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Øàíîâíі 
äåñÿòèêëàñíèêè і äåñÿòèêëàñíèöі!

Ðîçâèòîê é îñâіòà æîäíіé ëþäèíі íå ìîæóòü áóòè ïîäàðîâàíі. Îõî÷і 
äîëó÷èòèñÿ äî íèõ ìàþòü äîñÿãíóòè öüîãî âëàñíîþ äіÿëüíіñòþ, âëàñíèìè 
ñèëàìè. Ìè ãîòîâі äîïîìîãòè âàì і çàïðîñèòè äî ñïіâïðàöі íà ñòîðіíêàõ 
öüîãî ïіäðó÷íèêà. Âèâ÷åííÿ ðіäíîї ìîâè, óäîñêîíàëåííÿ ìîâëåííєâèõ 
óìіíü і íàâè÷îê òіñíî ïîâ’ÿçàíå іç çàñâîєííÿì іíôîðìàöії ç іíøèõ ãàëóçåé 
çíàíü. Öåé ïðîöåñ ìàє áóòè âñåîõîïíèì, ìàñøòàáíèì і îïòèìàëüíèì. Öå, 
ñâîєþ ÷åðãîþ, ïåðåäáà÷àє ðîçøèðåííÿ íàøîãî ñâіòîãëÿäó é óñòàíîâëåííÿ 
çâ’ÿçêіâ ìіæ іñòîðієþ òà ñó÷àñíіñòþ, ìèíóëèì і ìàéáóòíіì.

Ó öüîìó ïіäðó÷íèêó ïîєäíàëèñÿ òðàäèöії òà íîâàöії, áàãàòîðі÷íèé äîñ-
âіä і ñó÷àñíіñòü. Òóò óïðîâàäæåíî ñïіëüíі äëÿ âñіõ øêіëüíèõ ïðåäìåòіâ 
íàñêðіçíі çìіñòîâі ëіíії: «Åêîëîãі÷íà áåçïåêà і ñòàëèé ðîçâèòîê», «Ãðî-
ìàäÿíñüêà âіäïîâіäàëüíіñòü», «Çäîðîâ’ÿ і áåçïåêà», «Ïіäïðèєìëèâіñòü 
і ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü».

Ìàíäðóþ÷è ñòîðіíêàìè ïіäðó÷íèêà, âè ìàòèìåòå çìîãó îïàíóâàòè
îñíîâè ðèòîðèêè, à òàêîæ ïîãëèáëåíî ïîâòîðèòè é ñèñòåìàòèçóâàòè îòðè-
ìàíі ðàíіøå çíàííÿ, çîêðåìà ñÿãíóòè âåðøèí ëåêñè÷íèõ, îðôîåïі÷íèõ,
ìîðôîëîãі÷íèõ, îðôîãðàôі÷íèõ íîðì óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðíîї ìîâè. Íà-
â÷èòåñÿ äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ìîâíі çàñîáè â ðіçíèõ æèòòєâèõ ñèòóà-
öіÿõ, çðîáèòå ñâîє ìîâëåííÿ áіëüø óíîðìîâàíèì, òî÷íèì, áàãàòèì, âè-
ðàçíèì. Ùå îòðèìàєòå çàäîâîëåííÿ âіä ñàìîñòіéíîãî äîñëіäæåííÿ ìîâíèõ 
ÿâèù, âèêîíàííÿ ïðîåêòіâ, ñòâîðåííÿ âëàñíèõ âèñëîâëåíü, îçíàéîìëåííÿ
ç ìàòåðіàëàìè ðóáðèêè «Êóëüòóðà ìîâëåííÿ». Íà âàñ ÷åêàþòü îðèãіíàëü-
íі çàâäàííÿ «Ñèòóàöіÿ», «Ïîïðàöþéòå â ïàðàõ», «Äâà – ÷îòèðè – óñі 
ðàçîì», «Êîëî äóìîê», «Ïîñïіëêóéòåñÿ». Ïîðàäè ùîäî âèêîíàííÿ òàêèõ 
âïðàâ íàâåäåíî â äîäàòêàõ.
І ïàì’ÿòàéìî, ùî çíàííÿ ÌÎÂÈ – îäíà ç ïåðåäóìîâ ÓÑÏІÕÓ.
Òîæ áàæàєìî âàì âèñîêèõ ðåçóëüòàòіâ, öіêàâèõ ïëàíіâ, ñàìîñòіéíèõ 

ïîøóêіâ і âіäêðèòòіâ.
Àâòîðè
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Лексикографія

ÂÑÒÓÏ

§ 1. ËÅÊÑÈÊÎÃÐÀÔІß. 
ÑÓ×ÀÑÍІ ËÅÊÑÈÊÎÃÐÀÔІ×ÍІ ÄÆÅÐÅËÀ

Ç іñòîðії óêðàїíñüêîãî ñëîâíèêàðñòâà, ïðî íîâіòíі ñëîâíèêè òà ïðî òå,
÷îìó ïðàöþ ëåêñèêîãðàôіâ ïîðіâíþþòü іç ïîäâèãîì Ãåðàêëà

ПРИГАДАЙМО. Що в перекладі з грецької означає lexikos і grapho? Які словники ви 
маєте в домашній біб ліотеці чи в електронному форматі на персональному комп’ютері,
планшеті?

1. Прочитайте висловлення. Поясніть, як ви розумієте кожне з них. Розкрийте їхню
образність. Яке з висловлень вам сподобалося найбільше? 

Ñëîâíèêè – öå ìóçåї 
ñëіâ, ó íèõ ìіñöå і äëÿ
ñòàðîãî, і äëÿ íîâîãî
ñëîâà çíàéäåòüñÿ.

Ñ. ÏóøèêÑ. Ïóøèê

Ñëîâíèê – öå âñå-
ñâіò, ðîçòàøîâàíèé
â àëôàâіòíîìó
ïîðÿäêó.

À. ÔðàíñÀ. Ôðàíñ

Òіëüêè Áîã
ìîæå óêëàñòè
äîñêîíàëèé 
ñëîâíèê.

Ï. ÁóàñòÏ. Áóàñò

äÏîäâèã
ëåêñèêîãðàôà
éäå ñëіäîì
çà ïîäâèãîì
Ãåðàêëà...

ðÑ. Êàðàìàí

Ëåêñèêî-
ãðàôіÿ

Ëåêñèêîãðàôіÿ (âіä ãðåö. lexikos – ñëîâíèêîâèé, gra-
pho – ïèøó) – ðîçäіë ìîâîçíàâñòâà, ùî âèâ÷àє òåîðåòè÷íі 
ïèòàííÿ óêëàäàííÿ ñëîâíèêіâ òà çàáåç ïå÷óє çáèðàííÿ,
óïîðÿäêóâàííÿ é îïèñ ëåêñè÷íîãî ìàòåðіàëó.

Ëåêñèêî-
ãðà ôі÷íі
äæåðåëà

Ïîíÿòòÿ ëåêñèêîãðàôі÷íі äæåðåëà îá’єäíóє ëіíã âіñòè÷íі òà
åíöèêëîïåäè÷íі ñëîâíèêè, åíöèêëîïåäії, äîâіäíèêè (ó òîìó
÷èñëі íà åëåêòðîííèõ íîñіÿõ).

Ôóíêöії
Ôóíêöії ëåêñèêîãðàôі÷íèõ äæåðåë

Іíôîðìàòèâíà
(ïðèëó÷àþòü äî

çíàíü)

Íîðìàòèâíà
(äîïîìàãàþòü îâîëîäіòè

ìîâíèìè íîðìàìè)

Ñëîâíèê Ñëîâíèê – öå ëåêñèêîãðàôі÷íî îïðàöüîâàíі ñëîâà, ÿêі âïî-
ðÿäêîâàíî â àëôàâіòíîìó ÷è òåìàòè÷íîìó ïîðÿäêó.
Ó ñëîâíèêàõ óçàãàëüíåíî æèòòєâèé äîñâіä áàãàòüîõ ïîêî-
ëіíü, çàôіêñîâàíî é ñèñòåìàòèçîâàíî íàêîïè÷åíі ëþäñòâîì 
çíàííÿ ç ðіçíèõ ãàëóçåé.
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Лексикографія

Ïàì’ÿòêè ëåêñèêîãðàôії
Ïåðøі ñëîâíèêè – ëåêñèêîíè – ç’ÿâèëèñü ó ñõіäíèõ ñëîâ’ÿí ó ÕІІІ ñòî-
ëіòòі. Âèäàòíèìè ïàì’ÿòêàìè óê ðàїíñüêîї ëåêñèêîãðàôії є òàêі âè-
äàííÿ:
  «Ëåêñèñ ç òëóìà÷åííÿì ñëîâ’ÿíñüêèõ ñëіâ íà ïðîñòó ìîâó» íåâіäî-

ìîãî àâòîðà (ëèøèâñÿ â ðóêî ïèñі; ìіñòèâ 896 ñëіâ; áóâ ïіäøèòèé äî
Îñòðîçüêîї áіáëії, ÿêà âèéøëà 1581 p.);

 «Ëåêñèñú» Ëàâðåíòіÿ Çèçàíіÿ (ïåðøèé äðóêîâà íèé ñëîâíèê óêðàїí-
ñüêîї ìîâè, âèäàíèé ó Âіëüíі 1596 ð., ìіñòèâ 1061 ñëîâî);

  «Ëåêñèêîíü ñëàâåíîðîññêіé è èìåíü òëüêîâàíіå» Ïàìâè Áåðèíäè
(âèäàíèé ó Êèєâі 1627 ð., ìіñòèâ áëèçüêî 7000 ñëіâ);

  «Ñëîâàðü óêðàїíñüêîї ìîâè» ó ÷îòèðüîõ òîìàõ çà ðåäàêöієþ Áîðèñà
Ãðіí÷åíêà (ïåðøèé ґðóíòîâíèé ñëîâíèê óêðàїíñüêîї ìîâè, âèäàíèé
ó Êèєâі â 1907–1909 pp.).

 

Прочитав 
словник Грінченка і ледве 

не танцював на радощах – 
так багато відкрив мені 

цей блискучий твір 
(Г. Тютюнник).

 

2. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. І. Яку роль у нашому житті відіграють словники? Чи варто 
відмовлятися від їхніх паперових версій? Чи дійсно, на вашу думку, через декіль-
ка років лексикографічні джерела будуть лише в електронному форматі? 

ІІ. Розкажіть, які переваги для користувачів мають довідкові видання на електрон-
них носіях порівняно з паперовими.

Ñó÷àñíà ëåêñèêîãðàôіÿ є öіëîþ іíäóñòðієþ, ÿêà, çàäî-
âîëüíÿþ÷è ïîòðåáó â íàéðіçíîìàíіòíіøèõ âèäàõ іíôîð-
ìàöії ïðî ñëîâî, àêòèâíî âèêîðèñòîâóє ìîæëèâîñòі ñó÷àñ-
íîї êîìï’þòåðíîї òåõíіêè.

11-òîìíèé
ñëîâíèê

Íàéïîïóëÿðíіøèì â óêðàїíñüêіé ëåêñèêîãðàôії ùîäî òëó-
ìà÷åííÿ ñëіâ ïîêè ùî çàëèøàєòüñÿ «Ñëîâíèê óêðàїíñüêîї 
ìîâè» â îäèíàäöÿòè òîìàõ , âèäàíèé ó 1970–1980 pîêàõ.
Ðåєñòð ñëîâíèêà ìіñòèòü ïîíàä 134 òèñ. ñëіâ. Öåé ñëîâíèê 
ìàє îíëàéíîâó âåðñіþ – http://sum.in.ua/.

«Ñëîâíèêè
Óêðàїíè»

Ïåðøèì åëåêòðîííèì ñëîâíèêîì óêðàїíñüêîї ìîâè є «Іíòå-
ãðîâàíà ëåêñèêîãðàôі÷íà ñèñòåìà “Ñëîâíèêè Óêðàїíè”»,
ÿêà îá’єäíóє ï’ÿòü ñëîâíèêіâ, çîêðåìà îðôî ãðàôі÷íèé,
îðôîåïі÷íèé, ñèíîíіìі÷íèé, àíòîíіìі÷ íèé, ôðàçåîëîãі÷-
íèé. Ñèñòåìà ìіñòèòü áëèçüêî 152 òèñÿ÷ ñëіâ, à òàêîæ
3 ìëí ïîõіäíèõ ñëîâîôîðì. Âèïóùåíî äèñê «Ñëîâíèêè
Óêðàїíè». Öå äæåðåëî äîñòóïíå îíëàéí: http://lcorp.ulif.
org.ua/dictua/.
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Âіêіñëîâíèê Âіêіñëîâíèê – öå áàãàòîìîâíèé ñëîâíèê äëÿ âіëüíîãî íà-
ïîâíåííÿ, óêðàїíîìîâíèé ðîçäіë ïðîåêòó Wiktionary. Òóò
çіáðàíî òëóìà÷åííÿ é ïåðåêëàäè ñëіâ, âèñëîâіâ. Âіêіñëîâ-
íèê íàëі÷óє ïîíàä 36000 ñëîâíèêîâèõ ñòàòåé, і áóäü-õòî
ìîæå çáіëüøèòè öå ÷èñëî, íàïèñàâøè íîâó ñòàòòþ. Óñі 
ñòàòòі â öüîìó ñëîâíèêó ïèøóòü óêðàїí ñüêîþ ìîâîþ.

«Âіêіïåäіÿ» Ó 2001 ðîöі áóëî çàñíîâàíî íàéáіëüøó іíòåðíåò-åíöèêëî-
ïåäіþ «Âіêіïåäіþ». Âîíà íàëі÷óє 26 ìіëüéî íіâ ñòàòåé, íàä
ÿêèìè ïðàöþє áëèçüêî 100 òèñÿ÷ àâòîðіâ-äîáðîâîëüöіâ
ó âñüîìó ñâіòі. Âåðñії ñàéòó іñíóþòü  áіëüø íіæ 260 ìîâà-
ìè ñâіòó. Ùîìіñÿöÿ íà ñàéò çàõîäèòü ïîíàä 400 ìіëüéî-
íіâ âіäâіäóâà÷іâ. «Âіêіïåäіÿ», çà ñëîâàìè çàñíîâíèêіâ,
áóäå çàâæäè ìàòè íåêîìåðöіéíèé õàðàêòåð.

3. Зіставте подані тлумачення слів бізнес, бізнесмен, узяті з різних лексикогра-
фічних джерел. Помір куйте, які із цих тлумачень виписано зі «Словника української 
мови» в 11-ти томах (1970–1980), а які – зі «Словника української мови» у 20-ти 
томах (2010–2017). Відповідь обґрунтуйте.

Áіçíåñ... ðîçì. Êîìåðöіéíà, áіðæîâà àáî ïіäïðèєìíèöüêà äіÿëüíіñòü
ÿê äæåðåëî íàæèâè...
Áіçíåñìåí... Âåëèêèé äіëîê, êîìåðñàíò, ïіäïðèєìåöü...

Áіçíåñ... 1. Ïіäïðèєìíèöüêà äіÿëüíіñòü, ñïðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ
ïðèáóòêó... 2. çáіðí. Áіçíåñìåíè, ïіäïðèєìöі... Çðîáèòè áіçíåñ...
Áіçíåñìåí... Ëþäèíà, ÿêà çàéìàєòüñÿ êîìåðöіéíîþ äіÿëüíіñòþ, áіç-
íåñîì; ïіäïðèєìåöü...

два – чотири – усі разом

4. Кожному (кожній) пропонується відшукати
в різних довідкових виданнях інформацію про
мови, якими користується найбільша кількість

носіїв, і скласти рейтинг найпоширеніших мов світу,
зазначивши кількість людей, які розмовляють тією
чи тією мовою.

Порівняйте знайдену інформацію та складені
рейтинги. Висловіть припущення про достовірність
наявної інформації, спільно виявіть суперечливі міс-
ця й прогалини.

попрацюйте в парах

5. І. Прочитайте повідомлення. Яке лексикографіче питання порушено в ньому?
Ñëîâî «òâіò» ïîòðàïèëî äî ñëîâíèêà

Ñëîâî «òâіò» (àíãë. Tweet – ùåáåòàòè, öâіðіíüêàòè), ÿêå çàðàç óæè-
âàþòü äëÿ îçíà÷åííÿ «ïîâіäîìëåííÿ ó Twitter», âêëþ÷åíî äî «Âåëèêîãî
îêñôîðäñüêîãî ñëîâíèêà».
І õî÷à ïîíÿòòÿ «tweet» áіëüøå ñòîñóєòüñÿ ïòàøîê, òåïåð âîíî ìàє é äîäàò-

êîâå, îôіöіéíå, çíà÷åííÿ, ÿêå ç’ÿ âèëîñü ó íîâîìó âèäàííі ñëîâíèêà.

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 
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Äîäàâàííÿ «òâіòó» äî çàçíà÷åíîãî äæåðåëà є ïîðóøåííÿì ïðàâèë, 
àäæå íîâå ñëîâî, àáè ïîòðàïèòè íà ñòîðіíêè «Âåëèêîãî îêñôîðäñüêîãî
ñëîâíèêà», ìàє áóòè ó âæèòêó ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîêіâ.

×åðåç øàëåíó ïîïóëÿðíіñòü ìåðåæі Twitter ðåäàêòîðè âèäàííÿ áóëè 
çìóøåíі ïîðóøèòè âëàñíі ïðàâèëà.

ІІ. Знайдіть, користуючися різними ресурсами мережі Інтернет, інформаційні пові-
домлення про розвиток лексикографії, укладання словників, випуск енциклопедій. Роз-
кажіть однокласникам про те, що ви дізналися.

