

отримали грамоти й подарунки, а призери  ще й путівки до оздоровчого 
табору ннат

  
. з  по  травня в аціональному еколого натуралістичному центрі 

учнівської молоді було проведено конкурс проектів озеленення інтер’єру та 
ландшафтного дизайну територій навчальни  закладів  магання склада
лося з дво  етапів  ереможцем конкурсу стала команда клубу ни  на
туралістів альва  з івного за проект ад па ощів  

пам т а
к ідготувати овідомлення

 бдумати тему, визначити основну думку майбутнього повідомлен ня
 ібрати матеріал для повідомлення
 класти план і відповідно до нього систематизувати матеріал
 загальнити основні положення
 класти усно текст повідомлення, намага чись висловити й аргу

ментувати власну думку
 а потреби записати текст повідомлення повніст  або частково та 

переказати текст удома

4 1 0 .  І. О еріть колективно тему для проведення в класі есіди. Ви мо ете ско
ристатися такими темами: «Моя країна – Україна»  «Духовний пантеон Укра-
їни»  «Музичні вподобання».

ІІ. кладіть тези розгорнутого повідомлення на о рану тему  з яким ви плану те 
виступити під ас есіди на  хв .

ІІІ. Проведіть у класі есіду на о рану тему. Виступіть з повідомленнями  користу
ись тезами. Поставте запитання ораторам. Під и те підсумки есіди.  

Òема 1 . П СЬМОВ  В Р ПРО НН СН  
С АВ НН  О 

4 1 1 .  Про ита те висловлення. Поясніть  як ви їх розумі те.

кщо ви бажаєте, щоб життя 
всмі алося вам, то подаруйте 
йому спочатку свій ороший на
стрій

дикт С і о а

аука навчила нас продовжу
вати життя  епер ми повинні на
вчитися робити це довге життя 
гідним

 й с

ивіться на своє життя як на 
подорож, можливість здійснити 
яку випадає лише один раз

Стів  . а іро

иття занадто коротке, щоби 
можна було дозволити собі роз
кіш прожити його так кепсько

а о о ьо 
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4 1 2 .  І. Про ита те текст. Визна те ого тему  основну думку.

   

аємниця життя  она вил вала 
л дей з того часу, як вони усвідомили 
себе живими істотами  и має життя 
якусь мету й сенс, і в чому вони  то 
керує л дським життям  и можна 
зробити його кращим і щасливішим  

и має л дина право піти з життя або 
позбавити його іншу л дину

 кожного свої цінності  для одного 
важливі матеріальні  неру омість, 
гроші, кар’єра, а для другого ду овні  творчий пошук, розвиток ду о
вно моральни  якостей, л бов до ближнього, життя по совісті

адій спілкуванн  з батьками, з дітьми, рідними, виявляй свої 
справж ні, глибинні почуття  е позбавляй себе ци  звичайни  життє
ви  радощів

 кожного в житті бува ть моменти, коли руки опуска ться або 
просто стоїш на роздоріжжі  лизькі не завжди можуть знайти по
трібні слова підтримки, і залишається тільки сумувати  ле не впадай 
у відчай  дина може спланувати своє життя, визначивши мету існу
вання, вибрати шля  її реалізації  се залежить від арактеру, вольо
ви  зусиль  

берігай гармоні  й живи на вилі позитиву  (  р а )

ІІ. Зна діть у тексті спонукальні ре ення. о ого заклика  автор  Чи згодні ви 
з ним  Відповідь поясніть. 

ІІІ. кладіть за текстом про итаного одне запитання  поставте ого одноклас
никам.

інності

4 1 3 .  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви розумі те таке висловлення Аль ерта Е н
те на: «Прагни не до того, щоб досягти успіху, а до того, щоб твоє життя 

мало сенс»

4 1 4 .  Напи іть за складним планом твір на одну з поданих тем.

 иття як найбільша цінність
 дорове довкілля  сенс життя  
 иття прекрасне, коли ство

р єш його сам (Со і арсо)
 аповн йте життя бов’  
 ди не живуть, а збира ться 

жити (С ка ( о од ий))
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Òема 1 . С Н РОНН  П Р К А  
О ВУ НО О КС У  

р к ад Синхронний ереклад  це усний переклад, здійснений од
ночасно з виголошенням тексту оригіналу  

ід час син ронного перекладу перекладач відтвор є про
мову оратора іншо  мово  із затримко  максимум у долі 
секунди  ля цього використову ть спеціальне обладнання 
навушники, мікрофон, ізольована кабінка  ерекладач 
перебуває в ізольованій кабінці кімнаті , щоб його голос 
не заглушав голос оратора й не заважав останньому гово
рити  а допомого  апаратури підсилення переклад пода

ть слу ачам у навушники

р к адач тже, перекладачеві син роністу треба одночасно слу ати, 
запа м’я товувати й говорити

собливіст  син ронного перекладу є те, що перекладач не 
повинен дослівно перекладати весь текст, а може замін
вати словосполучення й речення оратора більш короткими 
синонімічними одиницями, а також пропускати частини ви
словлення, які дубл ть інформаці  з попереднього кон
тексту  кщо перекладач не володіє цими навичками, то 
його переклад буде суцільно  малоприємно  скоромовко

ин ронний переклад слід відрізняти від послідовного перекладу, який 
здійсн ть після прослу овування певної одиниці тексту в пауза  між 
цими одиницями

4 1 5 .  Про ита те повільно одне одному подані ре ення та викона те їхні  синх
ронни  переклад ез спеціального о ладнання .

 огда м  возвращались домой, б ло темно и ти о ( . ов)  
 ветущие вишни надели наряд, будто и  кто то ос пал снегом ( . о

ро ко)    каждом из нас природой заложена способность восприни
мать прекрасное ( . о ский)   квозь ночну  тьму, словно чьи то 
недремл щие очи, пламене т сигнальн е огни на корабля  ( сь Го
чар)   огда я вижу ти дал кие неприступн е гор , мне очется взо
браться на ни  и посмотреть, какой мир откроется моим глазам за 
горами ( . аковский)    знали, что под р л м снегом, если раз
грести его руками, ещ  можно найти свежие лесн е цвет  ( . а стов
ский)

поп а йт  в па а

4 1 6 .  Запи іть за допомого  спеціального о ладнання мо ільни  теле он  
дикто он  магніто он  невелики  текст росі сько  мово   хв . Запропону те 
однокласнику однокласниці  виконати синхронни  переклад цього тексту україн
сько  мово  текст прослухову ться ерез наву ники .

поп а йт  в па а

в ніт  ува у  
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4 1 7 .  І. Викона те синхронни  переклад тексту на ви ір  з голосу в ителя а о 
однокласника однокласниці . 