ситуація

6. Уявіть, що ви берете участь у дис-
кусії щодо стану розвитку сучас-
ного вітчизняного книговидавництва,

читацької активності українців.
Одна група учасників твердить, що 

українська книжка перебуває в стані зане-у ра с а а еребу ає с а за е
паду. Використавши довідкові медіаресур-В і і і
си, знайдіть інформаційні матеріали, які 
доводили б протилежне. Систематизуйте 
зібрану інформацію й підготуйте коротке 
повідомлення. Ви можете ско ристатися на-
веденими нижче початками речень. 
 ß âïåâíåíèé (âïåâíåíà), ùî óêðàїíñüêà êíèæêà...
 Â Ó ї і і á ô і і  Â Óêðàїíі îñòàííіì ÷àñîì ïðîâåäåíî áàãàòî ôîðóìіâ êíèãîâèäàâöіâ, 

íàïðèêëàä... 
  Íà êíèæêîâèõ ÿðìàðêàõ, âèñòàâêàõ ïðåçåíòîâàíî íîâі óêðàїíîìîâ-

íі äîâіäíèêè, åíöèêëîïåäії, çîêðåìà...
  Çà äåêіëüêà îñòàííіõ ðîêіâ â Óêðàїíі âèéøëè äðóêîì íîâі ñëîâíè-

êè, ÿê-îò... 
  Óêðàїíñüêі âèäàâöі íà ñâîїõ ñàéòàõ ïðîïîíóþòü ðіçíîìàíіòíó äîâіä-

êîâó ëіòåðàòóðó, à ñàìå... 

Åëåêòðîííі äæåðåëà іíôîðìàöії
  Mova.info [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]: ëіíãâіñòè÷íèé ïîðòàë. – Ðåæèì äî-

ñòóïó: http://www.mova.info/
  Âіäêðèòèé ñëîâíèê âèïðàâëåíü ñóðæèêó [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / Іí-

ñòèòóò ôіëîëîãії ÊÍÓ іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà // Mova.info. – Ðåæèì
äîñòóïó: http://www.mova.info/Page3.aspx?l1=191

  Ñëîâíèê ÓÊÐËІÒ.ORG [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]: ïóáëі÷íèé åëåêò-
ðîííèé ñëîâíèê óêðàїíñüêîї ìîâè // Ïóáëі÷íà åëåêòðîííà áіá ëіîòåêà
óêðàїíñüêîї õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè. – Ðåæèì äîñòóïó: http://ukrlit.
org/slovnyk

  Ñëîâíèêè Óêðàїíè on-line [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]: óêðàїíñüêèé ëіíãâі-
ñòè÷íèé ïîðòàë. – Ðåæèì äîñòóïó: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/

  Óêðàїíñüêèé ïðàâîïèñ [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]: іíôîðìàöіéíî-ïîøó-
êîâà ñèñòåìà / Іíñòèòóò ôіëîëîãії ÊÍÓ іìåíі Òàðàñà Øåâ÷åíêà //
Mova.info. – Ðåæèì äîñòóïó: http://pravopys.kiev.ua/

Для вас, допитливі

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 
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§ 2. ÎÑÍÎÂÍІ ÒÈÏÈ ÑËÎÂÍÈÊІÂ

Ïðî åíöèêëîïåäè÷íі é ëіíãâіñòè÷íі ñëîâíèêè
òà ïðî îñíîâíі ïðèíöèïè їõ óêëàäàííÿ

7. Прочитайте завдання. Які словники допомо-
жуть вам їх виконати? Виконайте декілька поданих 
завдань (на вибір). За потреби скористайтеся від-
повідними словниками. 

1. Äîáåðіòü ùîíàéìåíøå ÷îòèðè ñëî-
âà, ÿêèìè ìîæíà íàçâàòè ëіíіþ çіòêíåííÿ
íåáà іç çåìëåþ.

2. Âèìîâòå óãîëîñ ïðàâèëüíî ñëîâà: ÷îð-
íîçåì, ñîëîäîùі, ðèíêîâèé, ëåãêèé, êóðÿ-
òèíà.

3. Íàçâіòü äії, ÿêі áóäóòü ïðîòèëåæíèìè
äî ìіëіòè, ôîðñóâàòè, ïðàöþâàòè, øèòè, àðãóìåíòóâàòè.

4. Ç’ÿñóéòå, ùî îçíà÷àþòü іìåíà Îëåêñàíäð, Îëåã, Ñîôіÿ.

Òèïè ñëîâíèêіâ

åíöèêëîïåäè÷íі ëіíãâіñòè÷íі (çàãàëüíîìîâíі)

îäíîìîâíі áàãàòîìîâíі

Åíöèêëî-
ïåäè÷íі

Åíöèêëîïåäè÷íі ñëîâíèêè îïèñóþòü ñâіò; ìіñòÿòü âіäîìîñòі
ïðî çíàìåíèòèõ (іíêîëè é îäіîçíèõ) îñіá, ïðî êðàїíè é ìіñòà,
ïðî âèçíà÷íі іñòîðè÷íі ïîäії; ïîÿñíþþòü òåðìіíè, ôàêòè,
ÿâèùà, ïîíÿòòÿ ç íàéðіçíîìàíіòíіøèõ ãàëóçåé æèòòÿ – íàóêè, 
åêîíîìіêè, ìèñòåöòâà, ïîëіòèêè, ðåëіãії, ïðàâà òîùî. Íàïðè-
êëàä: «Ñîöіîëîãіÿ: Êîðîòêèé åíöèêëîïåäè÷íèé ñëîâíèê»,
«Ôіëîñîôñüêèé ñëîâíèê», «Ñëîâíèê-äîâіäíèê ç åêîëîãії»,
«Óêðàїíñüêà ìîâà. Åíöèêëîïåäіÿ» òà іí.

Òåðìіíî-
ëîãі÷íі

Ðіçíîâèäîì åíöèêëîïåäè÷íèõ є òåðìіíîëîãі÷íі ñëîâíèêè, ó 
ÿêèõ çіáðàíî òåðìіíè, óæèâàíі â ïåâíіé ãàëóçі çíàíü, ïîäàíî 
òëóìà÷åííÿ їõíüîãî çíà÷åííÿ ç óêàçіâêîþ íà ïî õîäæåííÿ. 
Íàïðèêëàä: «Ñëîâíèê òåðìіíіâ ðèíêî âîї åêî íîìіêè», «Êî-
ðîòêèé ñëîâíèê ôіëîñîôñüêèõ òåð ìіíіâ», «Ñëîâíèê ëіíãâіñ-
òè÷íèõ òåðìіíіâ», «Ñëîâíèê ìåäè÷íèõ òåðìіíіâ» òà іí.

Ëіíãâіñ-
òè÷íі

Ëіíãâіñòè÷íі (çàãàëüíîìîâíі) ñëîâíèêè ïîÿñíþþòü ñëîâà
ÿê ëåêñè÷íі îäèíèöі (çíà÷åííÿ, ïîõîäæåííÿ, íàïèñàííÿ,
âèìîâó, ãðàìàòè÷íі é ñòèëіñòè÷íі îçíàêè òîùî).

Áàãàòî-
ìîâíі

Áàãàòîìîâíі (÷àñòіøå – äâîìîâíі) ëіíãâіñòè÷íі ñëîâ íèêè – öå 
ïåðåêëàäíі ñëîâíèêè, ó ÿêèõ ñëîâî â éîãî ðіçíèõ çíà÷åííÿõ 
ïåðåêëàäàєòüñÿ âіäïîâіäíèêàìè ç іíøîї ìîâè. Íàïðèêëàä:
«Íіìåöüêî-óêðàїíñüêî-ðî ñіéñüêèé ñëîâíèê», «Àíãëî-óêðàїí-
ñüêèé ñëîâíèê».

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 



9

Лексикографія

Âèäè îäíîìîâíèõ ëіíãâіñòè÷íèõ ñëîâíèêіâ

Ôðàçåîëîãі÷íèé

Іíøîìîâíèõ ñëіâ

Äіàëåêòíèõ ñëіâ

Æàðãîíіçìіâ

Ìîâè ïèñüìåííèêà

Іñòîðè÷íèé (çіáðàíî ñëîâà
ïåâíîї іñòîðè÷íîї åïîõè)

Ðіçíîâèäè
òëóìà÷íèõ ñëîâíèêіâ

Òëóìà÷íèé (ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ ñëіâ)

Åòèìîëîãі÷íèé (ïîõîäæåííÿ ñëіâ)

Ñëîâíèê ñèíîíіìіâ

Ñëîâíèê àíòîíіìіâ

Ñëîâíèê îìîíіìіâ

Îðôîãðàôі÷íèé

Îðôîåïі÷íèé

Çâîðîòíèé (ñëîâà ðîçòàøîâàíî
çà àëôàâіòîì êіíöÿ ñëîâà)

Ñëîâîòâіðíèé

Ñëîâíèê âëàñíèõ íàçâ

8. І. Поміркуйте, чому для пояснення слів першого рядка ми можемо скористати-
ся енциклопедичними словниками, а для пояснення слів другого – не можемо. 

 Óêðàїíà, ×óìàöüêèé Øëÿõ, êàðäіîãðàìà, îáåðіã.
 Ëèøåíüêî, íàøîãî, íåâæå, íåìîâáèòî.  

ІІ. Поміркуйте, які словники  (енциклопедичні чи лінгвістичні) пояснюють усі типи
слів, їхні граматичні та стилістичні ознаки, особливості функціонування.

коло думок  

9. Прочитайте зразки словникових статей. З’ясуйте, з якого виду словника взято 
кожну статтю. Обґрунтуйте свою думку.

ÐÎÇÌÎÂËßÒÈ, ÿþ, ÿєø. 1. Óñíî îáìіíþâàòèñÿ äóìêàìè, âåñòè ðîçìî-
âó, áåñіäó ç êèì-íåáóäü. // Ïåðåäàâàòè ñâîї äóìêè, ïî÷óòòÿ çà äîïîìî-
ãîþ ìіìіêè, æåñòіâ. // Ïіäòðèìóâàòè ñòîñóíêè, ñïіëêóâàòèñÿ ç êèì-íå-
áóäü. 2. Ìàòè çäàòíіñòü, óìіòè ãîâîðèòè, âèñëîâëþâàòè ñâîї äóìêè,
ïî÷óòòÿ. 3. Ãîâîðèòè, âîëîäіòè ÿêîþ-íåáóäü ìîâîþ.

ÐÎÇÌÎÂËßÒÈ – áàëàêàòè, ãîâîðèòè, âåñòè ðîçìîâó, ïåðåêèäàòèñÿ
ñëîâàìè, ëÿñè òî÷èòè, òåðåâåíі ïðàâèòè, ñïіëêóâàòèñÿ.

ÐÎÇÌÎÂËßÒÈ – ìîâ÷àòè, íі ïàðè ç âóñò.

ÑËÎÂÎ – âіä ïðàñëîâ’ÿíñüêîãî slovos (ñëîâîñ) – òå, ùî ìîæíà ïî÷óòè,
âèìîâèòè.

ÃÎÂІÐÊÈÉ // ÃÎÂІÐÊÎÂÈÉ
Ãîâіðêèé, à, å. Îõî÷èé äî ðîçìîâ, áàëàêó÷èé.
Ãîâіðêîâèé, à, å. ßêèé ñòîñóєòüñÿ ãîâіðêè ÿê ðіçíîâèäó çàãàëüíîíàðîä-
íîї ìîâè, ïîøèðåíîãî íà íåâåëèêіé òåðèòîðії, äіàëåêòó.

ÒÅÐÅÂÅÍІ – òåðåâåíі ïðàâèòè (âåñòè) – ãîâîðèòè íіñåíіòíèöі, íі÷îãî
íå ðîáëÿ÷è.

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 
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ÏËІÒÊÀ
Ïëѕòêà1 – ïåðåñóäè, ÷óòêè, íåïðàâäèâà іíôîðìàöіÿ ïðî êîãîñü àáî
ùîñü: ïîøèðþâàòè ïëіòêè.
Ïëѕòêà2 – íåâåëèêà ïðіñíîâîäíà ðèáà, ùî íàëåæèòü äî ðÿäó êîðîïîïî-
äіáíèõ: ó ñàê ïîïàëàñÿ ïëіòêà.

10. І. Розподіліть між собою групи фразеологізмів. Скориставшись словниками, 
поясніть одне одному значення фразеологізмів своєї групи.

ÂІÒÅÐ
 âіòåð ó êèøåíі ãóäå (ãóëÿє) 
 çâіäêè âіòåð âіє 
 ïóñòèòè çà âіòðîì
 øóêàòè âіòðà â ïîëі 
 ÿê âіòðîì çäóëî

ÂÎÂÊ
 âîâêîì äèâèòèñÿ 
 ãîëîäíèé ÿê âîâê
 çà âîâêà ïðîìîâêà 
 ìîðñüêèé âîâê
 íå áà÷èòè ñìàëåíîãî âîâêà

ІІ. Доберіть фразеологізми зі словами розум, камінь, вода.

 попрацюйте в парах

11. І. З’ясуйте за етимологічним, термінологічним словниками або за словником
іншо мовних слів значення поданих іменників. Розкажіть про принципи укладання 
й особливості будови словникових статей у цих словниках.

Ìåãàôîí, ìîöіîí, ïëåÿäà, áåñòñåëåð, ãіäðàíò, òàíäåì.

ІІ. Складіть і запишіть речення з трьома словами (на вибір). 
ІІІ. Поясніть значення та походження вислову працювати в тандемі. 

12. Запишіть слова кожного рядка за алфавітом. Скориставшись відповідними
словниками, поясніть лексичні значення слів третього рядка та позначте наголоси в
словах четвертого. 

1. Áîáñëåé, áàòåðôëÿé, âàòåðïîëî, áîäіáіëäèíã, áîóëіíã, âåëîáîë.
2. Ìàðîêêî, Ôіëàäåëüôіÿ, Íіäåðëàíäè, Øâåéöàðіÿ, Íîðâåãіÿ, Ôіëіïïіíè.
3. Åôåêòèâíèé, êèïàðèñ, ïåðëèíà, çáóäîâàíèé, êèñåíü, çáіææÿ, ïðî-

ëіñîê.
4. Ïóëîâåð, æàëþçі, êàòàëîã, ìіëіìåòð, åêñïåðò, ãðàáëі, êàìáàëà.

13. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Укладання словників завжди вважали важливим загаль-
нокультурним завданням. Кожна людина, яка дбає про свій розвиток, повинна чи-
тати словники. Максим Рильський писав:

Íå áіéòåñü çàãëÿäàòè ó ñëîâíèê:
Öå ïèøíèé ÿð, à íå ñóìíå ïðîâàëëÿ;
Çáèðàéòå, ÿê ðîçóìíèé ñàäіâíèê,
Äîñòèãëèé îâî÷ ó Ãðіí÷åíêà é Äàëÿ.

Поясніть, як ви розумієте мудру пораду поета. Чому він вважає словники пишним
яром? Які плоди кожен може там зібрати для себе?

14. І. Складіть (не користуючись словником) словникові статті до одного з поданих
слів для таких типів словників: 1) тлумачного словника, 2) словника фразеологізмів,
3) словника синонімів. Чим різнитимуться словникові статті в кожному із цих словників?

âîãîíü,       äîðîãà,       çåìëÿ

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 
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ІІ. Скориставшись відповідними словниками, відредагуйте свої словникові статті. 
Пояс ніть, які помилки ви допустили, тлумачачи слово, добираючи до нього синоніми чи 
записуючи з ним фразеологізми.

15. І. Заповніть вільні місця в реченнях поданими словами й запишіть. Ви можете 
використати кожне слово лише один раз. Зверніться за допомогою до паперових чи 
електронних версій тлумачних словників або словників паронімів.

1. Äîêóìåíòè îòðèìàëè _____________ êâàðòèðè.
Íà öіé çåìëі çäàâíà æèëè _____________ æèòòÿ. 

2. Ó äåíü ãîëîñóâàííÿ ïðàöþє __________ êîìіñіÿ.
Âàêàíòíîþ çàëèøèëàñÿ __________ ïîñàäà.

3. Äîäàòîê äî íàêàçó ìàє âàãîìå ______________
íàâàíòàæåííÿ. 
Ïîòðіáíî íàìàãàòèñÿ âåñòè _____________ æèòòÿ. 

ІІ. Поясніть усно різницю в значеннях паронімів співак – співець, показник – покаж-
чик. Складіть і запишіть речення з кожним словом.

16. І. Прочитайте текст. Чи згодні ви з висловленням Джима
Рона? Обґрунтуйте свою думку.

ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ
Çà âèñëîâëåííÿì âіäîìîãî ïñèõî-

ëîãà, ôіëîñîôà ó ñôåðі áіçíåñó Äæè-
ìà Ðîíà, óñïіõ ñêëàäàєòüñÿ íà 20 % 
іç âàøîãî äîñâіäó é êâàëіôіêàöії òà íà 
80 % – іç âèáðàíîї âàìè ñòðàòåãії äіé.

Óñïіõ ìàðêåòèíãîâîї äіÿëüíîñòі
çíà÷íîþ ìіðîþ çàëåæèòü âіä ïðàöіâ-
íèêіâ ìàðêåòèíãîâèõ ñëóæá, ÿêі áåç-
ïîñåðåäíüî êîíòàêòóþòü ç ïîêóïöÿ-
ìè. ßêèìè æ ÿêîñòÿìè ìàþòü áóòè 
íàäіëåíі öі ïðàöіâíèêè? Ìàðêåòîëîãè
âèäіëÿþòü òàêі: öіëåñïðÿìîâàíіñòü,
åíåðãіéíіñòü, íàïîëåãëèâіñòü, ðîçâèíåíèé іíòåëåêò, äîáðîçè÷ëèâіñòü, 
óìіííÿ ñïіëêóâàòèñÿ ç ëþäüìè, çäàòíіñòü ïåðåéìàòèñÿ ïî÷óòòÿìè 
êëієí òіâ, êîðåêòíіñòü, óìіííÿ îäÿãàòèñÿ âіäïîâіäíî äî îáñòàâèí...