 

ила л бого закона  в том, что никто не может безнаказанно его на
рушать  ельзя нарушать и закон  кологии

то лет компании, в пуска щие автомобили, продавали и  и считали 
сво  дело успешно сделанн м   теперь во многи  страна  либо разра ба т
ва тся, либо уже принят  закон , обяз ва щие автомобилестроителей 
впрочем, как и многи  други  товаропроизводителей  нести ответствен
ность за сво  продукци  и после того, как е  перестали использовать  

втомобильн е компании теперь в нужден  налаживать сбор и за ороне
ние отработавши  свой срок автомашин  ейчас в пром шленной кологии 
разработана даже концепция так наз ваемого жизненного öèêëà вещей  
давая согласие на в пуск какого то продукта, общество должно ясно пред
ставлять, что будет с тим продуктом в дальнейшем, где çàêîí÷èòñÿ его 
существование и что прид тся делать с его останками  твет всегда один 
и тот же  надо наладить производство таким образом, чтоб  от од  и 
конечн е результат  л бая вещь в конце своего жизненного цикла  од
ного пром шленного производства стали с рь м для другого

ейчас наста т время рас лат  за кологическое невежество и авант
ризм и для космической пром шленности  о си  пор м  достаточно без
заботно запускаем многот сячетонн е а арат  в атмосферу, дальний и 
ближний космос и не думаем всерь з об кологически  последствия  того 
свер мощного вмешательства в деликатнейшие имико физические ро
есс  еловечеству может аукнуться загрязнение околоземного простран

ства  жаль, что тогда уже не будет в жив  л дей, бездумно создавши  
ти проблем , и решать и  прид тся тем, кто только сегодня в одит в 

жизнь о . оков

Сів рський о ь ар ати

ІІ. Зіставте переклад з надрукованим. Перевірте за допомого  словника пра
вильність перекладу слів та словосполу ень  які викликали у вас труднощі під ас 
ро оти.

ІІІ. Порівня те вимову  написання виділених слів в о ох мовах. 

словни
езнаказанно  укр  кàðíî  до си  пор  укр  дîсі, дот åð  либо  

укр  а о, чи то  невежество  укр  освѕч ість, íåóöòâî, íåâѕг аство  
околоземн й  укр  авко о å ий  свер мощн й  укр  ад отó
ий

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



188

о вито  мовл нн

4 1 8 .  І. Викона те синхронни  переклад тексту на ви ір  з голосу в ителя а о 
однокласника однокласниці . 

   

ак как в городе созда тся много 
беспорядков из за игр  в большой мяч, 
м  распоряжаемся и запрещаем именем 
короля и под стра ом тюрьм  впредь 
играть в футбол  то строки из указа 
английского короля дуарда  

 о грозн й указ не остано вил 
игроков в большой мяч

лово футбол  произошло от англий
ского   стопа и   мяч  гра 
наз валась ножной мяч , но англичане 
долгое время играли и руками тоже  

 середине  века среди л бителей 
футбола даже образовались две вражду

 щие группировки  дна группировка 
в ступала за игру только ногами , 
дру  гая  за игру и руками, и ногами  

ришлось соз вать совещание, так как 
сторон  никак не могли примириться  

овещание состоялось в  году в ондоне и б ло довольно бурн м  
обедили сторонники ножно го футбола   когда то случилось, они, 

в проводив из зала оскорбл нн  противников, создали свой со з  
скоре появились и перв е футбольн е ïðàâèëà   ни  ни слова не гово

рилось о том, что вводится метров й штрафной удар без защит   пе
нальти наказание  е предусматривался и судья на поле  н должен 
б л сидеть на трибуне и решать спор  только по просьбе сами  игроков  
Ворота представляли собой два столба, повер  ни  натягивалась вер вка  
пустя некоторое время в ворота  появилась сетка невод  евод предло

жил торговец р боловной снасть  из иверпуля после того, как судья не 
заметил гол, забит й его л бимой командой (  р а а)

ІІ. Зіставте переклад з надрукованим. Перевірте за допомого  словника пра
вильність перекладу слів та словосполу ень  які викликали у вас труднощі під ас 
ро оти.

ІІІ. Порівня те вимову  написання виділених слів в о ох мовах. 

словни
урн й  укр  р èвий  группировка группа   укр  гр îâàííÿ  

р боловн й  укр  ри о îв ий, ри о овå ький  снасть  укр  с асть  
сторонник  укр  ри è ь ик, ри ѕч ик  так как  укр  оскѕ ьки, о, 
òîìó ùî

адр і  ьт і ь  о аки. 
т о  (  р).
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О А К

одаток 
У А А ЬН ВА ЬН  А

 

Вимова риголосних звуків

лухі перед дзвінкими уподібн ться до пар
ни  дзвінких

ороòь а бороä бà
âîê а  во зàл  

звінкі приголосні переважно не оглушуються  
ї  вимовляємо чітко

каçка кàçка
õîдь а оä бà
ìîãòè могòè

звінкий г  оглушу ться в слова  ігті  кігті, 
ëåгкî, âîгко дьогт  та по ідни  від ни  слова  
його вимовляємо як х

ëåãко лåхко

рефікс  перед глу ими оглушується çс в с óнув

інцевий приголосний у префікса  р  е  пе
ред глу им вимовляємо або дзвінко у повільному 
темпі мовлення , або глухо у швидкому темпі

ðîç исав роçпиесàв
і роñпиесàв

верді приголосні перед м’якими уподібн ться 
до парни  м яких

риголосні з  с   äç] можуть уподібн ва
тися до парни  м’яки  ще й перед напів по
м’якшеними звуками

іñíÿ п’ѕñ н а  

ñвіт о ñ в’ітло

вуки з   с  перед шиплячими ж  ч  ш
змін ться відповідно на ж  ч  ш

ри іñ и приен іø и
ç ати ж àти
ç ити ш èти

иплячі ж  ч  ш  перед [ç   с ] змін
ться відповідно на [ç   с ]

к и і кнèç ц і
і о÷ і б’ѕлоö і
ос і і пос м’іñ ц і

Особливості вимови деяких гру  риголосних

Пишемо Вимовля мо Приклад

ться ц а и тьсÿ пèшуö а

шся с а диви сÿ дèâèеñ а

тч ч віò÷и а в’іч èзна

тц ц корит å корè е
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А остро

А остро  ишемо
перед    

А остро  Н  ишемо
перед    

після букв   в    р ий  ч рв к після   в   ô, якщо пе
ред ними в корені слова є 
буква на позначення приго
лосного, крім р  св то  öâÿõ

після р, що позначає твердий звук у ви
мові чуємо й  р  ір

після префіксів, що закінчу ться твер
дим приголосним  від д, р ç с

після букви р, що позначає 
м’який звук р  у вимові не 
чуємо й

р к  кр кпісля першої частини складни  слів, 
яка закінчується твердим приголосним  
дит с а  ів ка

у слові к  та по ідни  від нього сло
ва  к ко  к івка тощо

нак м якшення

Пишемо Ü Н  ишемо Ü

 після букв, які познача ть 
м’які приголосні, у кінці слова 
та складу  вісь  д дько

 після букв на позначення губних, 
ши лячих і  к  х  г доù  дрі

 у суфікса  ьк  ськ  ьк  
орський

 після р у кінці складу і слова  Õàр
ків  чотиðìà
иняток  Ãîðький  орькі

 у дієслова  на ть  тьс  
вчатьс
у дієслова  наказового спо
собу перед суфіксом с  о
годьс  ви осьс

 після í перед     òî ий  
ро і чик
иняток  íÿíьчити  ри ьчати  ь

ь та по ідні від ни  слова

 після букви ë перед букво  
на позначення м’якого приго
лосного  даëьí  сіëьський

 між буквами на позначення м’яки  
або напівпом’якшени  приголосни  
крім випадків, зазначени  у пункта  
,  першої колонки  к  ро іíöі
иняток  òь ий  рі ь р

оли знак м’якшення уживається у формі Н. в. іменника íÿíька , то 
він зберіга ться і в усі  інши  відмінка  íÿíь і , а також в утворени  від 
цього іменника прикметника  із суфіксом èí (íÿíьчи  оли ж у  в
його нема, то й в інши  відмінка , і в прикметника  на èí його не и
шемо  ПОРІВНЯЙМО:

Пишемо Ь Н  ишемо Ь

неньці, неньчин бо íåíька
доньці, доньчин бо до ька
скриньці бо скри ька  

аталці, аталчин бо Ната ка
атинці бо ати ка
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На исання складних слів разом і через де іс

Пишемо РА ОМ Пишемо Р  С

слова, утворені поєднанням за
лежних одне від одного слів 
від одного слова до іншого 
можна поставити питання  с і
го ад  водоочис ий 

слова, утворені поєднанням рівно
равних слів частини слова можна 

з’єднати сполучником і  к ів ро
да , ів іч о с ід ий  чор о і ий 

іменники, утворені за допомо
го  сполучного голосного  
ісîст  в р î о и 

іменники, утворені без сполучного 
голосного  ар ти  сто кра  

ок сист а

слова, першо  частино  яки  
є кількісний числівник  сі д
с тирічч  с и ра овий  АЛЕ: 

річч  ов р овий

відтінки кольорів  т о ий  
і о ро вий  АЛЕ: овтогар чий  

ч рво огар чий

слова, утворені з дієслова в на
казовій формі та іменника  го
ри віт

близькі за значенням слова, що пере
да ть єдине поняття  і сі ь, 
атько ати

слова, утворені з трьо  і більше 
основ  авто отог рток

назви проміжни  частин світу  
орд в ст

прикметники г о і ий  и
тро дрий  оворо ий

назви професій, звань, посад, спеці
альностей  ікар ко ог  г ра айор

назви рослин  рат і с стра  
ро рив трава

назви казкови  персонажів  
исичка С стричка

усі складноскорочені слова й 
по ідні від ни  ддо о ога, 
дит айда чик.

ди належать і слова з пер
шими частинами  авіа  авт  
аер  ауді  і  в д  ідр  
е е тр  ве  т  і р  

е а  су ер  севд  ін  
те е  т й подібні
авіакаса  ікро ви ьовий

слова, утворені повторенням того самого 
слова, поєднанням слів з одна ковим 
коренем, синонімічни  або антоніміч
ни  слів  і ий і ий  в икий р в и
кий  ти ко и ко  і ь
АЛЕ: кі ь кі  чи  чи о  тощо

прикметники з першо  частино  
ві сь в , в нн  військово орський
АЛЕ: військово о ов а ий  
військово о о ий іменники

слова, які ма ть першу частину ві е  
е с  а сі  іні , е  ер  
кс ч іо

Пишемо окремо
 два однакові іменники, з яки  один має форму Н. в , а другий  

О. в  кі ь кі  од и  од а  чи  чи о  ч сть ч ст
 прислівникові сполучення  д ь  дå ь   д  а дå ь  час від чàс

й под
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Слова з ів
кладні слова з ів  (на ів ) пишемо через де іс, якщо друга частина 

слова є âëàñíîþ назво  НАПРИКЛАД: ів и ва  ів вро и
 решті випадків складні слова з ів  на ів  пишемо разом  НАПРИ-

КЛАД: івдороги  ів ака  ів ка, ів р  ти  а івсо

На исання рислівників разом і через де іс

Разом пишемо складні прислівники, які утворені
сполученням прийменника кілько  прийменників  із будь яко  час

тино  мови  вго ос  авко о  в р  агор   а горѕ
сполученням часток а , ані , де , , ,  із будь яко  частино  

мови  а èк ди  а ітрî и  ов чора
з кілько  основ  осо і  стрі го ов  равор ч

ерез де іс пишемо складні прислівники, які утворені
за допомого  прийменника  від займенників і прикметників на 
у, у або  о сво  о рат рськи  також  о ати і

за допомого  прийменника по від порядкови  числівників  по перше
за допомого  часток удь , удь, не удь, а на , т на , т  дь

к ди  ко и дь  д сь то
з дво  прислівників  вр ди годи  д сь і д  с к так
повторенням того самого слова  поєднанням синонімів, антонімів, 

слів із тим самим коренем  и ько и ько  ти ко и ко  і ь
 ти о ти с ько  род вік

ершу частину пишемо окремо, а дві наступні через де іс у прислівни
ка   сьогод і автра   кі кра   діда радіда   дав і дав

ерез два де іси пишемо прислівники іч о іч  віч а віч  всього а
всього  дь о дь  оч оч  к к  д д  ко и ко и

На исання рислівникових с олучень

рислівникові сполучення пишемо окремо, наприклад

без відома, без жал , без кінця, без сумніву, в міру, в ногу, в цілості, до 
відома, до вподоби, до завтра, до діла, до ладу, до міри, до побачення, до 
речі, до смакó, до сьогодні, з бол , з розгону, на бігó, на вåсну але  
навеснѕ , на відмінно, на вікó, на диво, на жаль, на зло, на льоту, на 
мить, на ніщî, на радість, на смѕ , на урà, на оду, на щастя, під силу, 
по закону, по можливості, по правді, по суті, по черзі, тим часом, уві 
сні, через силу, як слід

день у дåнь, з дня на дåнь, одèн в одèн, раз у рàз, раз пî раз, рік у рік, 
час від чàсу, від рàнку до вåчора, з кра  в край, з бîку на бік, з кінця 
в кінець

в цілому, в основному, по двоє, по троє
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укви  і в словах іншомовного оходження

укву  ишемо

  загальних назвах після д  т   с      р перед букво  на по
значення приголосного крім й  д о  р , ка ч о  ч си  д си  
ч рг р  д ь

е так зване равило дев ятки  букву  в загальни  назва  пишемо 
після дев’яти вказани  букв  сі ці букви є в реченні å òè сè ö  
чà ó èðó .