Ùî æ õî÷óòü ïîêóïöі âіä ïðîäàâöіâ, à ðàçîì ç íèìè é âіä âèðîáíè-
êіâ? Ïî-ïåðøå, ïðèäáàííÿ ÿêіñíîãî òîâàðó çà ïðèéíÿòíèìè öіíàìè, 
âèðîáó ìîäíîãî, íàäіéíîãî, äîâãîâі÷íîãî, çðó÷íîãî â êîðèñòóâàííі, áåç-
ïå÷íîãî, ç ãàðíèì äèçàéíîì і óïàêîâêîþ. Ïî-äðóãå, êîìïåòåíòíîñòі, 
óâàæíîãî і ââі÷ëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ñåáå ïіä ÷àñ âèáîðó òîâàðó. Ïî-òðå-
òє, ìàòè ìîæëèâіñòü ïîâåðíóòè áðàêîâàíèé âèðіá ç ìіíіìàëüíèìè ìà-
òåðіàëüíèìè é ìîðàëüíèìè âòðàòàìè (Іç æóðíàëó).

ІІ. За допомогою словників запропонуйте тлумачення 2–3 виділених у тек-
сті слів (на вибір) різними способами. Ви можете скористатися поданою нижче 
пам’яткою.

Уміння

âëàñíèêè,
âîëîäàðі

âèáîðíà,
âèáîð÷à

çìіñòîâíå,
çìіñòîâå

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 
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пам’ятка
Ñïîñîáè òëóìà÷åííÿ ëåêñè÷íîãî çíà÷åííÿ ñëîâà 

 äàòè ðîçãîðíóòå ïîÿñíåííÿ
 ðîçêðèòè ïîõîäæåííÿ
 äіáðàòè ïåðåêëàä ç іíøîї ìîâè

 äіáðàòè ñèíîíіìè
 äіáðàòè àíòîíіì
 ïîêàçàòè ñëîâî â êîíòåêñòі

17. І. Виконайте завдання одного з варіантів.

Ñêîðèñòàâøèñü îðôîãðàôі÷-
íèì ñëîâíèêîì ÷è ñëîâíèêîì 

íàãîëîñіâ, âèáåðіòü 15–20 ñëіâ, 
ó íàãîëîøóâàííі ÿêèõ âè àáî âàøі 
îäíîêëàñíèêè íàé÷àñòіøå ïîìèëÿ-
єòåñÿ. Óêëàäіòü ñëîâíèê-ìіíіìóì 
«Ñêëàäíі âèïàäêè íàãîëîøóâàí-
íÿ». Ïîäіëіòüñÿ öèì ñëîâíèêîì ç 
îäíîêëàñíèêàìè, äðóçÿìè â ñîöі-
àëüíèõ ìåðåæàõ.

Ïåðåãëÿíüòå äåêіëüêà ïàïå-
ðîâèõ àáî åëåêòðîííèõ ïóá-

ëіêàöіé ó çàñîáàõ ìàñîâîї іíôîðìà-
öії. Âèáåðіòü 15–20 ñëіâ, ëåêñè÷-
íîãî çíà÷åííÿ ÿêèõ âè àáî âàøі
îäíîêëàñíèêè íå çíàєòå. Óêëàäіòü
ñëîâíèê-ìіíіìóì «Íåçíàéîìі ñëî-
âà». Ïîäіëіòüñÿ öèì ñëîâíèêîì ç
îäíîêëàñíèêàìè, äðóçÿìè â ñîöі-
àëüíèõ ìåðåæàõ.

ІІ. Проведіть у класі у вільний від уроків час інтелектуальну гру «Складні випадки
наголошування» та «Незнайомі слова» за матеріалами укладених вами й вашими од-
нокласниками словників-мінімумів.

Проект
ÔËÅØÌÎÁ

Äëÿ ðîçøèðåííÿ ñâîãî ñâіòîãëÿäó òà çáàãà÷åííÿ ñëîâíèêîâîãî çàïàñó 
ïðîâåäіòü ðàçîì іç äðóçÿìè ôëåøìîá «Ïðèêðàñü æèòòÿ óêðàїíñüêîþ». 
Óìîâè ó÷àñòі:
  îáðàòè çі ñëîâíèêà îäíå âàøå óëþáëåíå ñëîâî àáî ìàëîçíàéîìå ñëîâî;
  íàïèñàòè öå ñëîâî íà àðêóøі ïàïåðó (ìîæíà íàäðóêóâàòè, îôîðìèòè);
  ç íàïèñàíèì íà ïàïåðі ñëîâîì çðîáèòè ôîòî àáî ñåëôі;
  îïóáëіêóâàòè ôîòî àáî ôîòîêîëàæ çі ñëîâîì íà ñâîїé ñòîðіíöі â ñî-

öіàëüíèõ ìåðåæàõ;
  ó êîìåíòàðÿõ ïîäàòè òëóìà÷åííÿ îáðàíîãî ñëîâà;
  çàïðîñèòè äî ó÷àñòі äâîõ äðóçіâ, ïåðåäàâøè їì åñòàôåòó.

À Á

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 
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Розрізняймо
ÊÓÁÊÀ І ÊÓÁÊÓ

Ó ñïîðòі Êóáîê (Ñóïåðêóáîê) – öå 
ïðèç (âàçà ç êîøòîâíîãî ìàòåðіàëó) 
і ñàìі çìàãàííÿ, іãðè, ó ÿêèõ éîãî 

âèáîðþþòü, íàïðèêëàä: Äèíàìіâöі Êèєâà ïðîâåäóòü äâі çóñòðі÷і ç 
ìþíõåíñüêîþ «Áàâàðієþ» çà Ñóïåðêóáîê. Òëóìà÷íі é îðôîãðàôі÷íі 
ñëîâíèêè óêðàїíñüêîї ìîâè ÷îìóñü íå ðîçìåæîâóþòü öèõ äâîõ çíà÷åíü 
ñëіâ Êóáîê, Ñóïåðêóáîê і â ðîäîâîìó âіäìіíêó îäíèíè ïîäàþòü äëÿ 
íèõ çàêіí÷åííÿ -à. Âîíî ñòàëî єäèíèì ó ñïîðòèâíîìó âæèòêó. Ïðîòå 
öå ñóïåðå÷èòü ïðàâè ëîâі ÷èííîãî «Óêðàїíñüêîãî ïðàâîïèñó», çãіäíî ç 
ÿêèì іìåííèêè, ùî îçíà÷àþòü «çìàãàííÿ, іãðè», ó çãàäàíîìó âіäìіíêó 
ìàþòü çàêіí÷åííÿ -ó. Îòæå, ñëîâà Êóáîê, Ñóïåðêóáîê çі çíà÷åííÿì 
«ïðèç» ó ðîäîâîìó âіäìіíêó îäíèíè ïîòðіáíî âæèâàòè іç çàêіí÷åííÿì 
-à (Ôóòáîëіñòè íå âèáîðîëè Êóáêà), à çі çíà÷åííÿì «ñïîðòèâíі çìà-
ãàííÿ, іãðè» – іç çàêіí÷åííÿì -ó (1/8 ôіíàëó Êóáêó ñâіòó ç ôóòáîëó) (Çà 
Ê. Ãîðîäåíñüêîþ).

Говорімо правильно 

âѕòðÿíèé âіòðÿíèé âіòðîâèé

äåíü, ðàíîê, ëіñ,
äîðîãà, ïîãîäà, íåáî;
þíàê, äіâ÷àòà, þíіñòü

äâèãóí, ìëèí,
åëåêòðîñòàíöіÿ,

âіñïà

ïîðèâ, ðåæèì, óäàð,
åðîçіÿ, ñèëà, êðèëî,

ñêëî

áàðâà ôàðáà êâèòîê áіëåò

îñåíі,
âåñåëêè,
õóäîæíі

îëіéíà, çåëåíà,
äëÿ ìàëþâàííÿ

âіéñüêîâèé,
ïðîїçíèé,

òåàòðàëüíèé

åêçàìåíàöіéíèé,
áàíêіâñüêèé,
ëîòåðåéíèé

ïîêàçíèê ïîêàæ÷èê ðèáíèé ðèá’ÿ÷èé 

ïðîäóêòèâíîñòі
ïðàöі, äîáðîáóòó,
æèòòєâîãî ðіâíÿ

çóïèíîê,
äîðîæíіé,

àëôàâіòíèé,
áіáëіîãðàôі÷íèé

ìàãàçèí,
ïðîìèñëîâіñòü,
ôàðø, ïàøòåò,

ñòðàâà

õâіñò,
ãîëîâà,
êіñòêà,
æèð

Корисно знати 
ÍÀÐÎÄ ÊÀÆÅ

Âèñëіâ Çíà÷åííÿ

âåðåìіþ çàêðóòèòè çàòіÿòè êîëîòíå÷ó

âèñêî÷èòè íà ñóõå óíèêíóòè ïîêàðàííÿ

óìèâàòè ðóêè óõèëÿòèñÿ âіä âіäïîâіäàëüíîñòі

ïîïàñòè ïàëüöåì ó íåáî ïîìèëèòèñÿ

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 



14

§ 3. ÏÎÍßÒÒß ÍÎÐÌÈ Â ÑÓ×ÀÑÍІÉ 
ÓÊÐÀЇÍÑÜÊІÉ ËІÒÅÐÀÒÓÐÍІÉ ÌÎÂІ

Ïðî òå, ÿêå ìîâëåííÿ ââàæàєìî íîðìàòèâíèì, à ÿêå – íåíîðìàòèâíèì,
à òàêîæ ïðî òèïè íîðì і êóëüòóðó ìîâëåííÿ

ПРИГАДАЙМО. Які є розділи мовознавства? Що вивчає кожен з них? 

18. А. Порівняйте записи. Які з них ми вважаємо правильними й сприймаємо
як зразок? 

Øàíîâíèé Þðіþ Ïåòðîâè÷ó!
Àëіíà ñòàðøà çà Þëþ.

Øàíîâíèé Þðіé Ïåòðîâè÷!
Àëіíà ñòàðøà Þëі.

Б. Уставте усно в речення на місці пропуску числівник п’ятдесят так, щоб це відпо-
відало нормам уживання числівників. 

Іðà çðàäіëà ____ ëàéêàì, ÿêі çà ãîäèíó çіáðàëà її êâіòêîâà êîìïîçèöіÿ.

В. Поміркуйте, що означають поняття «мовна норма» і «нормативне мовлення».

Íîðìè
ìîâè

Ìîâíà íîðìà – öå ñóêóïíіñòü ìîâíèõ çàñîáіâ, ùî ââàæàþòü-
ñÿ ïðàâèëüíèìè і ñïðèéìàþòüñÿ íîñіÿìè ìîâè ÿê çðàçîê 
ñóñïіëüíîãî ñïіëêóâàííÿ â ïåâíèé ïåðіîä ðîçâèòêó ìîâè é
ñóñïіëüñòâà.
Ìîâíі íîðìè çàôіêñîâàíî â ïðàâîïèñі, ñëîâíèêàõ òîùî.

Íîðìà-
òèâíå
ìîâëåííÿ

Ìîâëåííÿ, ÿêå âіäïîâіäàє ìîâíèì íîðìàì, íàçèâàþòü íîðìà-
òèâíèì, à â ÿêîìó є ïîðóøåííÿ, – íåíîðìàòèâíèì. 
Ïîðóøåííÿ ëіòåðàòóðíîї ìîâíîї íîðìè ñïðè÷èíÿþòüñÿ, íà-
ïðèêëàä, ñïëóòóâàííÿì ñëіâ, ùî ìàþòü áëèçüêå çâó÷àííÿ,
àëå âіäìіííå ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ (òàêòîâíèé – òàêòè÷íèé); 
âïëèâîì äіàëåêòíîї âèìîâè (õîæó, õîäþ çàìіñòü ëіòåðàòóð-
íîãî õîäæó); íåçíàííÿì çàêîíіâ ñïîëó÷óâàíîñòі ñëіâ (ìîëîä-
øèé áðàòà çàìіñòü íîðìàòèâíîãî ìîëîäøèé çà áðàòà) òîùî.

Âàðіàíòè
íîðì

Âîäíî÷àñ ó ìîâі іíîäі òðàïëÿþòüñÿ âàðіàíòè, ùî ñâіä÷èòü 
ïðî ñòàíîâëåííÿ ìîâíîї íîðìè. Íàïðèêëàä: 1) çàë – ×. ðîäó, 
à çàëà – Æ. ðîäó; 2) ïîäàðóíîê ñèíó – ïîäàðóíîê ñèíîâі; 
3) ïîìèëêà – ïîìèëêà.

МОВНІ НОРМИ

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 
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Мовні норми

Òèïè ìîâíèõ íîðì

Îðôîåïі÷íі Ðåãóëþþòü íàãîëîøóâàííÿ ñëіâ, à òàêîæ âèìîâó ãî-
ëîñíèõ і ïðèãîëîñíèõ çâóêіâ

Ëåêñè÷íі Âèçíà÷àþòü ìîæëèâîñòі âèêîðèñòàííÿ ñëîâà âіäïîâіä-
íî äî ëåêñè÷íîãî çíà÷åííÿ òà éîãî âіäòіíêіâ, à òàêîæ
ïðàâèëà ñïîëó÷óâàíîñòі ñëіâ ó ðå÷åííі

Ìîðôîëîãі÷íі Âèçíà÷àþòü ëіòåðàòóðíі ôîðìè ñëіâ

Ñèíòàêñè÷íі Âèçíà÷àþòü ïðàâèëà ïîáóäîâè ñëîâîñïîëó÷åíü і ðå-
÷åíü

Ñòèëіñòè÷íі Âèçíà÷àþòü äîöіëüíіñòü âèêîðèñòàííÿ ìîâíèõ îäè-
íèöü ðіçíèõ ðіâíіâ ó òîìó ÷è òîìó ñòèëі ìîâëåííÿ

Îðôîãðàôі÷íі Âèçíà÷àþòü ïðàâèëà íàïèñàííÿ ñëіâ

Ïóíêòóàöіéíі Ôіêñóþòü ñèñòåìó ïðàâèë óæèâàííÿ ðîçäіëîâèõ
çíàêіâ

Ìîâíі íîðìè – öå íå çàñòèãëå ÿâèùå, їõ ïîñòіéíî çìіíþþòü é îíîâëþ-
þòü çі çìіíîþ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ.

20. Запишіть сполучення правильно. По-
ясніть суть порушень. Якого типу мовних норм 
вони стосуються? 

Áðàòè ó÷àñòü ó ÿêîñòі åêñïåðòà, íîâèé 
äîâіäíèê, ìîÿ âëàñíà äóìêà, ñèëüíà áіëü
ó ñåðöі, ðîçãëÿä ñëіäóþ÷îãî ïèòàííÿ, âè-
ùèé ìåíå, ïîíàä ñòî îñîáàìè, ïðîїçäíèé
äîêóìåíò, äÿêóþ òåáå, êóðñè ïî âèâ÷åí-
íþ іíîçåìíèõ ìîâ, ï’ÿòèäåñÿòè òèñÿ÷, 
ïðîáіãàþ÷èé ïåñ, âèêîíàâ îñîáèñòî ñàì, 
äâà äíі òîìó íàçàä.

21. І. Поміркуйте, чому в поданих прикладах* ужито різні слова на позначення
того самого поняття. Яке із цих слів мовознавець Олександр Пономарів назвав «спо-
твореним запозиченням», а яке слід вважати нормативним на сьогодні?

1. Ñêîðî çàêіí÷óєòüñÿ íàâ÷àëüíèé ðіê, і áіëüøіñòü ñòóäåíòñòâà
ðîç’їäåòüñÿ ïî ñåëàõ (Ë. Ñìіëÿíñüêèé).

2. Âіí ùîéíî çàêіí÷èâ ñâіé ïåðøèé ó÷áîâèé ðіê, ÿê ïî÷àëàñÿ âіéíà
(Þ. ßíîâñüêèé).

ІІ. Як ви розумієте тезу «Мовні норми – це не застигле явище»?

* Ïðèêëàäè âçÿòî ç 11-òîìíîãî «Ñëîâíèêà óêðàїíñüêîї ìîâè» (1970–
1980 ðð.).

коло думок  

Зверніть увагу! 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Мовні норми

22. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну
думку. З якою метою створено це висловлення?

ÏÅÐÅÐÂÀ ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÎÞ
×è çíàєòå âè, ùî òàêå ìîâíèé ðåæèì? 

Â óêðàїíñüêèõ øêîëàõ, ëіöåÿõ, ãіìíàçі-
ÿõ – öå êîìïëåêñ çàõîäіâ і ïðàâèë, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà âèêîðèñòàííÿ óêðàїíñüêîї 
ìîâè ïіä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó÷íіâ ó íàâ÷àëü-
íîìó çàêëàäі. ßêі æ öі çàõîäè é ïðàâèëà? 
Ïî-ïåðøå, ñïіëêóâàííÿ óêðàїíñüêîþ ìіæ
ó÷èòåëÿìè é ó÷íÿìè (і íå ëèøå íà óðîöі, 
à é íà ïåðåðâі). Ïî-äðóãå, âåäåííÿ øêіëü-
íîї äîêóìåíòàöії, îôîðìëåííÿ ñòåíäіâ, 
ïðîâåäåííÿ çáîðіâ òîùî óêðàїíñüêîþ ìî-

âîþ. Ïî-òðåòє, êóëüòóðà ìîâëåííÿ, òîáòî äîäåðæàííÿ ïðàâèëüíîї ëі-
òåðàòóðíîї âèìîâè, ïðàâîïèñó, ëåêñè÷íèõ і ãðàìàòè÷íèõ íîðì. Òàêîæ 
âàðòî àêòèâíî ïîñëóãîâóâàòèñÿ ôîðìóëàìè ìîâëåííєâîãî åòèêåòó (äî-
áðîãî äíÿ, äÿêóþ, áóäü ëàñêà) òà íå çàáóâàòè, ùî ââі÷ëèâіñòü, ÷åìíіñòü, 
óâàæíіñòü і ñòðèìàíіñòü – íåâіä’єìíі óìîâè óñïіøíîãî ñïіëêóâàííÿ.