  геогра ічних назвах
а  які закінчу ться на ида  ика  Àòëàíò да  орс ка  кс ка
б  після  ч     × і  р  а гто  каго  й г
в  зі сполученням ðè  перед букво  на позначення приголосного  Êð т  

ар  адр д   встріÿ
г  у деяки  назва  після д  т та в деяки  випадка  згідно з традиційно  
вимово  рг т а  ра і  ат ка  С рі  С и і  рат с ава

укву і ишемо

 а початку слів  ід  іада
  кінці невідмін вани  слів  рі  таксі
 еред буквами на позначення голосни  звуків та й  г іа ь ий  а

ді і
 ісля букв, що не в одять до дев’ятки  і с  с і  іíі
  власни  назва  після букв на позначення приголос ни , крім ви

падків, зазначени  у п   попереднього правила  Ëіса о  іссісі і  Сід
й  ідро  Гріìì, Àðістот ь  і ь

ПРИМІТКА. ишемо , а не і
а  у слова , що давно засвоєні українсько  мово  ë о   с рт  
â  д а  к ар с та ін
б  у слова  церковного вжитку  д ко  ско  тро о ò тощо

Подво ні букви в словах іншомовного оходження

 загальних назва  іншомовного по одження букви звичайно не одвою
мо  НАПРИКЛАД: с а  і à, с аг òі  аñа  гри  аñі  і т р î, ароêо.

одвоєння зберігаємо
в окреми  загальни  назва  âàííа  тоííа  віëëа  аííо  аííа  

ìàííа  адоííа  åòòо  рóòòо  îííа  åííі  îòòо  іëëь  ëëа  
óëëа  іррà
у власни  назва  та по ідни  від ни  слова  Ãîëëа ді  ароêêо  
р ññ ь  аëëіíí  аг ëëа  ññо  Гі ократ  дда  діññ й  а

стр ëëі  гоëëа дський  ароêêа ський
при збігу однакови  приголосни  звуків префікса й кореня  іííова

і , ірра іо а ь ий  с рр а і
ишемо  і ігра і  (і ігра т), АЛЕ: å ігра і  ( ігра т)
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А остро  у словах іншомовного оходження

А остро  у слова  іншомовного по одження ишемо перед    ісля
букв   в          р  ко т р  кар ра  о т ск  

 и к  р р
префікса, що закінчується букво  на позначення приголосного  

ад та т  ін к і  êîí ктóðà
построф не ишемо, коли букви   познача ть один звук а , у  
д т  ик  р  ь

нак м якшення в словах іншомовного оходження

Çíàê м якшення в слова  іншомовного по одження вживаємо для по
значення на письмі м’якості приголосни  ä  т  з  с  л  н  у та
ки  випадка

перед   , що познача ть звуки йа , йу , йе  àòåëь , і ь рд  
ко ра сь

перед йо  ка ьйо  ьйо
у кінці слова  а а ь да ь
після ë перед букво  на позначення приголосного  àëь атрос.

Уживання великої букви

 великої букви пишемо власні назви  Â икд ь, о ро Ñвіт ь
кщо власна назва склада ться з кількох слів, то з великої букви пи

шемо ерше слово  Ä ь чит  Ì й історі  а орі ького ко а тва  
Íа іо а ь а о ра кра и  Äр га світова вій а  Çо оті ворота (АЛЕ:
Äåíü Í а ості кра и  Äåíü Ï р оги
 великої букви пишемо всі слова у власни  назва
держав  ра ька с іка, с іка о ь а
населени  пунктів, вулиць, проспектів  місто і а рква  вулиця 
р ій а
найвищи  державни  установ країни й міжнародни  організацій
р ов а ада кра и  вро йський Со
астрономічни  і географічни  об’єктів  а ький  галактика , 
івд  о ісс
дійови  осіб у казка , байка  рво а а очка

Присвійний рикметник, який утворено від власної назви, пишемо з 
великої букви  вч ків  дрі в  роте з малої букви пишемо при
кметник, який
а  має суфікс івськ ( вськ  або и ськ  вч ківські р дки
б  в одить до складу фразеологізму або наукового поняття  горді в в о , 
да ок ів ч  ар і дова с іра ь  і агорова т ор а.
 великої букви пишемо назви таки  релігійних онять, як ог  о а 
атір  Си  о ий  Св тий  але ог р  і т  ін , і і  ора

 великої букви пишемо всі слова в таки  оняттях  р ав ий Гі  
кра и  р ав ий Г р  кра и  р ав ий ра ор кра и
 великої букви пишемо назви видів найважливіши  документів  о

стит і  кра и  ако  кра и ро освіт .
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азви посад, почесни  звань, народів, осіб за національніст  або місцем 
проживання пишемо з малої букви  дир ктор, арод ий артист  ас

ий чит ь кра и, кра і  ки и  АЛЕ: оч с  ва  ас
ий чит ь кра и  одночас назви найви их державних осад

пишемо з великої букви  р ид т кра и, Го ова р ов о  ади 
кра и, р р і істр кра и

 

Назва 
частини 

мови
начення Синтаксична 

роль 
На які итання 

від овіда

Самостійні

менник означає предмет найчастіше  підмет, 
додаток, обставина

то  що

Прикметник означає ознаку 
предмета

означення,
присудок

який  чий  

ислівник означає число, 
кількість предме
тів, порядок ї  
при лічбі 

найчастіше  підмет, 
означення, додаток

скільки  
котрий

айменник вказує на особу, 
предмет, ознаку, 
кількість

найчастіше  підмет, 
додаток, означення

то  що  який
чий  скільки  

і слово означає ді  
предмета 

найчастіше  
присудок
(ді рис ів ик  
об ставина
ді рик т ик  
означення

що робити  
що зробити  
(ді рис ів ик  
що роблячи
(ді рик т ик  
який

Прислівник означає ознаку 
дії, ознаку пред
мета чи ознаку 
іншої ознаки

обставина, 
присудок,
означення 

як  де  куди  
коли  чому  
яким способом
з яко  мето

Службові

Прийменник

не ма ть не є членами 
речення не відповіда тьС олучник 

астка

Особлива частина мови

Вигук виражає 
почуття, емоції

не є членом 
речення

не відповідає
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Рід змінюваних іменників

іночий путь, біль ( воро а рос и  иткè), ваніль (рос и а), ла
тинь, грань, емаль, мігрень, вісь, туш ( ар а), гуаш 
( ар а), бязь (тка и а)

оловічий степ, біль (стра да ), ванілін ( оро ок), полин, ро
яль, дріб, насип, нежить, шампунь, т ль, степінь, сту
пінь, толь, дриль (і стр т), туш ( . ривіта ), 
кір, перекис, ка ель

Рід Н змінюваних іменників

со и слова, що назива ть чоловіків ( ось ), належать до чо
ловічого роду, а слова, що назива ть жінок ( ісіс  а
да ),  до жіночого

Òâàðèíè назви òâàðèí переважно належать до чоловічого роду  
о і  и а  а і го  

АЛЕ: к г р   ч. і ж. роду  öåöå му а   ж. р  івасі, 
тас  (ри а   ж. р  і под

Н істоти  назви неістот належать до середнього роду  раг  со о  
асі  д о  

АЛЕ: тор адо вітер   ч. р  ав  вулиця , ко ьра і
капуста , са і ковбаса , гі ді мова , ор о і вода   
ж. р  і под

ас і 
а ви

рід географічни  назв, назв газет, журналів визначаємо 
за загально  назво  а с   с. р  бо це місто  і і

а д аро  ж. р  бо це гора

р віат ри рід абревіатур визначаємо за родом основного слова  НА-
ПРИКЛАД: с час а С  ж. р  атомна електростанція  
основне слово  ста і

Кличний відмінок іменників

 кличному відмінку однини іменники  роду ма ть такі 
закінчення

î верда група
Ãàííî арисî Æàííî Âàëåíòèíî а сî ìàìî  дівчи î с
стрî до родійкî гро ад кî о тавî   

е ( ’яка й мішана групи
Ната і  арі  і  а сі  рі  ч и å  кр чå  очå  овå

þ еякі іменники м якої групи з естливим значенням  ат сþ  
до þ  Ната þ  Га þ Âàëþ та ін  

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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 кличному відмінку однини іменники  й с ільного роду 
ма ть такі закінчення

î менники  відміни
ико î  ко гî  старостî  тр д гî   

е

ав å  å  вг å  огда å  др å, ко ачå  о чå  р и
д тå  і істрå  рå  дир кторå  ч іо å  ко рå  т с рå  
сторо å  гро ад и å  і рå Ëüâîâå

еякі слова на е ь
лопець  о чå, кравець  кравчå

у ку  гу  атьку, си у, òàòу, читачу

 
менники м якої групи крім деяки  слів на åöü   аси þ  
вг іþ  С ргіþ  горþ  ікарþ, тат сþ  чит þ  го чарþ  до
родіþ  іс þ  краþ  

боєць  ій þ  покупець  ок þ

 кличному відмінку чоловічі імена о батькові ма ть закінчення у
( ва овичу  дрійовичу , а жіночі  закінчення î ( ва ів î  дрі в î

 кличному відмінку іменники  роду ма ть форму, одна
кову з називним  о ро  в   о рî л  в  к рча  в   к рчà л  в

 

лени речення Види Питання 

 о
 л

 о
 в

 н
 і ідмет

простий то  що

складений

рисудок

простий що робить підмет
що з ним робиться
який він є
то він є   що він є

складений іменний

складений дієслівний

 р
 у

 г
 о

 р
 я

 д
 н

 і

значення
узгоджене який  чий

котрийнеузгоджене

бставина

способу дії як  яким способом

міри і ступеня яко  міро  чи часто

місця де  куди  звідки

часу коли  з якого часу  доки

причини чому  з якої причини

мети навіщо  з яко  мето

умови за якої умови

допусту незважа чи на що  усупереч чому

одаток

прямий кого  чого  
кому  чому  
кого  що
ким  чим  
на у кому  на у чому

непрямий
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Вид С осіб вираження 
головного члена Çíà÷åííÿ Приклад

Означено
особові

дієслово у формі  
 ї та ї особи однини 

й множини теперішньо го 
чи май  бутнього часу  
 наказового способу

головний член 
означає ді , 
яку виконує 
конкретна особа 
(  ти  и  ви)

д  до ко и.
ід  до ко и.

діть до ко и.

Неозначено
особові

дієслово у форма  
 ї особи множини 

теперішнього чи май
бутнього часу  
 множини минулого 

часу  
 множини умовного 

спо  собу

головний член 
означає ді , 
яку викону ть 
невизначені особи 
(во и  и  ви)

д ть до ко и.
рий и до ко

 и. 
и  до ко и.

Узагаль
нено
особові

дієслово у формі ї 
особи однини теперіш
нього чи майбутнього 
часу або наказового 
способу  
ідше  інші форми

головний член 
означає ді , що 
може стосуватися 
будь якої особи 
в будь який 
момент часу

р га і а ть 
 іді.

езособові  безособове дієслово
 особове дієслово в без

   особовому значенні
 інфінітив або інфіні

тив у поєднанні з при
слівником чи присуд   ко
вими словами тр а  

о а  с ід  а ь
 прислівник з допоміж

ним дієсловом або без 
нього
 слова íåìà,  о, 
 д

 дієслівні форми на 
о, то

головний член 
називає ді  
або стан, які не 
ма ть виконавця 
чи носія 
або реалізу ться 
незалежно 
від ни

 світа .

а  і о .

о а о ачити 
вс . 

і стра о. 

  а  час .

рав  ско о.

Називні іменник або займенник 
у називному відмінку 
або іменне словосполу
чення

головний член 
стверджує 
наявність предме
тів чи явищ 
у реальній 
дійсності

д с а осі ь. 
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Вид асоби зв язку
Питання  на які

від овіда  ідрядна 
÷àñòèíà

 означальними
підрядними части
нами

получники  о  к  і и  
ов  ач  і и  ов ито
получні слова  то  о  
кий  чий  котрий  д  ко и  

к ди  відки та ін

який  котрий

з зясувальними
підрядними части
нами

получники  о  о  а и  
ов  к  чи  і и  ач  ач
получні слова  то  кий  

чий  котрий  д  к ди  відки  
скі ь  ки  ко и  к та ін

итання непрями  
відмінків  кого  чого  
кому  чому  кого  що  
ким  чим  на у по  
кому  чому

 о
бс

та
ви

н
н
и
м

и
  
п
ід

р
я
д
н
и
м

и
  

ч
ас

ти
н
ам

и

ісця получні слова  д  к ди  
відки

де  куди  звідки

асу получники  к  ко и  від
ко и  оки  доки  відтоді к  
іс  того к   того час  
к  к ті ьки  ті ьки о  