Íîñіé âèñîêîї êóëüòóðè íіêîëè íå äîçâîëèòü ñîáі çàñìі÷óâàòè ìîâ-
ëåííÿ, ïñóâàòè ìîâó, ÿêîþ âіí êîðèñòóєòüñÿ, ïîðóøóâàòè âíóòðіøíі 
çàêîíè її (Іç æóðíàëó).

ІІ. Доберіть із тексту приклади, які демонстрували б різні типи норм сучасної 
української літературної мови. 

ІІІ. Перекажіть стисло прочитане (усно).

Відповідальність

23. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи згодні ви з твердженням польського письменника
Адама Міцкевича: «Одного неточного, невдало сказаного або хоча б погано ви-
мовленого слова іноді досить, щоб зіпсувати все враження»? Обґрунтуйте свою

відповідь.

24. Складіть план роботи на тиждень або план дозвілля на канікули. Проаналі-
зуйте свій план щодо дотримання мовних норм.

ситуація

25. Розкажіть про «мовне обличчя» вашого міста 
(села, селища), користуючись поданими опорними 
запитаннями. 

  ßêîþ ìîâîþ ïåðåâàæíî ñïіëêóþòüñÿ ìåøêàí-
öі â òðàíñïîðòі, ìàãàçèíàõ òîùî?

  ×è ïðèïóñêàþòüñÿ ìåøêàíöі ìîâíèõ ïîìè-
ëîê ÷è âæèâàþòü ñóðæèêîâі ñëîâà?ëîê, ÷è âæèâàþòü ñóðæèêîâі ñëîâà? 

  ×è ÷àñòî íà âóëèöі, ó òðàíñïîðòі ìîæíà ïî÷ó-
òè ñëîâà ââі÷ëèâîñòі?

  ßêîþ ìîâîþ âіäïîâіäàþòü âàì ïðîäàâöі, âîäії, 
ïîëіöåéñüêі òîùî?

  ßêîþ ìîâîþ îãîëîøóþòü çóïèíêè â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðòі?
  ßêîþ ìîâîþ âèêîíàíî âèâіñêè, çîâíіøíþ ðåêëàìó òîùî?
  ×è ïîìі÷àëè âè ìîâíі ïîìèëêè íà âèâіñêàõ, ðåêëàìíèõ ùèòàõ?

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Мовні норми

26. З’ясуйте, чому подані речення не відповідають нормам української мови. Чи
дотримано в них вимог логічності мовлення? Відредагуйте усно ці речення.

1. Ó ïîäàëüøîìó ìàéáóòíüîìó ïіäïðèєìñòâî ïëàíóє ïîêðàùèòè ðå-
çóëüòàòè ðîáîòè. 2. Ïóáëіêà çàõîïëåíî ñëóõàëà òðіî ç òðüîõ âèêîíàâöіâ.
3. Ðіøåííÿ ñïðÿìîâàíî íà ïîëіïøåííÿ íåäîëіêіâ ó ðîáîòі. 4. Áіëüøó
ïîëîâèíó öüîãîðі÷íîãî âðîæàþ ðåàëіçîâàíî íà áіðæі. 5. ß ëþáëþ íàðîä-
íèé ôîëüêëîð. 6. Çàâäÿêè ãðàäó âòðà÷åíî âðîæàé.

два – чотири – усі разом

27. Прочитайте текст і з’ясуйте, які типи норм у ньому порушено. Відредагуйте 
текст і запишіть правильно.

Ãàëèíà ïåðåáóâàëà íà ïіäïðèєìñòâі íà ãàðíîìó ðàõóíêó. Âîíà äîìîã-
ëàñÿ óñïіõó øëÿõîì ñóìëіííîї ïðàöі. Õî÷ íà ïî÷àòêó ç íåþ і íå õîòі-
ëè ðàõóâàòèñÿ. Öå їé êîøòóâàëî ÷èìàëî çóñèëü. Òðóäîâà íàïîëåãëèâіñòü
âèêëèêàєòüñÿ çàіíòåðåñîâàíіñòþ äіâ÷èíè â çáіëüøåííі âèõîäó ïðîäóêöії. 
І öüîãî àæ íіÿê íå ìîæíà ñêèíóòè ç ðàõіâíèöі. Çáîêó âîíà âèãëÿäàëà öіë-
êîì ùàñëèâîþ. Ñïî÷àòêó âîíà ëèøå íàìàöóâàëà íîâèé ñòèëü â ðîáîòі, òà 
çãîäîì ðîçãîðíóëà ñâîþ äіÿëüíіñòü. Ó êіíöåâîìó ðàõóíêó âîíà ïåðåìîãëà 
(Çà Ê. Ãîðäієíêîì).

28. Спишіть речення. Розставте пропущені розділові знаки відповідно до пунктуа-
ційних норм. Підкресліть й обґрунтуйте орфограми.

1. Óìіííÿ ðîçâ’ÿçóâàòè çàäà÷і òàêå ñàìå ïðàêòè÷íå ìèñòåöòâî ÿê і âìіí-
íÿ ïëàâàòè áіãàòè ÷è òàíöþâàòè (Ä. Ïîéÿ(( ). 2. Ïî÷àëîñÿ ó ñîíöÿ áåçñîííÿ 
і ïîäîâøàëè ðàïòîì äíі (Â. Ñèìîíåíêî). 3. Òèõі âîäè Äíіïðîâі ÿ ñòðі÷àâ 
ó äîðîçі ñèíі õìàðè äіáðîâè ñïіëі ðàíêè òà ãðîçè (À. Ìàëèøêî(( ). 4. Íàòðó-
äèâøèñÿ ó êâіòíі ïåðåöâіâøè ó ìàþ éäóòü äåðåâà ïåðåëіòíі â ïîâіíü ëàãіä-
íó ñâîþ (Ì. Ðèëüñüêèé). 5. Êðàé ïðîãíóòîãî âå÷îðîâîãî íåáà âðіçàþ÷èñü ó 
çîðÿíó іìëó і äîñі òðóäèòüñÿ ñòàðèé íàãîðáëåíèé âіòðÿê (Ì. Ñòåëüìàõ). 
6. Ïàì’ÿòàéòå ùî ëþáîâ öå íàñàìïåðåä âіäïîâіäàëüíіñòü çà òó ëþäèíó ÿêó 
òè ïîëþáèâ çà її äîëþ çà її ìàéáóòíє (Â. Ñóõîìëèíñüêèé).

29. Виконайте завдання одного з варіантів.

Ïіäãîòóéòå óñíèé âèñòóï ðå-
êîìåíäàöіéíîãî õàðàêòåðó

íà îäíó ç òåì: «ßê óíèêàòè ïîìè-
ëîê ó ìîâëåííі», «Ñïіëêóéìîñÿ
ïðàâèëüíî» (5–7 ðå÷åíü).

Ïіäãîòóéòå óñíèé âèñòóï 
(5–7 ðå÷åíü) íà ðàäіî äî Äíÿ 

óêðàїíñüêîї ïèñåìíîñòі òà ìîâè íà 
îäíó ç òåì: «Ìîâà – íàäіéíà îñíî-
âà ðîçâèòêó äåðæàâè», «Óêðàїí-
ñüêà ìîâà – æèâèé îðãàíіçì – ñàä».

Â óêðàїíñüêіé ìîâі áàãàòî çàïîçè÷åíèõ ñëіâ ç êіíöåâèì ãîëîñíèì
íå âіäìіíþєìî (ìåòðî, êіíî). Ðàíіøå ç-ïîìіæ òàêèõ ñëіâ áóâ é іìåí-
íèê ïàëüòî, ÿêèé òàê ñàìî íå âіäìіíþâàëè. Ïðîòå âæå êіëüêà äåñÿò-
êіâ ðîêіâ çãіäíî ç íîâèìè íîðìàìè ñëîâî ïàëüòî âіäìіíþєìî: ïàëüòà, 
ïàëüòîì, ó ïàëüòі. ×îìó æ òàê ñòàëîñÿ? Ðі÷ â òîìó, ùî äëÿ ìîâöіâ
ïàëüòî ñòàëî çâè÷íèì, «ðіäíèì», à îòæå, і ñëîâî ïàëüòî ìàêñèìàëüíî
ïðèçâè÷àїëîñÿ äî óêðàїíñüêèõ íîðì.

І таке буває

À Á

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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§ 4. ÑËÎÂÎ І ÊÎÍÒÅÊÑÒ. ÑËÎÂÎÂÆÈÂÀÍÍß

Ïðî ëåêñè÷íó ïîìèëêó, ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ ñëіâ,
çàëåæíіñòü çíà÷åíü ñëîâà âіä êîíòåêñòó, ñïîëó÷óâàíіñòü ñëіâ

òà âæèâàííÿ ñëіâ ó âëàñòèâîìó їì çíà÷åííі

ПРИГАДАЙМО. Чим слово відрізняється від речення? Які слова називають бага-
тозначними? 

30. А. З’ясуйте лексичне значення виділеного слова в кожному реченні. Чи зале-
жить це значення від контексту? 

Êîìàíäà àëüïіíіñòіâ çіéøëà íà 
ïіê Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

Ó ãîäèíè ïіê êóðñóâàòèìå äî-
äàòêîâèé àâòîáóñ.

Б. Складіть усно зі словом команда або година два речення так, щоб у кожному з
них воно мало різне значення. 

В. Зробіть висновок, підтвердженням якого можуть бути результати виконання за-
вдань А і Б.

Ëåêñè÷íі
íîðìè

Ëåêñè÷íі íîðìè âèçíà÷àþòü ìîæëèâîñòі âèêîðèñòàííÿ ñëî-
âà âіäïîâіäíî äî ëåêñè÷íîãî çíà÷åííÿ òà éîãî âіäòіíêіâ, à 
òàêîæ ïðàâèëà ñïîëó÷óâàíîñòі ñëіâ ó ðå÷åííі.

Êîíòåêñò Îñíîâíèì ñïîñîáîì òî÷íîї ïåðåäà÷і çíà÷åííÿ ñëîâà є êîí-
òåêñò.
Êîíòåêñò (ëàò. contextus – òіñíèé çâ’ÿçîê) – öå ÷àñòèíà 
òåêñòó, ÿêèé äàє çìîãó òî÷íî âñòàíîâèòè çíà÷åííÿ îêðåìî-
ãî ñëîâà, âèñëîâó, ùî âõîäèòü äî éîãî ñêëàäó. Íàïðèêëàä, 
ó êîíòåêñòі «ðîçêðèâàє» ñâîї ðіçíі çíà÷åííÿ áàãàòîçíà÷íå
ñëîâî çіðêà:

1. Çіðêè íà íåáі 
ïðèâàáëþþòü
ñâîєþ êðàñîþ é
òàєìíè÷іñòþ.

2. Ëèøå îäíå
âіäåî çðîáèëî
äіâ÷èíó çіðêîþ
Іíòåðíåòó.

3. Íàêðåñëèòè 
çіðêó ìîæíà
êіëüêîìà ñïîñîáàìè.

ЛЕКСИЧНА НОРМА

Ó ñëîâà ñâîї çàêîíè âі÷íî ìіíëèâîãî ðóõó,
Ó ñëîâі ñâîї îçíàêè ñâіòëà, òåïëà, âàãè.
Ñëîâî – êëіòèíà ìèñëі, àðòåðіÿ ñèëè äóõó,
Òіëüêè âîíî єäíàє ðіçíі ëþäñüêі áåðåãè.

           Ïëàòîí Âîðîíüêî

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Лексична норма

Ã. Ñåìèðàäñüêèé. Äîâіðà
Îëåêñàíäðà Ìàêåäîíñüêîãî

ëіêàðþ Ïèëèïó

31. І. Прочитайте текст, визначте його тему. Чи погоджуєтеся 
ви з думкою, що слово має лікувальні властивості?

ÊÎËÈ ÑËÎÂÎ ËІÊÓЄ

Â î÷àõ ïàöієíòà âіä÷óâàëàñÿ òðè-
âîãà, ðîçãóáëåíіñòü, ìîðàëüíî âіí
áóâ ãîòîâèé äî íàéãіðøîãî. Ïіñëÿ
êіëüêîõ çàïèòàíü é îãëÿäó ëіêàð çà-
çíà÷èâ, ùî, іìîâіðíî, áіëü є ñèìï-
òîìîì çàãîñòðåííÿ îñòåîõîíäðîçó.
Ëіêàð ñïîêіéíî, ç óïåâíåíіñòþ â 
ãîëîñі ðîçêàçóâàâ ïðî ñâîї ñïîñòåðå-
æåííÿ, âіä ÷îãî ñàìîïî÷óòòÿ õâîðî-
ãî ïîëіïøèëîñÿ. Ìèíóëàñÿ òðèâîãà,
åìîöіéíå ïðèãíі÷åííÿ çìіíèëîñÿ ãî-
òîâíіñòþ áîðîòèñÿ çà ñâîє çäîðîâ’ÿ.

Òàê, ñïðàâæíіé ëіêàð – öå íå
òіëüêè ïðîôåñіîíàëіçì, åíöèêëîïå-
äè÷íі çíàííÿ, àëå é óìіííÿ ãîâîðè-
òè ç õâîðèì. Ñïîñòåðåæåííÿ ïîêà-
çóþòü, ùî ñïіëêóâàííÿ ç ïàöієíòîì 
ó 70–80 % âèïàäêіâ äîïîìàãàє ïîñòàâèòè ïðàâèëüíèé äіàãíîç. Êðіì 
òîãî, õâîðîìó ñòàє ëåãøå, êîëè âіí óïåâíåíèé, ùî éîãî ñêàðãè ïî÷óòî,
çàôіêñîâàíî ó ñâіäîìîñòі ëіêàðÿ і òîé їõ îáäóìóє.

Äåêîëè ìåäïðàöіâíèêó äîâîäèòüñÿ ãîâîðèòè ïðî íåñïðèÿòëèâèé
ïðîãíîç çàõâîðþâàííÿ ÷è âåëèêèé ðèçèê îïåðàöії. Ïðîòå, ïîâіäîì-
ëÿþ÷è õâîðîìó ïðàâäó, âіí ïîâèíåí óñåëèòè éîìó é íàäіþ. Ñïîêіéíі, 
âäóìëèâі, ñïіâ÷óòëèâі ñëîâà ëþäåé ó áіëèõ õàëàòàõ ìîæóòü îáíàäіÿòè 
õâîðîãî. Ó ñâîїé êíèæöі «Ëþáîâ, ìåäèöèíà é äèâà» âіäîìèé ëіêàð 
Áåðíі Ñåéãåë çàçíà÷àє: «Íіêîëè íå ìîæíà ãîâîðèòè, ùî âè áіëüøå
íі÷îãî íå ìîæåòå çðîáèòè, íàâіòü ÿêùî єäèíèé çàñіá, ÿêèé ó âàñ çà-
ëèøèâñÿ, – áóòè ïîðó÷ і äîïîìàãàòè õâîðîìó íàäіÿòèñÿ é ìîëèòèñÿ» 
(Іç æóðíàëó).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Які висновки ви зробили для себе після прочитання тексту?
2. Розгляньте репродукцію картини Г. Семирадського. Опишіть обставини спіл-

кування та сформулюйте його мету. Що спільного між цією картиною й текстом 
вправи?

3. Поясніть лексичне значення слів пацієнт, лікар, діагноз.
4. Знайдіть речення з багатозначними словами огляд й операція. Нижче вибе-

ріть лексичне значення, з яким ужито ці слова в тексті. 

ÎÃËßÄ: 1) îáñòåæåííÿ ç ìåòîþ ïåðåâіðêè, êîíòðîëþ, âèÿâëåííÿ ÷î-
ãî-íåáóäü íåäîçâîëåíîãî; 2) îáñòåæåííÿ ç ìåòîþ ç’ÿñóâàííÿ ñòàíó 
çäîðîâ’ÿ; 3) ñòèñëå ïîâіäîìëåííÿ ïðî íèçêó ïîäіé, ÿâèù.

ÎÏÅÐÀÖІß: 1) ñóêóïíіñòü áîéîâèõ äіé; 2) õіðóðãі÷íå âòðó÷àííÿ ç ëі-
êóâàëüíîþ ìåòîþ; 3) ÷àñòèíà âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó; 4) ôіíàíñîâà,
òîðãîâåëüíà óãîäà.

Спілкування
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32. I. Визначте різницю в значеннях багатозначних слів у поданих словосполу-
ченнях.

1. Âіäêðèòè âîäó, âіäêðèòè ïðàâäó, âіäêðèòè çáîðè, âіäêðèòè ñåðöå.
2. Ãîñòðèé íіæ, ãîñòðèé ñìàê, ãîñòðèé áіëü, ãîñòðà ñóïåðå÷êà, ãîñòðèé

êóò, ãîñòðі âåðõіâ’ÿ.

ІІ. Складіть зі словом відкривати або гострий по два речення так, щоб це слово
було вжито в різних значеннях. 

Ñëîâà ïîòðіáíî âæèâàòè ó âëàñòèâîìó їì çíà÷åííі. Íàïðèêëàä:

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî Ïîÿñíåííÿ

ââàæàòè ïðàâèëü-
íèì

ðàõóâàòè ïðàâèëüíèì Ñëîâî ðàõóâàòè âæèâàє-
ìî, êîëè éäåòüñÿ ïðî ëі÷áó

ñòàâèòèñÿ ïðèâіòíî,
ïðèâіòíå ñòàâëåííÿ

âіäíîñèòèñÿ ïðèâіòíî,
ïðèâіòíå âіäíîøåííÿ

Ñëîâî âіäíîñèòèñÿ îçíà÷àє
«ïåðåáóâàòè â ïåâíіé âіä-
ïîâіäíîñòі іç ÷èì-íåáóäü»

33. Відредагуйте словосполучення. Ви можете скористатися поданою нижче табли-
цею.

Îäåðæàòè äîñâіä, îáëàñòü çíàíü, äîêàçàòè ñâîþ ïîçèöіþ, äðóãі ëþäè, 
âіðíèé ïðèêëàä, ó ëþáîìó ìàãàçèíі, âåäó÷èé ñïåöіàëіñò, âіäíîñèòè-
ñÿ ïî-äðóæíüîìó, ìіøàє ïðàöþâàòè, íà ïðîòÿçі ñåìåñòðó, ïåðåáóâàòè â
ñêðóòíîìó ïîëîæåííі, ïåðåâîäèòè êîøòè ç êàðòêè íà êàðòêó, ïіäíÿòè
ïðîáëåìó, ïîïåðåäèòè òðàâìó, ïðèéìàòè àêòèâíó ó÷àñòü, ðàõóâàòè ïðà-
âèëüíèì.

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

çäîáóòè çíàííÿ
ãàëóçü åêîíîìіêè
äîâåñòè òåîðåìó
іíøі äóìêè
ïðàâèëüíà âіäïîâіäü
ó áóäü-ÿêîìó ðàçі
ïðîâіäíèé ôàõіâåöü
çàâàæàє äóìàòè
ïðîòÿãîì ðîêó
ìіæíàðîäíå ñòàíîâèùå
ïåðåêàçóâàòè êîøòè ïîøòîþ
ïîðóøèòè ïèòàííÿ
çàïîáіãòè õâîðîáі
áðàòè ó÷àñòü
áðàòè äî óâàãè
óæèâàòè çàõîäіâ
òðàïëÿþòüñÿ ïîìèëêè
ïіäáèòè ïіäñóìêè (ïіäñóìóâàòè)

îäåðæàòè çíàííÿ
îáëàñòü åêîíîìіêè
äîêàçàòè òåîðåìó
äðóãі äóìêè
âіðíà âіäïîâіäü
ó ëþáîìó âèïàäêó
âåäó÷èé ôàõіâåöü
ìіøàє äóìàòè
íà ïðîòÿçі ðîêó
ìіæíàðîäíå ïîëîæåííÿ
ïåðåâîäèòè êîøòè ïîøòîþ
ïіäíÿòè ïèòàííÿ
ïîïåðåäèòè õâîðîáó
ïðèéìàòè ó÷àñòü
ïðèéìàòè äî óâàãè
ïðèéìàòè ìіðè
çóñòðі÷àþòüñÿ ïîìèëêè
ïіäâåñòè ïіäñóìêè

Зверніть увагу! 
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34. Розгляньте приклади правильного вживання слів. Чи дотримуєтеся ви цих норм? 

1. Íå ïåðåâîäüòå òåêñòè. Ïåðåâåäіòü áàáóñþ ÷åðåç äîðîãó, à òåêñò êðà-
ùå ùå ïåðåêëàäіòüïåðåêëàäіòü..

2. Íå ïåðåâîäüòå ãðîøі, à êðàùå ïåðåêàçóéòå їõ íà äîáðî÷èííіñòü.

3. Ïîìèëêè â ìîâëåííі íå çóñòðі÷àþòüñÿ, à òðàïëÿþòüñÿ. Çóñòðіòèñÿ
ìîæóòü äðóçі.ìîæóòü äðóçі.

4. Êîëè ïðîòÿãîì äíÿ ñèäèø íà ïðîòÿçі, ìîæíà é çàõâîðіòè.

5. Ó çìàãàííÿõ òðåáà áðàòè ó÷àñòü, à íå ïðèéìàòè. Ïðèéìàòè ìîæíà
ãîñòåé.ãîñòåé.

6. Íàâîäüòå ïðèêëàäè, à íå ïðèâîäüòå. Ïðèâîäèòè ìîæíà êîíÿ.

7. Áàëàêó÷èé îäíîêëàñíèê íå ìіøàє âàì ó÷èòèñÿ, à çàâàæàє. Ïðîòå âіí
ìîæåìîæå ìіøàòèìіøàòè êàøó ëîæêîþ.êàøó ëîæêîþ.

35. Знайдіть для кожного слова місце в реченні й запишіть. Ви можете використати 
кожне слово лише один раз.

âіäêðèòè, âіä÷èíèòè, ðîçïëþùèòè, ðîçãîðíóòè

1. Ïðîøó _____ âàøі çîøèòè. 2. Óðàíöі ìåíі íå õîòіëîñÿ íàâіòü ____ 
î÷і. 3. Ñïåöіàëüíèé êëþ÷ äîïîìîæå _____ áàíêó. 4. Ùîá ïðîâіòðèòè êіì-
íàòó, òðåáà ____ âіêíà.

36. Знайдіть для кожного слова місце в реченні й запишіть. Ви можете використати 
кожне слово лише один раз.

îáëàñòü, äіëÿíêà, ãàëóçü, öàðèíà

1. Ðàïòîì âіä÷óâ áіëü ó _____ ñåðöÿ. 2. Ïîåìà âèéøëà ç _____ åìîöіé 
òâîðöÿ. 3. Ñòîðîíè äîìîâèëèñÿ ïðî ñïіâðîáіòíèöòâî â _____ ëіòàêîáóäó-
âàííÿ. 4. ____ – öå àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíà îäèíèöÿ.

37. Поміркуйте, чому вживання слів відтак і нагода в наведених праворуч ре-
ченнях не відповідає лексичним нормам. Ви можете скористатися тлумачним слов-
ником.

1.  Ùå ãîäèíó ïîñèäіâ íà áåðåçі,
à âіäòàê ïіøîâ êóïàòèñÿ.

òîìó
Íà çàâòðà ïåðåäàþòü äîù, âіäòàêâіäòàê
òðåáà âçÿòè ïàðàñîëüêó.

2.  Êàíіêóëè – öå ÷óäîâà íàãîäà
äëÿ ïîäîðîæåé.

ïðèãîäі
Öåé äîñâіä ñòàíå â íàãîäіíàãîäі äëÿ ïіä-
ãîòîâêè ñâÿòà.

коло думок  
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ситуація

38. Пригадайте або уявіть перебіг одного із шоу конкурсного характеру («Танці 
з зірками», «Голос країни», «Ігри патріотів», «Х-Фактор», «Караоке на майдані»,
«Ліга сміху» тощо). Ваш знайомий не дивився цього шоу й попросив стисло 

розповісти. Складіть відповідне усне висловлення (4–6 речень), скориставшись 
2–4 поданими словосполученнями.

 áðàòè ó÷àñòüá

 çäîáóâàòè ïåðåìîãó

  âіäçíà÷àòè 
ïåðåìîæöіâ

 ÷èííі ïðàâèëà

 íàñòóïíèé åòàïé

 ïіäáèòè ïіäñóìêè

 çóìîâèëî óñïіõі

 ïðîòÿãîì êîíêóðñó

  íåçâàæàþ÷è 
íà òðóäíîùі

 ïðàâèëüíà òàêòèêà 

  ñòîñóíêè ìіæ і
ó÷àñíèêàìè 

39. Доберіть слово до кожного контексту й запишіть речення правильно. 
1. ß (áåðó, ïðèéìàþ) ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ. 2. Ñåðãіé ïîñòіéíî (çàâàæàє, 

ìіøàє) ñëóõàòè â÷èòåëüêó. 3. Áàòüêè (ïåðåæèâàþòü, õâèëþþòüñÿ) çà
ñâîїõ äіòåé. 4. Âіêà (ïåðåáóâàє, çíàõîäèòüñÿ) ó ñïîðòçàëі. 5. Âіäåî (çíà-
õîäèòüñÿ, ðîçìіùåíî) íà ñàéòі. 6. (Ñëіäóþ÷å, íàñòóïíå) ïèòàííÿ êîíôå-
ðåíöії. 7. Ñòóäåíòè òà ñòóäåíòêè (ñêëàäàþòü, ñòàíîâëÿòü) 10 âіäñîòêіâ
âèáîðöіâ îêðóãó. 8. Êîìàíäà (îòðèìàëà, çäîáóëà) ïåðåìîãó.

40. Відредагуйте словосполучення й запишіть правильно. Ви можете скористатися
поданою нижче таблицею.

Äіþ÷å ïðàâèëî, îáåçáîëþþ÷èé çàñіá, áóâøèé ó÷åíü, áàæàþ÷і âіäïîâіäà-
òè, òåêñòè ñïіâïàäàþòü, çàêëþ÷èòè äîãîâіð, ìèþ÷à ðіäèíà, ñâÿòêîâі ìіðî-
ïðèєìñòâà, ëèøíіé ðàç, ïîñòóïèëè â ïðîäàæ, ïðèéòè äî ñïіëüíîї äóìêè, 
ðîçäіëÿòè ïîãëÿäè, ó ÿêîñòі åêñïåðòà, ñëіäóþ÷èé ó÷åíü.

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

÷èííèé çàêîí
çíåáîëþâàëüíèé ïðåïàðàò
êîëèøíіé ñòóäåíò
îõî÷і âèñòóïèòè
äóìêè çáіãëèñÿ
çіñòàâèòè ôàêòè
óêëàäàòè óãîäó
ìèéíèé çàñіá
çàõîäè íà íàñòóïíèé ðіê
çàéâå ïèòàííÿ
íàäіéøëà ïðîïîçèöіÿ
äіéòè çãîäè
ïîäіëÿòè äóìêó
ÿê êîíñóëüòàíò
íàñòóïíå ïèòàííÿ

äіþ÷èé çàêîí
îáåçáîëþþ÷èé ïðåïàðàò
áóâøèé ñòóäåíò
áàæàþ÷і âèñòóïèòè 
äóìêè ñïіâïàëè
ñïіâñòàâèòè ôàêòè
çàêëþ÷àòè óãîäó
ìèþ÷èé çàñіá
ìіðîïðèєìñòâà íà íàñòóïíèé ðіê
ëèøíє ïèòàííÿ
ïîñòóïèëà ïðîïîçèöіÿ
ïðèéòè äî çãîäè
ðîçäіëÿòè äóìêó
ó ÿêîñòі êîíñóëüòàíòà
ñëіäóþ÷å ïèòàííÿ

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 



23

Лексична норма

41. Відредагуйте усно речення.
1. Äëÿ êàïіòàëüíîãî ðåìîíòó íàì ïіäіéäå ëþáèé ìàòåðіàë. 2. Âàøó ïðî-

ïîçèöіþ ïðèéíÿòî äî óâàãè. 3. Íà ïðîòÿçі äíÿ ïіäïðèєìñòâó òðåáà âіäâàí-
òàæèòè âåëèêó ïàðòіþ òîâàðó. 4. Íà ôàêóëüòàòèâíèõ çàíÿòòÿõ ìè äіçíà-
ëèñÿ áàãàòî öіêàâîãî ç îáëàñòі àñòðîíîìії. 5. Âèñòàâà ðîçïî÷íåòüñÿ ðіâíî 
÷åðåç ÷àñ. 6. Áðàò ïîëèâ ñàëàò ñîíÿøíèêîâèì ìàñëîì. 7. Òè ìіøàєø ìåíі 
ïðàöþâàòè.  8. ß ìàþ ñâîþ îñîáèñòó äóìêó.

42. Прочитайте речення. Знайдіть випадки неправильного вживання слів. Чим зу-
мовлені ці помилки? Відредагуйте й запишіть речення.

1. Ó÷åíü âіðíî âіäïîâіâ íà âñі çàïèòàííÿ òåñòó. 2. Ïіä âàãîþ âàíòàæó ïàðî-
ïëàâ ïîêðèâèâñÿ íà áіê. 3. Ïðèâåäіòü ïðèêëàäè íåïðàâèëüíîãî ñëîâîâæèâàí-
íÿ. 4. Âіäíîøåííÿ ìіæ ó÷íÿìè òà â÷èòåëÿìè ìàþòü áóòè äîáðîçè÷ëèâèìè. 
5. Ïåðåâåäіòü, áóäü ëàñêà, òåêñò óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. 6. Éîìó ïîâåçëî: â÷àñíî 
îòðèìàâ ãðîøîâèé ïåðåâîä. 7. Íà çáîðàõ ïіäíÿëè ïèòàííÿ îïëàòè ïðàöі.

43. Виконайте завдання одного з варіантів. Найкращі роботи учнів вашого класу 
запропонуйте розмістити на сайті навчального закладу.
Íàïèøіòü ïîâіäîìëåííÿ â
íàóêîâîìó ñòèëі íà òåìó

«Ëåêñè÷íó íîðìó âіäîáðàæàþòü і
óòâåðäæóþòü íàñàìïåðåä ñëîâíè-
êè» (5–7 ðå÷åíü).

Ñêëàäіòü äîïèñ ó ïóáëіöèñ-
òè÷íîìó ñòèëі íà ñàéò àáî äî 

ãàçåòè íà îäíó ç òåì: «Ñëîâî – íî-
ñіé äîáðà, іñòèíè é êðàñè», «Ìîє 
ñëîâî – ìîÿ âіäïîâіäàëüíіñòü».

– Ëіêàðþ, ìåíå ìó÷èòü ñèëüíèé áіëü.
– Ó ÿêіé îáëàñòі?
– Ó Âіííèöüêіé.

Поміркуйте, чому трапилося таке непорозуміння. Яке слово вжито непра-
вильно?

І таке буває

44. Виконайте тестові завдання. 

1. Ñëîâî âіäíîøåííÿ ìîæíà âæèòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â óñіõ ïîäàíèõ 
ðå÷åííÿõ, ÎÊÐІÌ

À Ó÷åíèé ðîçïîâіâ ïðî ñèíòàêñè÷íі …
Á Òåìà « … ïîâåðõîíü áàãàòîãðàííèêіâ». 
Â Ïîìіòíî óâàæíå … äî ïàöієíòіâ.
Ã Âіäñîòêîâå … äâîõ ÷èñåë.

2. Ïðàâèëüíèìè є îáèäâà ñëîâîñïîëó÷åííÿ â ðÿäêó
À ïіäâîäèòè ïіäñóìêè, äîâåñòè òåîðåìó 
Á âëó÷íå ñëîâî, íà ïðîòÿçі ðîêó
Â âіðíå ïîÿñíåííÿ, ðîçãîðíóòè çîøèò
Ã áðàòè ó÷àñòü, ïåðåêàçàòè êîøòè 

3. Âèäіëåíå ñëîâî âæèòî â íåâëàñòèâîìó éîìó çíà÷åííі â ðå÷åííі
À Òðóñêàâåöü ââàæàþòü îäíèì ç íàéïîïóëÿðíіøèõ êóðîðòіâ.
Á Âàíòàæíå âіääіëåííÿ ðîçòàøîâàíî íà ïåðøîìó ïîâåðñі.
Â Äâà ïðèìіðíèêè ñëîâíèêà çíàõîäÿòüñÿ â êàáіíåòі.
Ã Äèðåêòîð áàíêó ïåðåáóâàє çà êîðäîíîì.

À Á
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×îìó ïðàâèëüíî ñòіëüíèêîâèé çâ’ÿçîê, à íå ñîòîâèé? ×è ðіâíîïðàâ-
íі ñëîâà áàæàòè é çè÷èòè?

Âіäïîâіäі íà öі òà іíøі ìîâíі çàïèòàííÿ ìîæíà çíàéòè â іíôîðìà-
öіéíî-äîâіäêîâіé ñèñòåìі «Êóëüòóðà ìîâè íà ùîäåíü» (ó ðîçäіëі «Ìîâíі 
òðóäíîùі»), ñòâîðåíіé Іíñòèòóòîì óêðàїíñüêîї ìîâè ÍÀÍ Óêðàїíè. Öåé
åëåêòðîííèé ðåñóðñ äîñòóïíèé íà êîìïàêò-äèñêó àáî â ìåðåæі Іíòåðíåò
çà ïîñèëàííÿì – http://kulturamovy.univ.kiev.ua.

Для вас, допитливі

§ 5. ÑËÎÂÀ ÂËÀÑÍÅ ÓÊÐÀЇÍÑÜÊІ 
ÒÀ ÇÀÏÎÇÈ×ÅÍІ 

Ïðî ñëîâà, ÿêі ïðèéøëè â óêðàїíñüêó ìîâó ç іíøèõ ìîâ,
à òàêîæ ïðî âæèâàííÿ ñëіâ âіäïîâіäíî äî їõíüîãî çíà÷åííÿ

ПРИГАДАЙМО. Які принципи класифікації словникового складу української мови?
(Ви можете скористатися відповідною схемою на форзаці).

45. А. Користуючись наведеними тлумаченнями, поясніть лексичне значення за-
позичених слів імунітет і вакансія. 

Іìóíіòåò (ëàò. immunitas –
âіëüíèé, çàõèùåíèé) – íåñïðèé-
íÿòëèâіñòü îðãàíіçìó äî çáóä-
íèêіâ õâîðîá, îòðóєííÿ.

Âàêàíñіÿ (ëàò. vacans – ïî-
ðîæíіé, âіëüíèé) – âіëüíà ïîñà-
äà â øòàòі óñòàíîâè.

Б. З’ясуйте, які помилки допущено в наведених нижче реченнях. 

Òðåáà çìіöíþâàòè çàõèñíèé
іìóíіòåò.

Îãîëîøåíî êîíêóðñ íà âіëüíі
âàêàíñії.

В. За результатами виконання завдань А і Б сформулюйте рекомендацію щодо вжи-
вання слів іншомовного походження.