скоро  дв  ой о
получні слова  ко и  до
оки  доки  відко и

коли  доки  відколи  
чи довго  з якого часу

пособу дії та 
ступеня

получники  о  о  к  
ов  ач  ач  і и  і  

чи  ти  о  то
получні слова  к  скі ьки  
аскі ьки

як  яко  міро  
наскільки  яким 
способом

мови получники  к  к о  к и  
ко и  ко и  а и

за якої умови

ричини получники  о  то  о  
ч р  т  о  ти  о   
в к   ти  о  оскі ьки

та ін

чому  з якої причини  
через що

ети получники  о  д  того 
о  а и

навіщо  з яко  мето

орівняння получники  к  ов  ач  
ач  ов и

як  як саме  
подібно до чого

опусту получники  оч  оча  
дар а о  ва а чи а 
т  о  ай  а о.
получні слова  к  к ди 
 то  та ін

незважа чи на що  
всупереч чому

аслідку получник так о а питання не відпо
відає
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одаток 
 

À
агронîмія 
алфàâѕò 
асиметрѕя 

Á
багаторазîвий
беремî, беретå
бåшкет 
блàговіст 
борîдавка 
босîніж
бор чèсь
боÿзнь 
бурштинîвий 
б’ чè

В
âàãè (  о и і)
вантажѕвка 
везтè, везетå, веземî
вербà
веретåно 
вестè
âèгадка
âèгода (користь)
âèãîда ( р ч ість)  
визвîльний
визнàння
вимîва
âèнагородити
âèпадок
вирàзний
âèсіти 
âèтрата 
вишèваний 
вичåрпний
відвезтè
âѕдгомін  
âѕдомість (с исок)
відîмість ( овідо )
віршовèй 
вітчèм 
воднîчас 
возз’єднання
всерåдині 

гальмî, гàльма 
гетьмàнський
глядàч 
гнобèòè 
горобèна
горошèна
госпîдарський (від 

гос îдар)
господàрський (від
гос одàрство)
граблѕ

рунтовèй

далечинà
данèна 
дàно 
дворîвий
дåщиця 
дèвлячись 
дè ання 
діалîã
дѕдів
дѕточкè
дѕтьми 
добóток 
довåр у 
довѕдник  
донестè
дîнька
допѕзна
дочкà
дîщечка
дощовèй 

жадàний 
жалèòè 
жал зѕ
жаркèй 
живîпис
житлî
житловèй 

Ç
завдàння
завдîвжки
завезтè
завершèòè 
зàвждè
завчасó
зàгадка
задобрèòè 
заіржàвілий 
заіржàвіти
зàйнятий 
зàкладка (  к и і)
зàкрутка 
залишèòè 

замѕжня 
зàпонка 
заслàння 
зàставка 
зàстібка 
застîпорити 
звèсока 
здàлека 
зібрàння
злåгка 
зîвсім
зобразèòè 
зîзла 
зрàння 
зрóчний
зубîжіння

ідемî, ідетå, ідучè
ѕскра
індóстрія

Ї
їстівнèй

Ê
кажó
кàжучи
кàмбала 
каталîã 
квасолåвий 
кèдати
кèшка
кіломåтр
кладемî, кладетå
книжкîвий
кîвзатися
кîлесо
кîпія
кîпчений (ді рик .)
копчåний ( рик .)
корèсний
кîсий 
котрèй
крицåвий
крîїти 
кропивà
кулінàрія

Ë
лàте 
легкèй
листопàд
листянèй 
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літîпис
льодовèй 
лялькîвий
лþстро

М
мàбóть 
магістåрський (вч . 
ст і ь)
мàркетинг
медикамåнт
мерåжа
местè
металóргія
мій, могî
мілімåтр 
мілкèй 
морîчити

Н
навѕки
навкîло
навчàння
надбàння 
напѕй
насàмперед
нàскрізний
нàчинка 
ненàвидіти
ненàвисний
ненàвисть
нестè, несемî, несетå
нѕздря 
новèй
нуднèй

О
обіцÿнка 
обрàння
обрóч (î ід)
одинàдцять
однàковий 
одноразîвий 
ознàка
îлень 
оптîвий
осетåр
îòàман

П
пàртер 
перåкис  
перåпис 
піалà
пѕдданий (ді рик .)
піддàний ( рик .)
пѕдлітковий 

пізнàння
пільговèй 
пітнèй 
піцåрія 
поблизó
пîдруга
покàзник 
полåжати 
пîмèлка
помîвчати 
порядкîвий
посерåдині 
посèдіти, посèджу 
посó а
прийнÿòè 
прèязний
промѕжок 
псевдонѕм

Ð
рàзом
ранкîвий
рåмінь ( о с)
рåшето 
рèнковий 
різнîвид 
річковèй
роблþ
розв’язàння
роздрібнèй 
розповѕст
рукîпис 
руслî

С
саднî
сàнкè
сантимåтр
свåрдло
серåдина
сåча 
симетрѕя 
соломèнка 
спèна
стàтуя 
старàнність
стовідсîтковий 
стрибàòè 
стîляр
суднî
сóєтний  

Ò
таланèòè 
текстовèй 
терпкèй 
течіÿ

òèгровий 
тисîвий 
тім’янèй 
травестѕя 
òîвпитися
товстèй
той, тогî
тонкèй
торф’янèй
тризóб

Ó
українець
український
уподîбання
урочèстий

фартó
фа овèй
фенîмен 
фîльга
фîрзац 

àос (  і о огі )
аîс ( ад)
оджó
óтро 

царèна
цåнтнер
ціннèк 
цукрîвий

чарівнèй
черговèй
черствèй
читàння
чорнîзем
чорнîслив
чотирнàдцять

Ø
швидкèй
шля опровѕд
шовкîвий

Ù
щåлепа
щèпці

ялèновий
ярмаркîвий
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і кури не кл ть
оч гребл  гати

як піску морського

як кіт наплакав
з горобину душу
на заячий скік

руко  дістати
на кид стріли

де акар телят пасе
де козам роги правлять 

оч із лиця воду пий
оч картину мал й

 
оч оком світи
оч в око стрель
оч око виколи

сміятися на кутні
розсипати кислиці

продавати зуби
сушити зуби
вибіл вати зуби
аж за живіт братися

язик держати за зубами
прикусити язик

 
чесати язик
язик розв’язати
язик без кісток

, 
дати драла
давати вол  ногам
брати ноги на плечі
п’яти салом мазати

одним миром мазані
одним ликом шиті
два чоботи  пара
під один гребінець
одного поля ягода

макітра варить
не в тім’я битий
всі розуми поїв

голова з ву ами
без царя в голові
туман вісімнадцятий
на цвіту прибитий

був на коні і під конем
бував у бувальця
тертий калач
зуби з’їв
стріляний горобець

, 
молоко на губа  не обсо ло
мало каші з’їв
не бачив смаленого вовка

гнути сво  ліні
оч кіл на голові теши

гопки стати

, 
оч у ву о бгай 
оч до рани прикладай

як шовковий
і води не замутить 
серце з воску
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Правильно Н равильно