Âëàñíå
óêðàїíñüêі
ñëîâà

Âëàñíå óêðàїíñüêèìè є ñëîâà, ùî âèíèêëè íà óêðàїíñüêîìó
ґðóíòі. Їõ çäåáіëüøîãî íåìàє â іíøèõ ìîâàõ. Íàïðèêëàä:
ìðіÿ, ëіòàê, ëþäèíà, îñâіòà, çàëіçíèöÿ, çàéâèé, ãàðíèé.
Âëàñíå óêðàїíñüêèìè є òàêîæ ñëîâà, âèòâîðåíі óêðàїíñüêîþ 
ìîâîþ âіä ñïіëüíèõ ç іíøèìè ìîâàìè êîðåíіâ. Íàïðèêëàä:
âîäіé, ñêðèïàëü, îñòîðîíü, óäîñâіòà, áіãàíèíà. À âіä êî-
ðåíÿ ðîá, ÿêèé õàðàêòåðíèé äëÿ ñõіäíîñëîâ’ÿíñüêèõ ìîâ, 
óòâîðèëèñÿ âëàñíå óêðàїíñüêі ñëîâà ðîáèòè, âèðіá, âèðîáíè-
öòâî, ðîáіòíèê, âèðîáíè÷èé òà іí.

Çàïîçè÷åíі
ñëîâà

Ñëîâà, ùî óâіéøëè â óêðàїíñüêó ìîâó ç іíøèõ ìîâ, íàçèâà-
þòü çàïîçè÷åíèìè (іíøîìîâíèìè). Íàïðèêëàä:

ç ãðåöüêîї –
ì’ÿòà, òåàòð,

àêàäåìіÿ

ç àíãëіéñüêîї –
ôóòáîë, ôіíіø,

êëóá

ç іòàëіéñüêîї –
ôîíòàí, îïåðà

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ç ôðàíöóçüêîї –
àëåÿ, êîñòþì

ç íіìåöüêîї –
êðàí, áóòåðáðîä

ç ïîëüñüêîї –
ãåðá, ïîâèäëî

Ùîá ïåðåêîíàòèñÿ â íàëåæíîñòі ÿêîãîñü ñëîâà äî ðîçðÿäó 
çàïîçè÷åíèõ, êîðèñòóþòüñÿ åòèìîëîãі÷íèì ñëîâíèêîì (ïî-
õîäæåííÿ ñëîâà) àáî ñëîâíèêîì іíøîìîâíèõ ñëіâ.

Äåÿêі îçíàêè çàïîçè÷åíèõ ñëіâ

Îçíàêà Ïðèêëàäè

є íàçâàìè ïðåäìåòіâ, ÿâèù, ÿêі áóëè âè-
íàéäåíі, äîñëіäæåíі òîùî â іíøèõ êðàїíàõ

øîêîëàä, ñêîò÷, ÿõòà,
äæàç

óæèâàíі, íàïðèêëàä, ó ëàòèíñüêіé, ãðåöü-
êіé, íіìåöüêіé, àíãëіéñüêіé, ôðàíöóçüêіé,
ïîëüñüêіé ÷è іòàëіéñüêіé ìîâі

ìåäіà, іñòîðіÿ, іìіäæ, êåì-
ïіíã, áîêñ, ôіíіø

ìàþòü çáіãè ãîëîñíèõ іäåàë, êàêàî, òåîðіÿ î

ìàþòü çáіãè ïðèãîëîñíèõ ñàíäâі÷, àáñòðàêòíèé,
іíñòðóìåíò

ìàþòü çâóê [ô] øðèôò, ôîêóñ, àòìîñôåðà

ìàþòü ïðåôіêñè é ñóôіêñè, ÿêі ñóòòєâî âіä-
ìіííі âіä óêðàїíñüêèõ

åêñïîðò, іìïîðò, äåìîêðà-
òèçì

47. I. Прочитайте власне українські слова. Поясніть лексичне значення виділених
слів.

Ñóçіð’ÿ, äіÿ÷, ïîñòóïêà, î÷îëèòè, âèðîáíèöòâî, îçíàêà, âіõîëà, áàãàòòÿ, 
ãîðіëèöü, îáìåæóâàòè, îñâіòà, ìðіÿ, çàâäÿêè, ïëåêàòè, áіãöåì, ìåðùіé, 
ìіðêóâàòè, êðóòüêî, ëèíóòè, îáìàëü, âі÷-íà-âі÷, ëèáîíü, çáàãíóòè, ñòðіì-
êî, ñóíèöі, äîâêіëëÿ, îñòîðîíü, óùóõàòè.

II. Складіть і запишіть речення з двома поданими словами (на вибір).

48. Поміркуйте, за якими ознаками можна визначити, що наведені нижче слова –
запозичені. Назвіть загалом 2–3 ознаки.

Åêñêóðñіÿ, іíñòàãðàì, âіðòóîç, òåìáð, øðèôò, ôåíòåçі, àíòèâіðóñíèé,
äåäóêöіÿ, äåìîíñòðàíò. 

коло думок  

49. I. Випишіть слова у дві колонки: 1) власне українські; 2) запозичені.
Ðîäèíà, äàíñèíã, іììіãðàöіÿ, ÿñêðàâèé, іíäóêöіÿ, ñïðîìîæíіñòü, åëіïñ, 

äæàêóçі, ñêðèïàëü, çàéâèé, ðîáіòíèê, ìàòåìàòèêà.

II. З’ясуйте, які з виписаних власне українських слів утворено від спільних з іншими 
мовами коренів.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ситуація

50. Уявіть: працівниця туристичного агентства дає роз’яснення відвідувачам 
щодо туру й оформлення документів. Розіграйте за особами діалог-розпи-
тування (7–10 реплік), можливий у цій ситуації. Уведіть у діалог 2–3 поданих 

нижче речення. Укажіть запозичені слова. 

 ð ö ð ð ó ó,Óêðàїíöÿì íå òðåáà îòðèìóâàòè âіçó  Óêðàїíöÿì íå òðåáà îòðèìóâàòè âіçó, 
ùîá ïîäîðîæóâàòè Єâðîïîþ.

  Çàêîðäîííèé ïàñïîðò ìîæíà îòðèìàòè 
ó âіääіëåííÿõ ìіãðàöіéíîї ñëóæáè.

  Ãðîìàäÿíèí Óêðàїíè, ÿêèé ïåðåáóâàє çà 
êîðäîíîì, ìîæå çâåðíóòèñÿ äî Ïîñîëü-
ñòâà Óêðàїíè ó âіäïîâіäíіé äåðæàâі.

  Ó âàðòіñòü òóðèñòè÷íîãî òóðó ïåðåâàæ-
íî âêëþ÷åíî ïðîæèâàííÿ â ãîòåëі, òðàí-íî âêëþ÷åíî ïðîæèâàííÿ â ãîòåëі òðàí-
ñôåð, ìåäè÷íó ñòðàõîâêó, åêñêóðñії.

Çàïîçè÷åíå
÷è ðіäíå?

Çàïîçè÷åíі ñëîâà òðåáà âæèâàòè ëèøå çà êðàéíüîї ïîòðåáè,
êîëè íåìàє ïèòîìîãî óêðàїíñüêîãî âіäïîâіäíèêà. ßêùî äëÿ
íàçèâàííÿ ÿêîãîñü ïîíÿòòÿ є âëàñíå óêðàїíñüêèé ñèíîíіì,
òî ñàìå éîìó ñëіä íàäàâàòè ïåðåâàãó. Íàïðèêëàä: çàïîçè-
÷åíå ñëîâî äåôåêò ìîæíà çàìіíèòè ñèíîíіìîì âàäà.

51. I. Замініть поданими власне українськими словами виділені в реченнях запози-
чені слова. Ви можете скористатися кожним наведеним у рамці словом лише один раз.

îáìåæóâàòè, âàäà, çîñåðåäæóâàòè, îçíàêà, ïîâàæíèé

1. Êîíöåíòðóâàòè óâàãó â÷åíèõ íà íàéáіëüø ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿì-
êàõ. 2. Øêîëà çóñòðі÷àëà ðåñïåêòàáåëüíèõ ãîñòåé. 3. Òðåáà ïðèäіëÿòè
áіëüøå óâàãè ñèìïòîìàì çàõâîðþâàíü. 4. Ñòàòóñ äèïëîìàòà çíà÷íîþ ìі-
ðîþ áóäå ëіìіòóâàòè éîãî. 5. Äåõòî íàçèâàє âïåðòіñòü äåôåêòîì þíîñòі.

II. Яким словам, на вашу думку, варто надавати перевагу в цих реченнях – запози-
ченим чи власне українським?

III. Які з поданих нижче слів, на вашу думку, часто використовуються лише задля
моди?

Ñåðôіíã, êàéôóâàòè, òàêñі, äàíñèíã, óїê-åíä, õàêåð, øåéïіíã, øîïіíã.

Îäèí íàóêîâèé ïðàöіâíèê, áàæàþ÷è çðîáèòè ïðèєìíіñòü іíøîìó,
ñêàçàâ: «Íàøîìó êîëåêòèâó äóæå õîòіëîñÿ á, ùîá öþ ðîáîòó î÷îëèëà
òàêà îäіîçíà ïîñòàòü, ÿê âè». Éîãî ñïîêóñèëî, î÷åâèäíî, «ïèøíå» çâó-
÷àííÿ іíîçåìíîãî ñëîâà îäіîçíèé, ÿêå â éîãî óÿâі àñîöіþâàëîñÿ, ìàáóòü, 
іç ãðàíäіîçíèé, ÷è ùî. Êîëè òîìó íàóêîâöåâі ïîÿñíåíî áóëî, ùî òåðìіí 
ëàòèíñüêîãî ïîõîäæåííÿ îäіîçíèé îçíà÷àє íåíàâèñíèé, íåáàæàíèé, íå-
ïðèéíÿòíèé і ò. іí., òî âіí, çâè÷àéíî, çíіÿêîâіâ (Çà Ì. Ðèëüñüêèì).

І таке буває
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52. Відредагуйте усно сполучення слів й обґрунтуйте помилки. Свою відповідь звір-
те з міркуванням, поданим нижче.

Îñíîâíèé ëåéòìîòèâ òâîðó, âіëüíà âàêàíñіÿ ëіêàðÿ, ïðîâåñòè óðî÷è-
ñòèé öåðåìîíіàë, ïіäâèùåííÿ çàõèñíîãî іìóíіòåòó, äèòÿ÷èé ëіêàð-ïåäіàòð,
êîìі÷íèé ïіäíåñåíèé ïàôîñ, ïåðøà ïðèìà áàëåòó, âèâ÷àòè íàðîäíèé ôîëüê-
ëîð, ïîâòîðíèé ðåöèäèâ.

Ìіðêóéìî. Ñëîâî ëåéòìîòèâ îçíà÷àє «ïðîâіäíèé ìîòèâ, îñíîâíà äóìêà
òâîðó», òîìó â ñïîëó÷åííі îñíîâíèé ëåéòìîòèâ ïåðøå ñëîâî є çàéâèì.

53. І. Прочитайте текст, визначте його тип і стиль мовлення. Що
виражає заголовок тексту – тему чи основну думку?

ÑÊÅÉÒÁÎÐÄ*
Êîëè íà ìîðі ïàíóâàâ øòèëü, ëþáèòåëі

ñåðôіíãó áðàëè äîøêè, ïðèêðіïëþâàëè äî 
íèõ çâè÷àéíі êîëіùàòà é іøëè êàòàòèñÿ
ïî àñôàëüòó. Òàê ó 50-õ ðîêàõ ìèíóëîãî
ñòîëіòòÿ â Êàëіôîðíії (ÑØÀ) ç’ÿâèëèñÿ 
ïåðøі ó ñâіòі ñêåéòè.

Ñïî÷àòêó òіíåéäæåðè â îñíîâíîìó ïðîñòî äîâіëüíî êàòàëèñÿ íà 
äîø  öі, âèêîðèñòîâóâàëè її ÿê àíàëîã ñàìîêàòà. Óñå, ùî òîäі âèìàãàëî-
ñÿ, – ñòіéêî òðèìàòèñÿ íà ñêåéòі é îá’їæäæàòè ðіçíі ïåðåïîíè. Ïðîòå 
çãîäîì åíòóçіàñò Ëàððі Ñòіâåíñîí ïî÷àâ ïîïóëÿðèçóâàòè ñêåéòáîðä ÿê
âèä ñïîðòó. Ç’ÿâèëèñÿ ïåðøі êîìàíäè ñêåéòèñòіâ, ïî÷àëè ïðîâîäèòè-
ñÿ çìàãàííÿ. Äåÿêі ñïîðòñìåíè íàâ÷èëèñÿ ðîáèòè óíіêàëüíі äëÿ òîãî
÷àñó ðå÷і. Âîíè ñòðèáàëè íà ñêåéòі, ñòîÿëè íà íüîìó íà ðóêàõ, à ùå  
ïðèäóìàëè êàòàòèñÿ â ïîêèíóòèõ áàñåéíàõ. Ó ñåðåäèíі 70-õ ðîêіâ, 
êîëè òåõíі÷íі ðîçðîáêè äàëè çìîãó ïîëіïøèòè êîíñòðóêöіþ äîøêè,
ñêåéòáîðä ñòàâ ïîïóëÿðíèì âóëè÷íèì ñïîðòîì, à äëÿ ïðîâåäåííÿ çìà-
ãàíü ïî÷àëè áóäóâàòè ïåðøі ïðîôåñіéíі ðàìïè.

Ó êіíöі 70-õ ðîêіâ ñïîðòñìåí íà іì’ÿ Ðîäíі Ìàëëіí ïðèäóìàâ çàëîì-
ëåíі êіíöі äîøêè, çàâäÿêè ÷îìó ðîçøèðèâñÿ äіàïàçîí äëÿ âèêîíàííÿ
íîâèõ òðþêіâ (Іç æóðíàëó).

* Ñêåéòáîðäî (âіä àíãë. skate – êàòàòèñÿ і board – äîøêà) – âèä ñïîðòó – 
êàòàííÿ íà ñïåöіàëüíіé äîøöі ç ðîëèêàìè.

ІІ. Випишіть із тексту 5–8 слів іншомовного походження, поясніть їхнє значення. 
Чи доречно ці слова вжито в тексті? 

Розвиток

54. Поясніть лексичне значення поданих слів. Із двома словами (на вибір) скла-
даіть і запишіть речення.

Ôàðèñåéñòâî, áðèôіíã, ñêåïòèöèçì, іìïëåìåíòàöіÿ, åêñïîðò, іìïîðò, 
åêñïðîìò.

55. I. Пригадайте вивіски на громадських закладах вашого населеного пункту (мага-
зинах, садочках, кав’ярнях, клубах тощо). Чи є на цих вивісках запозичені слова? Які із 
цих слів, на вашу думку, доцільно замінити?
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II. Уявіть, що до вас звернулися з проханням допомогти дібрати назви для нового
аквапарку, магазину одягу та спортивного комплексу. Запропонуйте власне українські
слова для найменування цих установ.

56. Виконайте завдання одного з варіантів. Найкращі роботи учнів вашого класу 
запропонуйте розмістити на сайті навчального закладу.

Óêëàäіòü òëóìà÷íèé ñëîâíèê 
ðіäêî âæèâàíèõ çàïîçè÷åíèõ

ñëіâ (15–20 ñëіâ). Âè ìîæåòå ñêî-
ðèñòàòèñÿ òëóìà÷íèì ñëîâíèêîì і 
ñëîâíèêîì іíøîìîâíèõ ñëіâ.

Äîáåðіòü 2–3 ëіíãâіñòè÷íі ìі-
íіàòþðè ïðî ïðàâèëüíіñòü

óæèâàííÿ òîãî ÷è òîãî çàïîçè÷å-
íîãî ñëîâà. Âè ìîæåòå ñêîðèñòàòè-
ñÿ äîâіäíèêàìè é ïîñіáíèêàìè ç 
êóëüòóðè ìîâëåííÿ òàêèõ àâòîðіâ:
Á. Àíòîíåíêà-Äàâèäîâè÷à, І. Âè-
õîâàíöÿ, Є. ×àê, Î. Ïîíîìàðåâà,
À. Êîâàëü òà іí.

57. Напишіть відгук про сайт відомої людини (0,5–1 сторінка). Використайте за-
позичені слова. Підкресліть у своєму тексті, якщо є, слова, які порівняно недавно
ввійшли в українську мову. Це власне українські чи запозичені слова?

58. Виконайте тестові завдання.

1. Çàïîçè÷åíèìè є âñі ñëîâà â ðÿäêó
À ìàåñòðî, äèðåêòîð, òàêñі  Â ïåðåøêîäà, êàðàòå, ïàëüòî
Á ðåïëàíòàöіÿ, ìðіÿ, åêñòðàêò  Ã êîìóíіêàöіÿ, іíêîëè, õîáі

2. ÍÅïðàâèëüíî ñïîëó÷åíî ñëîâà â ðÿäêó
À ðåíòàáåëüíèé áіçíåñ Â ôåøåíåáåëüíèé ãîòåëü
Á âñòóïíà ïðåàìáóëà  Ã ñóâîðèé âåðäèêò

3. Ç’ÿñóéòå çíà÷åííÿ ïîäàíèõ çàïîçè÷åíèõ ñëіâ (îäíå çíà÷åííÿ є
çàéâèì).

Çàïîçè÷åíå ñëîâî
1 іíäèôåðåíòíèé
2 ëåãіòèìíèé
3 îäіîçíèé
4 ïåðìàíåíòíèé

            Çíà÷åííÿ
À âèøóêàíèé, ïèøíèé
Á ïîñòіéíèé, íåïåðåðâíèé
Â çàêîííèé
Ã íåïðèєìíèé, íåáàæàíèé
Ä áàéäóæèé

§ 6. ËÅÊÑÈ×ÍІ ÑÈÍÎÍІÌÈ É ÀÍÒÎÍІÌÈ 

Ïðî òå, ÿê äîðå÷íî âèêîðèñòîâóâàòè ñèíîíіìè é àíòîíіìè â òåêñòі,
à òàêîæ ïðî ñèíîíіìіþ ÿê çàñіá âèïðàâëåííÿ íåâèïðàâäàíèõ ïîâòîðіâ

ПРИГАДАЙМО. Чим синоніми відрізняються від антонімів?

59. А. Порівняйте речення. Яке з них більш досконале? Чи допомогли в цьому
синоніми?

Ìè ïî÷óëè æóðàâëіâ. Ïðîëіòàëè
æóðàâëі âèñîêî â íåáі.

Ìè ïî÷óëè æóðàâëіâ. Ïðîëіòà-
ëè âåñåëèêè âèñîêî â íåáі.

À Á
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Б. Визначте, які речення тексту зв’язано за допомогою синонімів. 

Íіíà Ìàòâієíêî – âіäîìà ñïіâà÷êà ñó÷àñíîñòі. Її íàçèâàþòü «çîëîòèì
ãîëîñîì» Óêðàїíè. Çíàìåíèòà óêðàїíêà âèêîíóє ÷èñëåííі íàðîäíі ïіñ-
íі, ïàòðіîòè÷íі òâîðè…

В. Зробіть висновок про роль синонімів у мові. 

Ñèíîíіìè äîïîìàãàþòü:

òî÷íіøå âèñëîâèòè äóìêó

óíèêíóòè ïîâòîðіâ

çâ’ÿçàòè ðå÷åííÿ â òåêñòі

çðîáèòè ìîâëåííÿ âèðàçíèì, îáðàçíèì

61. Спишіть текст і речення, уставляючи на місці пропусків один з поданих у рамці 
синонімів (форму слів можна змінювати). Чи допомогли вам синоніми уникнути неба-
жаного повтору, урізноманітнити мовлення?

1. ëóêàâèòü, ëèöåìіðèòü, êðèâèòü äóøåþ

Êîëè õòîñü âèÿâëÿє íåùèðіñòü, òî êàæóòü, ùî âіí _____. Òàêà ëþäè-
íà äóìàє, ùî òàê ëåãøå æèòè. Àëå æ íі. ßêùî òè _____, òî íå ìàòèìåø 
ñïðàâæíüîãî ùàñòÿ òà ñïðàâæíіõ äðóçіâ, à îòæå, é ïіäòðèìêè. Òîìó áóäü-
òå ùèðèìè é íіêîëè íå _____ (Ç ïîñіáíèêà).

2. ÿêèé, ùî, êîòðèé

Çàéøîâ äî іñòîðè÷íîãî ìóçåþ, äèâèâñÿ íà ðå÷і, ____ ÿêèìñü ÷èíîì 
íå çãîðіëè â ÷àñі, íà çáðîþ, ____ ÿêèìñü ÷èíîì íå çàðæàâіëà, íà êíèãè, 
_____ âèïóñêàëèñÿ áîçíà-ÿê äàâíî і _____ ãîðòàëèñÿ âïðîäîâæ ñòîðі÷ íî-
âèìè é íîâèìè ëþäüìè, _____ øóêàëè â íèõ çàãàäêè âі÷íîãî (Çà Â. Øåâ-
÷óêîì).

62. I. Прочитайте текст, добираючи з дужок найбільш точне слово.
Поясніть свій вибір. Визначте стиль мовлення тексту.

ÎÑÒÐІÂ-ÊÎ×ІÂÍÈÊ
Çà 280 êіëîìåòðіâ íà ñõіä âіä ïîðòó Ãàëіôàêñ ó Êàíàäі ðîçòàøîâàíèé 

(íåâåëèêèé, íå÷èñëåííèé) îñòðіâ Ñåéáë. Ìîðÿêè (íàçèâàþòü, ïðîçè-
âàþòü) éîãî «êëàäîâèùåì Ïіâíі÷íîї Àòëàíòèêè»: áіëÿ éîãî óçáåðåææÿ
(íàäëàìàëèñÿ, ðîçáèëèñÿ) ñîòíі ñóäåí, çíàéøëè ñìåðòü òèñÿ÷і ëþäåé.

Ñåéáë – îñòðіâ-êî÷іâíèê. Îêåàí (çìèâàє, ðîçìèâàє) éîãî ïіùàíå çà-
õіäíå óçáåðåææÿ, і âîíî (ïîñòóïîâî, ì’ÿêî) ùåçàє ïіä âîäîþ. Âîäíî-
÷àñ ïіä äієþ âіòðіâ і ìîðñüêèõ õâèëü (íîâі, íîâîÿâëåíі) øàðè ïіñêó 
(íàãðîìàäæóþòüñÿ, âіäêëàäàþòüñÿ) íà ñõіäíèõ áåðåãàõ Ñåéáëà. Òà-
êèì ÷èíîì îñòðіâ (øìèãàє, ðóõàєòüñÿ) іç çàõîäó íà ñõіä çі øâèäêіñòþ

Світ

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 



30

Лексична норма

230 ìåò ðіâ íà ðіê. Çà îñòàííі äâà ñòîëіòòÿ 
îñòðіâ «ïðîéøîâ» ïîíàä 42 êіëîìåòðè. Òîìó 
(іíîäі, êîëè-íå-êîëè) äîâîäèòüñÿ ïåðåíîñèòè 
çàõіäíèé ìàÿê – îäèí іç äâîõ ìàÿêіâ, ùî є 
íà îñòðîâі.

(Çìіíþþòüñÿ, ïðåîáðàæàþòüñÿ) òàêîæ 
ðîçìіðè Ñåéáëà: çàðàç âіí íà òðè ç ïîëîâè-
íîþ êіëîìåòðè äîâøèé, íіæ ó êіíöі ÕІÕ 
ñòîëіòòÿ. Çà îñòàííіìè äàíèìè, äîâæèíà 
îñòðîâà – 44 êіëîìåòðè, øèðèíà – 3,8 êі-
ëîìåòðà.

Âіòðè, øòîðìè, (íåñòіéêà, íåòðèâêà) ïî-
ãîäà â ðàéîíі Ñåéáëà, ìіíëèâі îáðèñè áåðåãіâ 
ïðèçâîäèëè â ìèíóëîìó äî òðàãі÷íèõ íàñëіä-
êіâ. Äîñòîâіðíî âіäîìî: áіëÿ îñòðîâà çàçíàëè 
(êàòàñòðîôè, êðàõó) ïîíàä ï’ÿòñîò êîðàáëіâ 
(Ç êíèæêè «Ïîїäåø ç íàìè?»).

II. Доберіть антоніми до підкреслених слів. Простежте, як у другому абзаці анто-
німи схід – захід, східний – західний допомагають точно й виразно описати явище.

Îñòðіâ Ñåéáë

63. I. Згрупуйте подані слова в синонімічні ряди й запишіть. Обґрунтуйте доціль-
ність уживання цих слів у ділових паперах.

Ïîãîäæóâàòèñÿ, ðàäèòè, êîíãðåñ, ðåôåðåíäóì, êîíòàêòè, ïîâіäîìëÿòè,
ç’їçä, ðåêîìåíäóâàòè, äàâàòè ïîðàäó, îïèòóâàííÿ, ôîðóì, âçàєìèíè, äàâà-
òè çãîäó, íàðàäà, âі÷å, ïëåáіñöèò, äîâîäèòè äî âіäîìà.

II. Складіть і запишіть речення

64. Поміркуйте, чи тотожні подані речення.
Äîïîâіäà÷ áàãàòî ãîâîðèâ. – Äîïîâіäà÷ áàãàòî ñêàçàâ.

коло думок  

65. I. Поміркуйте, якими відтінками лексичних значень різняться подані синоніми до
слова ознака.

ïîêàçíèê,  ïðèêìåòà,  ñâіä÷åííÿ,  ïîâіâ

II. Спишіть речення, уставляючи на місці пропуску найбільш доречний з поданих
синонімів (форму слова можна змінювати). Ви можете скористатися кожним синонімом
лише один раз.

1. Áàãàòî íàðîäíèõ _____ îñåíі äàþòü çìîãó äіçíàòèñÿ, ÿêèìè áóäóòü
çèìà é âåñíà (Ç ïîñіáíèêà). 2. Ïóøêіí çíàâ Óêðàїíó é ëþáèâ óêðàїíñüêèé 
íàðîä, öіêàâèâñÿ іñòîðієþ. Òîìó áàãàòî _____ (Ì. Ðèëüñüêèé). 3. ×óáåíêî
їõàâ ïîïåðåäó, âіí êóíÿâ, і öå áóëî _____ éîãî íåïîøêîäæåíèõ íåðâіâ
(Þ. ßíîâñüêèé). 4. _____ âåñíè âæå ÷óëè äåðåâà (Є. Êóðòÿê).

66. I. Доберіть до поданих слів синонімічні фразеологізми з довідки (с. 31). Які два
фра зеологізми залишилися невикористаними?

Íåùàäíî, ñóìíèé, ïîêðàäüêè, âèêðèòè, øâèäêî, ïðèáîðêàòè, ïåðåìîã-
òè, ïîâñþäíî, äîøêóëÿòè, ðàïòîâî.
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довідка

Ó õâіñò і â ãðèâó, çìîòóâàòè âóäî÷êè, çіðâàòè ìàñêó, ãðàòè íà íåðâàõ, îá-
ëàìàòè ðîãè, óçÿòè ãîðó, ìîâ ó âîäó îïóùåíèé, ÿê êîðîâà ÿçèêîì çëèçà-
ëà, êóäè îêî ñÿãàє, êðàєì îêà, ñіì ï’ÿòíèöü íà òèæäåíü, íі ñіëî íі âïàëî.

II. Побудуйте й запишіть одне речення з поданим словом й одне – з дібраним до 
цього слова фразеологізмом. 

67. I. Поміркуйте, яке зі слів кожного синонімічного ряду буде точнішим, доціль-
нішим, найбільш придатним у тому чи тому разі. Ви можете скористатися тлу-
мачним словником або словником синонімів.

1. Ñÿéâî – ñâіòëî – áëèñê. 2. Âèïàäîê – ïîäіÿ. 3. Ðàïòîâî – íåñïîäіâà-
íî – çíåíàöüêà.

II. Складіть і запишіть по одному реченню з кожним словом одного з поданих сино-
німічних рядів (на вибір).

68. I. Спишіть речення, замінюючи виділені слова синонімами. Підкресліть гра-
матичні основи.

1. Äîâãî ñàì ó÷èñü, ÿêùî õî÷åø íàâ÷àòè іíøèõ (Ã. Ñêîâîðîäà). 2. ×îãî 
íå ñëіä ðîáèòè, òîãî íå ÷èíè íàâіòü ó äóìêàõ (Åïіêòåò). 3. Ñîíüêî ëå-
æèòü, à æèòòÿ áіæèòü (Íàð. òâîð÷іñòü). 4. ßê іðæà ç’їäàє çàëіçî, òàê і 
çàçäðіñòü – äóøó (Ï. Êîðèíôñüêèé). 5. Áðåõíÿ òðèâàє äîòè, äîêè ïàíóє 
äîâіð’ÿ (Íîðâåçüêå ïðèñëіâ’ÿ).

ІІ. Знайдіть слова, до яких можна дібрати антоніми. Запишіть ці антонімічні пари.

69. Напишіть есе (0,5–1 сто рінка) на одну з поданих тем: «Прекрасна мить жит-
тя», «Із чого зіткано щастя?», «Чарівність і могутність слова», «Мій лексичний 
арсенал», «Мова злагоди й гармонії». Використовуйте лексичні синоніми або 

анто німи. Оцініть свій текст з погляду точного, виразного й доречного слововживання.

70. Виконайте тестові завдання.

1. Ç ïîäàíèõ ó äóæêàõ ñèíîíіìіâ êîæåí ç âàðіàíòіâ ìîæëèâèé ó ðå÷åííі
À Ñòàðі äóáè (îòî÷óâàëè, îáëÿãàëè) ãàëÿâèíó.
Á  Ìè ñòîÿëè, çà÷àðîâàíі (äèâíîþ, ïðåêðàñíîþ) ìóçèêîþ âåñíÿíèõ ëóãіâ.
Â  (Ðåòåëüíі, ïðîíèêëèâі) äîñëіäæåííÿ àðõåîëîãіâ ïіäòâåðäæóþòü

ñëîâà іñòîðèêà.
Ã  Ïðåäñòàâíèêè ðіçíèõ ïîêîëіíü íå çàâæäè (çäàòíі, çäіáíі) ïîðîçó-

ìіòèñÿ.

2. Ñèíîíіìàìè є âñі ñëîâà â ðÿäêó
À ëàãіäíà, ñóìëіííà, äîáðîñåðäíà
Á ñòàðàííèé, äáàéëèâèé, æàãó÷èé
Â áåçìåæíèé, áåçêðàéíіé, áåçêîíå÷íèé 
Ã ïðèâàáëèâèé, öіêàâèé, ïðèâіòíèé

3. Àíòîíіìè є â ïðèñëіâ’ї
À Õòî îøïàðèâñÿ íà ìîëîöі, òîé і íà âîäó äìå.
Á Òðåáà íàõèëèòüñÿ, ùîá ç êðèíèöі âîäè íàïèòüñÿ.
Â Ðàííі ïòàøêè ðîñó ï’þòü, à ïіçíі – ñëіçêè ëëþòü.
Ã Õî÷åø їñòè êàëà÷і — íå ñèäè íà ïå÷і.
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§ 7. ÏÀÐÎÍІÌÈ 

Ïðî ðîçðіçíåííÿ é óæèâàííÿ ñëіâ,
ÿêі áëèçüêі çà çâó÷àííÿì, àëå ðіçíі çà çíà÷åííÿì і íàïèñàííÿì,

à òàêîæ ïðî êóëüòóðó ìîâëåííÿ

71. А. Розгляньте ілюстрації, зверніть увагу на подані біля них пароніми.

Âèáîð×èé çàêîí // ÂèáîðÍà ïîñàäà             Ìóçè÷íà øêîëà // Ìóçèêàëüíèé ñëóõ

Ñóñіäíі áóäèíêè // Ñóñіäñüêèé ñîáàêà    Ïîñіâíà êÀìïàíіÿ // Ñòðàõîâà êÎìïàíіÿ

Б. Обравши одну з ілюстрацій, поясніть лексичне значення наведених біля неї па-
ронімів.

В. Зробіть висновок про особливості вживання поданих біля ілюстрацій паронімів 
(на вибір).

Ïàðîíіìè Ïàðîíіìè – öå ñëîâà, áëèçüêі (íå îäíàêîâі) çà çâó÷àííÿì, 
àëå ðіçíі çà çíà÷åííÿì і íàïèñàííÿì. Íàïðèêëàä: âèñòà-
âà (ñïåêòàêëü) – âèñòàâêà (ïîêàç êàðòèí, êíèæîê, êâіòіâ
òîùî); òàêòîâíèé (ÿêèé óìіє ïðàâèëüíî ïîâîäèòèñÿ) – òàê-
òè÷íèé (ÿêèé ñòîñóєòüñÿ òàêòèêè, ñïîñîáіâ äіé ó ñïîðòі, 
ïîëіòèöі, íà âіéíі).

72. I. Запишіть словосполучення, обираючи правильне слово. Ви можете скориста-
тися поданою на с. 33 пам’яткою.

(Ìóçè÷íà, ìóçèêàëüíà) ñòóäіÿ; (âîєííå, âіéñüêîâå) çâàííÿ; (âèáîð÷à,
âèáîðíà) äіëüíèöÿ; (çíàìåííà, çíàìåíèòà) äàòà; (çìіñòîâèé, çìіñòîâíèé)
ðîçäóì; (çåìëÿíі, çåìåëüíі) ðåñóðñè; (äóõîâíèé, äóõîâèé) іíñòðóìåíò; (äî-
ñëіäíà, äîñëіäíèöüêà) ñòàíöіÿ; (äðóæíå, äðóæíє) ñëîâî.

II. Складіть речення з одним записаним словосполученням (на вибір).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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пам’ятка
Óæèâàííÿ ïàðîíіìіâ

  ìóçè÷íà øêîëà – ìóçèêàëüíèé ñëóõ
  âіéñüêîâà ôîðìà – âîєííèé ÷àñ
  âèáîð÷à êîìіñіÿ – âèáîðíèé îðãàí
  çíàìåíèòèé ïèñüìåííèê – çíàìåííà ïîäіÿ
  ñåðäå÷íà ëþäèíà – ñåðöåâèé ðèòì
  çìіñòîâíà äîïîâіäü – çìіñòîâèé çâ’ÿçîê
  çåìëÿíі âàëè – çåìåëüíèé ôîíä
  äóõîâèé îðêåñòð – äóõîâíà îñîáà
  äîñëіäíà äіëÿíêà – äîñëіäíèöüêèé ìåòîä
  äðóæíèé êîëåêòèâ – äðóæíіé ïîãëÿä

73. Поміркуйте, чому в першому реченні вжито слово туристичний, а в дру-
гому – туристський. Чим різняться ці слова?

1.  Âèõîâàíöі òóðèñòè÷íîãî êëóáó «Ðîáіíçîí» âèáîðîëè ïåðøå ìіñöå â
îáëàñíîìó ÷åìïіîíàòі ç ãіðñüêîãî òóðèçìó.

2.  Ùîá çàáåçïå÷èòè ìàíäðіâíèêіâ óñіì íåîáõіäíèì, âåäåòüñÿ áóäіâ-
íèöòâî òóðèñòñüêèõ áàç, ãîòåëіâ, êåìïіíãіâ.

коло думок  

74. Розгляньте приклади правильного вживання слів. Чи дотримуєтеся ви цих 
норм?

Ïðàöÿ ïðèâîäèòü äî ùàñòÿ, à ëіíîùі ïðèÇâîäÿòü äî íåùàñòÿ.

ßêùî áіëÿ âàñ ñåðäå÷íі ëþäè, òî ñåðöåâèé ðèòì ó âàñ áóäå â íîðìі.

Çàéìàéòåñÿ ãðîìàäñüêîþ äіÿëüíіñòþ òà ìàéòå ãðîìàäÿíñüêó ïîçèöіþ.

Áóäüòå ëþäÿíèìè â ëþäíèõ ìіñöÿõ.

Ç âàøèìè ñïîæèâàöüêèìè íàõèëàìè íàø ñïîæèâ÷èé êîøèê áóäå ïî-
ðîæíіì.ðîæíіì.