ââàæàòè за потрібне  вважа  правильним  
вважати своїм обов’язком  я вважа , що рахувати за потрібне 

ставиться з поваго відноситься з поваго

ñòàâëåííÿ до л дей, ставлення до навчання, 
твоє ставлення до справи, недбало ставитися 
до справи

відношення до л дей

виробничі відносини, суспільні відносини, 
дипломатичні відносини виробничі відношення

вза мини в колективі, ñòîñóíêè між коле
гами відношення в колективі

ñêàñîâóâàòè рішення розпорядження, закон, 
указ, вирок, норму, заняття, рейс і т  ін відміняти рішення

на ьому підприємстві, у цьому разі, пору
шити це питання на даному підприємстві

домовитися про спільні дії, сторони домови
лися договоритися про спільні дії

çàâäÿêè допомозі, завдяки підтримці, зав
дяки турботі, завдяки сприятливим умовам äÿêóþ÷è допомозі

основне çàâäàííÿ мерії, першорядні зав
дання, виконати завдання, гуманне зав
дання, завдання на березень

основна çàäà÷à мерії

ефективні заходи, реалізувати за оди що
до  розробити план за одів  ужити за одів 
реагування на

ефективні міро ри мства

нинішні ціни, нинішні умови, íàÿâíà ме
режа, те ерішній порядок, зафіксовані права існуючі ціни 

у будь який час, будь яке питання, з будь
якого місця, на будь який смак, кожний 
держслужбовець, кожний документ

у ëþáèй час

мати значення, має значення відігравати значення

ти мені заважа ш, не заважайте мені прац
вати ти мені міша ш

мова йде про злиття партій  йдеться про те, 
щоб  йдеться про повідомлення з місць мова йдеться

ротягом одного місяця  протягом години на ротязі одного місяця
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Правильно Н равильно

списки ïîäàëè до місцеви  органів влади, 
слід подати деклараці , відповідь надіслали
за адресо

списки íàïðàâèëè в місцеві 
органи влади

çàâäàâàòè шкоди, завдати збитків, завдати 
страждань, завдати бол , завдати ли а íàíåñòè шкоду

îïëà÷óâàòè проїзд, платити за проїзд, опла
чувати послуги, ïëàòèòè çà послуги, оплачу
вати ра унки

îïëà÷óâàòè çà проїзд

ідбити підсумки, підбивати підсумки, під
биття підсумків ідвести підсумки

ровідний спеціаліст, провідна галузь, про
відна роль ведучий спеціаліст

равильно пояснив, правильно зробив, пра
вильна відповідь, неправильне рішення, не
правильне тлумачення

вірно пояснив

с рияти розвитку співробітництва, ривес ти
до перемоги, призводити до катастроф

ïðèçâîäèòè до розвитку 
спів   робітництва

áðàòè участь, брати до уваги, брати до відома риймати участь

óæèâàòè за одів риймати міри 

ïîðóøèòè питання, у доповіді порушено пи
тання, треба порушити питання ідняти питання

íàñòóïíå питання, наступного дня, наступна 
зупинка, дальше життя, одальша робота слідуюче питання

прибуток становить  млн, частка становить 
  прибуток склада   млн

реформи в галузі освіти, галузі господарства, 
с ера діяльності реформи в області освіти

у разі потреби, якщо буде потреба, у жод
ному разі  здебільшого, переважно

у âèïàäêó необ ідності,
у більшості ви адків

ÿê керівник депутат, голова, мер, експерт  
реєстрація особи як платника податку  брали 
участь як спостерігачі

у якості керівника

чинний закон, чинне законодавство, чинний 
договір, закон набирає чинності діючий закон

евченко  начальником  евченко  началь
ник  парк  окраса міста явля ться начальником

родов  та и і
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Порядок виконання:
. Ува но про ита те завдання.
. Визна те  хто говоритиме пер им пер о .
. По ерзі висловте свої думки.
. і діть спільного висновку.

поп а йт  в па а

я вправа да  змогу спо атку о мінятися ідеями з партнерами  ли е потім 
озву ити свої думки перед класом.

Порядок виконання:
. Ува но озна омтесь із завданням.
. О говоріть свої ідеї з однокласником однокласнице . За змоги ді діть 

спільної думки.
. О дна теся в етвірку наприклад  з у нями  що сидять за на ли о  до 

вас парто . О говоріть попередньо досягнуті рі ення. За змоги ді діть спільної 
думки  хо а в деяких випадках у групі мо е ути осо лива думка  яка те  ма  
право на існування. Визна те  хто з вас висловл ватиме думку групи.

. Висловте думку групи.

ва  оти и  усі а ом

оло думок  допомага  знаходити рі ення з конкретної про леми ляхом 
вільного висловлення своїх думок усіма у асниками колективного о говорення.

Порядок проведення:
. Ува но озна омтеся з про лемо .
. Усі у асники за а ання висува ть свої ідеї щодо розв язання про леми. о 

іль е іде   то краще
. О говоріть запропоновані ідеї  о еріть ті  що допомага ть ді ти істини.

Увага! За ороня ться о говор вати  оцін вати ідеї на етапі їх висловлення. 
озволя ться повтор вати а о роз ир вати ідеї  запропоновані удь ким. 

Пам ята те  що о днання кількох іде  асто веде до висунення нових.

оло умо   

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ
я вправа да  змогу ко ному за а ання висловити думку видко  лаконі но.

Порядок проведення:
. Визна те  хто за ким уде висловл ватися.
. По ерзі висловте думку лаконі но  видко.

Увага! У ці  вправі висловл ться ли е за а ання  а відповіді не коменту ть і 
не оцін ть. ако  за ороня ться пере ивати того  хто висловл ться  викрику
вати з місця. У итель мо е о ме ити ас для висловлення.
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М С

а ов і оди ад тик ас ики й оди ад тик ас и і   3

     4

    
  оняття точності мовлення  мови досягнення 

 точності мовлення   
  очність у використанні синонімів, омонімів, паронімів 

 і багатозначни  слів   
  очність у використанні слів іншомовного по одження,

 ар аїзмів, неологізмів, фразеологізмів   14
  очність у використанні термінів та професіоналізмів   
  живання слів у властивому їм значенні   22

    
  мови логічності висловлення   
  бзац як засіб логічної організації висловлення   32
  лужбові та вставні слова як засіб дотримання логічності   
  огічність побудови тексту   
  имоги до логічності мовлення в різни  стиля    43

    
  истота мовлення й загальна культура л дини   
  икористання в мовленні слів іншомовного по одження   
  икористання в мовленні лексики обмеженого вживання   

   
  агатство мови і мовлення   
  разеологічне багатство української мови   
  есурси збагачення мовлення   
   инонімія   
  ираження багатства мовлення в різни  стиля    

    
  онетичні засоби виразності мовлення   
  евербальні засоби мовлення   
  имоги до виразності мовлення в різни  стиля    

       
  тильова доречність і мовленнєва ситуація   
  ункціональні та експресивні засоби мови   

     
  иторика як наука  тапи ораторської діяльності   
  ідготовка до публічного виступу   
  труктурування ораторської промови   111
  пособи подання матеріалу   114
  овне оформлення висловлення   
  пособи запам’ятовування промови  
  иступ з ораторсько  промово    123
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  онетика  рфоепія   
  равопис   133
  ипи словників  ексикологія  разеологія   
  удова слова  ловотвір   
  равопис   142
  орфологія   
  равопис   
  ловосполучення і речення  лени речення   
  росте ускладнене речення   
  кладне речення   

     
  іалог дискусія  іалог полеміка  

   іалог  обмін думками   
  ереказ переклад   
  таття проблемна    
  сний докладний переказ прослу аного висловлення   
  исьмовий твір про досягнення л дини   
  сний переказ тексту з творчим завданням   
  ез ме   
  віт про виконану роботу   
  сний стислий переказ прослу аного висловлення   
  лан конспект виступу   
   сний виступ публіцистичного арактеру   
  иступ під час дискусії підготовлений    
  искусія з обсто ванням альтернативни  точок зору  

    иступ під час дискусії непідготовлений  
    ідповіді на запитання під час дискусії   

  есіда, усне розгорнуте повідомлення 
    за попередньо складеними тезами   

  исьмовий твір про ціннісне ставлення до життя   
  ин ронний переклад озвученого тексту   

   
одаток  загальн вальні таблиці   
одаток  ловник наголосів   
одаток  разеологічні синоніми   
одаток  оширені помилки слововживання   
одаток  ояснення щодо виконання деяки  видів завдань    
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ПУБЛІЧНЕ МОВЛЕННЯУСПІШНЕ СПІЛКУВАННЯ

НЕ ЗАВЖДИ ГОВОРИ, ЩО ЗНАЄШ, 
АЛЕ ЗАВЖДИ ЗНАЙ, ЩО ГОВОРИШ 

(Нар. творчість)

НЕ СУДИ ЛИЦЯ – СУДИ СЛОВО!  
(Григорій Сковорода) 

Поради давніх римлян

Auscultare disce, nescis toqui.

Cave, quid dicas, quando et cui.

De principiis non est dis-putandum.

Nec sutor ultra crepidam.

Audiatur et altera dars.

Ubi concordia – ibi victoria.

Якщо не вмієш говорити, 
навчися СЛУХАТИ.

ДУМАЙ, що кажеш, коли й кому.

Про ПРИНЦИПИ не 
сперечаються.

Не кажи про те, чого не ЗНАЄШ.

Потрібно ВИСЛУХАТИ й іншу 
сторону в суперечці.

Де ЗГОДА, там перемога.

не намагаємося 
ïåðåáèâàòè 

співрозмовника 

не розмовляємо 
категоричним тоном

озвучуємо  
наші пропозиції 

тактовно

бесіду ведемо без 
формалізму, нотацій, 

залякування 

даємо можливість 
висловитися й іншим

відкидаємо  
забобони й плітки 

в спілкуванні

не докучаємо  
своїми запитаннями 
про особисті справи

намагаємося знайти  
те, що нас об’єднує,  

а не роз’єднує  

привітні, 
доброзичливі

Ми 
щасливі й успішні, 

тому що ...
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КОМУНІКАТИВНО-СТИЛІСТИЧНІ ЯКОСТІ МОВЛЕННЯСТИЛІ МОВЛЕННЯ

Назва 
стилю

Сфера 
викорис-

тання

Основні 
види

Загальні 
ознаки

Мовні 
засоби

Розмовний Побут, 
сімейні,  
дружні 
стосунки

Розмова 
на побутові 
теми, лист 
до близької 
людини

Невимушеність, 
жвавість бесіди;  
вияв 
авторського  
ставлення

Розмовна й 
просторічна лексика, 
фразеологізми,  
вигуки, модальні 
частки, звертання, 
прості речення, 
неповні речення, 
окличні речення

Науковий Освіта, 
наука,  
техніка 

Наукова 
стаття, 
лекція, 
відповідь 
на уроці

Чіткість, 
точність,  
послідовність 

Нейтральна лексика, 
терміни, віддієслівні 
іменники,  
складнопідрядні 
речення

Художній Художня  
література

Оповідання, 
 повість, 
казка, вірш

Образність,  
емоційність

Емоційно забарвлені 
й нейтральні слова, 
діалектизми, тропи, 
вільний порядок слів 
у реченні

Офіційно- 
діловий

Службові  
стосунки,  
законодав-
ство 

Заява, 
оголошення,  
наказ, 
закон

Офіційність,  
конкретність,  
чіткість, 
стислість

Нейтральна  
лексика, офіційні 
слова і сполучення 
слів, мовленнєві 
штампи, складені 
сполучники,  
розповідні речення, 
повні речення,  
речення з рядами 
однорідних членів

Публіцис-
тичний

Суспільне 
життя

Виступ 
на зборах 
і мітингу, 
газетна 
стаття, 
звернення

Точність, 
логічність,  
піднесеність,  
офіційність

Суспільно-політична 
лексика, емоційно 
забарвлені слова, 
тропи, фразеоло-
гізми, спонукальні 
речення, окличні 
речення, риторичні 
запитання

Змістовність Висловлення підпорядковано заздалегідь визначеним темі й 
основній думці

Точність

Ужиті слова повністю відповідають своїм значенням і смислу 
висловленої думки

Знання і вживання точних значень слів, словосполучень, речень

Уміння виражати свої думки так, щоб вони були сприйняті 
адресатом однозначно

Логічність

Точність у вживанні слів і словосполучень

Правильна побудова речень

Смислова завершеність тексту

Чистота

Повна відповідність нормам літературної мови (орфоепічним, 
лексичним та іншим)

Правильна літературна вимова

Уживання слів, які відповідають літературній нормі

Багатство

Використання великої кількості мовних одиниць 
(слів, словосполучень, речень), які відрізняються за своїм смис-
лом і будовою

Використання мовних засобів, які в тексті не повторюються

Вираження однієї і тієї самої думки різними мовними засобами

Виразність Дібрані такі засоби, щоб якнайкраще передати думку й викли-
кати інтерес людей до сказаного чи написаного

Доречність та 
ефективність

Відповідність темі й меті висловлення, його логічному змісту, 
емоційному забарвленню, стилю мовлення

Урахування ситуації спілкування, складу мовців, форми мови 
(усної чи писемної)
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