75. Спишіть речення, добираючи з дужок потрібне слово. Обґрунтуйте свій вибір. 
1. Ìіé áàòüêî çàâіäóâàâ ëàáîðàòîðієþ â (äîñëіäíîìó, äîñëіäíèöüêîìó) 

іíñòèòóòі. 2. Ïðîâåäåíî íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ äіé â óìîâàõ (âîєííîãî, âіé-
ñüêîâîãî) ÷àñó. 3. (Ãðîìàäÿíñüêі, ãðîìàäñüêі) ïðàâà – îñíîâà êîíñòèòó-
öіéíî-ïðàâîâîãî ñòàòóñó ãðîìàäÿíèíà äåðæàâè. 4. Äàâíî ïîìі÷åíî çâ’ÿ-
çîê ìіæ ñòðåñîì і ðіçíèìè (ñåðäåøíèìè, ñåðöåâèìè) çàõâîðþâàííÿìè. 
5. Äëÿ ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ äî Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ñòâîðþþòüñÿ (âè-
áîðíі, âèáîð ÷і) êîìіñії. 6. Çàâòðà â Êèєâі íà äîðîãàõ (îæåëåäü, îæåëåäèöÿ). 
7. Íàóêî âі ðîáîòè (ïðèâîäÿòü, ïðèçâîäÿòü) äî ñòâîðåííÿ ïðîãðåñèâíèõ
òåõíîëîãіé.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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76. З’ясуйте, яке слово треба вживати для позначення вказаних понять. Обґрун-
туйте свій вибір.

ßêèé ðîçìіùóєòüñÿ, âіäáóâàєòüñÿ íà ïîâåðõíі
(… âîäè) ïîâåðõíåâèé //

ïîâåðõîâèéßêèé íå òîðêàєòüñÿ ñóòі ñïðàâè; íåãëèáîêèé 
(… çíàííÿ)

Óíîñèòè  áåçëàääÿ, íåÿñíіñòü ó ùî-íåáóäü, ïî-
ìèëÿòèñÿ (… ñëіäè, êîëüîðè)

ïóòàòè // ïëóòàòè
Ñòÿãóâàòè ïóòàìè (ðåìåíÿìè, ìîòóçêàìè) íîãè 
òâàðèíè, ùîá îáìåæèòè її ðóõ (… êîíі)

два – чотири – усі разом

77. Відредагуйте речення. Поясніть свої правки, користуючись словником паронімів
у додатках.

1. Âіäêðèâøè î÷і, âіí ïîáà÷èâ, ùî ñâіòëî â êіìíàòі âæå âèêëþ÷åíî.
2. ×åðåç âіäêðèòå âіêíî çàëåòіëà áäæîëà. 3. Âóëèöі íàøîãî ìіñòà ãàðíî
îñâі÷åíі. 4. Îñîáëèâî ëþäÿíі ïëîùі é âóëèöі ìіñòà ó ñâÿòà. 5. Íàéâàæ÷å
ëі÷èòè äóøó ëþäèíè. 6. Çà ìèíóëèé ìіñÿöü ñïîæèâàöüêèé êîøèê ùå òðî-
õè ïîäîðîæ÷àâ. 7. ß ëþáëþ âèâ÷àòè ïðèðîäíі íàóêè.

78. Розгляньте комікс. Складіть за коміксом невелику розповідь і використайте
в ній подані опорні словосполучення (розкривши дужки).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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79. I. Запишіть словосполучення, обираючи правильне слово.
(Òóðèñòè÷íèé, òóðèñòñüêèé) ãóðòîê; (åôåêòèâíèé, åôåêòíèé) ôåєðâåðê;

(òàêòè÷íèé, òàêòîâíèé) ìàíåâð; âèáîð÷à (êàìïàíіÿ, êîìïàíіÿ); (ñåðäå÷-
íèé, ñåðöåâèé) íàïàä; (åêîíîìíà, åêîíîìі÷íà) ëþäèíà; (çåìåëüíå, çåìíå) 
òÿæіííÿ; ìîÿ (ãðîìàäñüêà, ãðîìàäÿíñüêà) ïîçèöіÿ; (äîâі÷íà, îäâі÷íà) іñòè-
íà; (÷èñëåííі, ÷èñåëüíі) áóäіâëі.

ІІ. Складіть усно речення з одним утвореним словосполученням (на вибір).

Äìèòðî íà çàïèòàííÿ äðóãà, êèì çàðàç ïðàöþє éîãî ìàìà, âіäïîâіâ:
– Çàìіñíèêîì äèðåêòîðà çàâîäó.
– À ùî, ñàì äèðåêòîð âіäñóòíіé íà ðîáîòі? Âіí çàõâîðіâ ÷è ïîїõàâ ó

âіäðÿäæåííÿ?
– Íі, âіí çàðàç ïåðåáóâàє íà ðîáîòі.

ßê âè äóìàєòå, ÷îìó òàêå íåïîðîçóìіííÿ ñòàëîñÿ ìіæ äðóçÿìè?
ßêó æ ïîñàäó îáіéìàє ìàìà Äìèòðà?

І таке буває

80. З’ясуйте лексичні значення поданих слів-паронімів. Складіть і запишіть з 
ними словосполучення. Ви можете скористатися словником паронімів, поданим у 
додатках.

Âèáîðíèé // âèáîð÷èé; åôåêòíèé // åôåêòèâíèé; ÷èñëåííèé // ÷èñåëü-
íèé; ìóçè÷íèé // ìóçèêàëüíèé; òàêòîâíèé // òàêòè÷íèé; àáîíåíò // àáî-
íåìåíò; êàìïàíіÿ // êîìïàíіÿ; îäâі÷íèé // äîâі÷íèé.

81. Прочитайте пароніми й виберіть із них три пари. Складіть по одному реченню з 
кожним словом обраних пар (усього має бути 6 речень). Ви можете скористатися слов-
ником паронімів, поданим у додатках.

Ñåðöåâèé // ñåðäå÷íèé; ãðîìàäñüêèé // ãðîìàäÿíñüêèé; çóìîâëþâàòè 
// îáóìîâëþâàòè; îñâі÷åíèé // îñâіòëåíèé; ëі÷èòè // ëіêóâàòè; âîєííèé // 
âіéñüêîâèé; äîñâіä÷åíèé // îñâі÷åíèé; âèñòàâà // âèñòàâêà; ïàì’ÿòêà // 
ïàì’ÿòíèê; êîðèñíèé // êîðèñëèâèé; ãëèáîêèé // ãëèáèííèé; âèõîâàíèé 
// âèõîâíèé; îñîáîâèé // îñîáèñòèé; àâòîðèòåòíèé // àâòîðèòàðíèé.

82. Візьміть участь у дискусії на одну з поданих тем: «Які слова руйнують наше 
життя?», «Інтернет зближує чи накопичує самотність?», «Без мови рідної… 
й наро ду рідного нема».

83. Виконайте тестові завдання. 
1. Ñëîâî ìóçè÷íèé (ó ðіçíèõ ôîðìàõ) ìîæíà ïîєäíàòè ç óñіìà ïîäà-

íèìè ñëîâàìè, ÎÊÐІÌ
À ðåïåðòóàð Â іíñòðóìåíò
Á ðîäèíà Ã øêîëà 

2. Ëåêñè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó
À âèìêíóòè ñâіòëî Â äðóæíÿ áåñіäà
Á âіä÷èíèòè äâåðі Ã âèáîðíà êàìïàíіÿ 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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3. Ëåêñè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðå÷åííі
À Ó íàêàçі âñå çóìîâëåíî çàçäàëåãіäü. 
Á Äîëþ âðîæàþ çóìîâëþє ÿêіñòü íàñіííÿ.
Â Ñòîðîíè îáóìîâèëè ïîâåðíåííÿ òîâàðó.
Ã Öå íå îáóìîâëåíî ïðàâèëàìè òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó.

×è çíàєòå âè, ùî îçíà÷àє âèñëіâ «ïåðåéòè Ðóáіêîí»? À ÿêèé øëÿõ 
íàçèâàþòü òåðíèñòèì? Áàãàòî öіêàâîї òà êîðèñíîї іíôîðìàöії ïðî ôðà-
çåîëîãіçìè ìîæíà çíàéòè íà ñòîðіíêàõ òàêèõ êíèæîê: 1) Àíòîíіíà
Ìîâ÷óí «Ìîâíі ñêàðáè»; 2) Âіêòîð Óæ÷åíêî «Íàðîäæåííÿ і æèòòÿ 
ôðàçåîëîãіçìó»; 3) Àëëà Êîâàëü і Âіêòîð Êîïòіëîâ «Êðèëàòі ñëîâà».

Ïðî òå, ùî âàñ íàéáіëüøå âðàçèëî â öèõ êíèæêàõ, ùî ñïîäîáàëîñÿ, 
ðîçêàæіòü îäíîêëàñíèêàì.

Для вас, допитливі

§ 8. ÔÐÀÇÅÎËÎÃІÇÌÈ

Ïðî ãðóïè ôðàçåîëîãіçìіâ, ñèíîíіìіþ é àíòîíіìіþ öèõ îäèíèöü,
à òàêîæ ïðî âæèâàííÿ ôðàçåîëîãіçìіâ âіäïîâіäíî äî їõíüîãî

ñòèëіñòè÷íîãî çàáàðâëåííÿ

ПРИГАДАЙМО. Що спільного й відмінного між словом і фразеологізмом?

А. Визначте, у якій колонці наведено фразеологічні антоніми, а в якій – фра-
зеологічні синоніми. 

áèòè áàéäèêè, ïàëüöåì íå âî-
ðóõíóòè, âèòðіøêè êóïóâàòè,
ґàâè ëîâèòè

êóäè âîäà íåñå, ïëèâòè ïðîòè
òå÷ії

Б. Доберіть лексичний синонім й антонім до слова добрий.
В. Зробіть висновок, чим лексичні синоніми й антоніми відрізняються від фразео-

логічних. 

Îñíîâíі ãðóïè ôðàçåîëîãіçìіâ

Ãðóïè Ïðèêëàäè

ôðàçåîëîãі÷íі çðîùåííÿ (іäіîìè)
(çàãàëüíå çíà÷åííÿ öèõ ôðàçåîëîãіçìіâ íå âèïëèâàє
іç çíà÷åííÿ їõíіõ êîìïîíåíòіâ)

ïåêòè ðàêіâ,
âòåðòè ìàêó

ôðàçåîëîãі÷íі єäíîñòі
(öіëіñíå çíà÷åííÿ öèõ ôðàçåîëîãіçìіâ
âìîòèâîâàíå çíà÷åííÿì їõíіõ êîìïîíåíòіâ)

ïðèêóñèòè ÿçèêà,
áіëà âîðîíà

ïðèñëіâ’ÿ òà ïðèêàçêè, êðèëàòі âèñëîâè, àôîðèçìè ñіì ï’ÿòíèöü
íà òèæäåíü

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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84. I. Доберіть до кожного фразеологізму, поданого ліворуч, його синонімічну пару 
з правої колонки. Запишіть синоніми парами.

ïіéìàòè îáëèçíÿ
õî÷ ãðåáëþ ãàòè
ëàâðîâèé âіíîê
äàòè áåðåçîâîї êàøі
áðàòè íîãè â ðóêè
ñòðіëÿòè î÷èìà

âçÿòè â îáìîëîò
ñіñòè â êàëþæó
áіñèêè ïóñêàòè
ï’ÿòàìè íàêèâàòè
і êóðè íå êëþþòü
ïàëüìà ïåðøîñòі

ІІ. З одним фразеологізмом (на вибір) складіть і запишіть речення.

85. Знайдіть у кожному рядку один фразеологізм, який є антонімом до двох інших.
1. Їçäèòè âåðõè íà êîìóñü, ãðàòè ïіä ÷èþñü äóäêó, іòè íà ïîâîäі.
2. Îáîє ðÿáîє, ç ðіçíîãî òіñòà, ç îäíîãî ïîëÿ ÿãîäà.
3. Âіäêðèâàòè î÷і, çàìèëþâàòè î÷і, ââîäèòè â îìàíó.

два – чотири – усі разом

86. І. Знайдіть і випишіть дві пари фразеологічних синонімів і дві пари фразеоло-
гічних антонімів.

ßê ó âîäó îïóùåíèé; äóøà â äóøó; єäèíèì ôðîíòîì; ÷èñòèé ÿê ñëüîçà; 
ìîâ âîäîþ îáëèòèé; òèõî, õî÷ ìàê ñіé; àâãієâі ñòàéíі; єðèõîíñüêà òðóáà.

ІІ. З одним фразеологізмом (на вибір) складіть і запишіть речення.

87. I. Прочитайте вголос тексти, дотримуючись правильної 
інтонації. Визначте тип і стиль мовлення.

1. Óñå ïî÷èíàєòüñÿ ç äèòèíñòâà,
ç êîëèñêîâîї, ç ãîëîñó ìàòåðèíñüêîї 
äóøі íàä êîëèñêîþ. Óæå â ïåðøå 
çâó÷àííÿ ïî÷óòîї ìåëîäії íàâі÷íî 
âïëіòàєòüñÿ äëÿ ìàëåíüêîї äèòèíè
áàãàòîãîëîññÿ äóøі òà ñâіòó. Âіäòå-
ïåð âіäêðèâàєòüñÿ øëÿõ її ðàäîùàì,
ñìóòêîâі é âåñåëîñòі, òðèâîãàì і 
ñïîäіâàííÿì. І, íàïåâíî, ãîëîâíî-
ìó – âçàєìíîñòі ç æèòòÿì, çі ñâіòîì. 
Êîëèñêîâà – öå íåíà÷å äóøà, ÿêà õîäèòü íàâøïèíüêàõ.

2. Ó ìîїé áàòüêіâùèíі íà ñâіòàííі êîëèøóòüñÿ ïîëüîâèìè äîðіæ-
êàìè íàâàíòàæåíі õëіáîì âîçè. Óäîñâіòà ÷àñîì êóêóðіêàþòü ïіâíі, âå-
÷îðàìè ëèíóòü äîãîðè ñèíі äèìî÷êè. Ó ìîїé áàòüêіâùèíі îñіíü ïîòè-
õåíüêó ñòóïàє â ÷åðâîíèõ ÷î áіòêàõ, çàêâіò÷àíà â ñîíÿøíèêè é êèòèöі 
âèíîãðàäó. Âå÷іðíі òóìàíè çàñòóïàþòü õîðîâîäè ðóñàëîê, і çîðі, íà 
äèâî, ñÿþòü áëèçüêî íàä çåìëåþ, ùîá ìîæíà áóëî ãîâîðèòè äî íèõ. 
Ó ìîїé áàòüêіâùèíі ñîíöå õîäèòü áîñîíіæ, ïіäïåðåçàíå áàáèíèì ëіòîì, 
іç ÷åðâîíîþ êàëèíîþ â ðóñÿâîìó âîëîññі (Ç ïîñіáíèêà).

ІI. Виконайте завдання до текстів.
1. Знайдіть фразеологізми, поясніть їхнє лексичне значення та схарактери-

зуйте стилістичне забарвлення.
2. Знайдіть складні слова та поясніть їхнє написання.
3. Поясніть уживання тире в реченнях першого тексту.

Основи
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88. Заповніть усно пропуск у кожному реченні спочатку поданим словом, а потім – 
фразеологізмом. У якому реченні фразеологізм «унести пропозицію» вживати не-
доречно? Який висновок можна зробити із цього експерименту? 

çàïðîïîíóâàòè,       óíåñòè ïðîïîçèöіþ

1. Ç ïіâäíÿ íàñóâàëàñÿ âåëè÷åçíà ÷îðíà õìàðà, òîìó Àíäðіé ______
äðóçÿì ÷èìäóæ áіãòè äî éîãî õàòè.

2. Íà çáîðàõ ãîëîâà ó÷íіâñüêîãî êîìіòåòó _____ âèïðàâèòè íåäîëіêè,
äîïóùåíі ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè äî çìàãàíü.

ситуація

89. Уявіть, що учні вашого навчального закладу вирішили ініціювати прове-
дення міського (районного) фестивалю, виставки, конкурсу талантів тощо.
Підготуйте відповідний лист-пропозицію до органів влади (5–8 речень) в 

офіційно-діловому стилі. Використайте 2–3 з наведених опорних фразеологізмів.

 ïîòðåáóâàòè äîïîìîãè ïîòðåáóâàòè äîïîìîãè
 ïðèâåðòàòè óâàãó
 âòіëþâàòè â æèòòÿ
 âçÿòè äî óâàãè
 ïîðóøèòè ïèòàííÿ
 çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîêá
 êîìïåòåíòíі îðãàíè
 âæèòè çàõîäіâ

 ç îãëÿäó íà âèùåçà-  ç îãëÿäó íà âèùåçà
çíà÷åíå

 ìàòè íà ìåòі
 áðàòè ó÷àñòü
 çàëó÷èòè äî ðîáîòè
 äіéòè çãîäèіé
 íàäàòè ìîæëèâіñòü 
 ïðîñèìî ïîâіäîìèòè

90. Складіть речення з двома поданими фразеологізмами (на вибір). Для якого сти-
лю мовлення характерні вислови, які ви обрали?

Ãðàòè ïåðøó ñêðèïêó, êàçêà ïðî ñîëîì’ÿíîãî áè÷êà, íåñòè õðåñò,
îáëèçíÿ ïіéìàòè, êëіïàòè î÷èìà, øèòå áіëèìè íèòêàìè, âîãîíü Ïðîìå-
òåÿ, ñіçіôî âà ïðàöÿ, ãîðäіїâ âóçîë, íå îäíèì õëіáîì æèâå ëþäèíà, íàáóòè
äîñâіäó, óêëàäàòè óãîäó, ãàðàíòóâàòè áåçïåêó.

91. З’ясуйте, з якими стилями мовлення співвідносні речення. Знайдіть фра-
зеологізми й замініть їх усно синонімічними словами чи словосполученнями. Як це 
позначиться на реченнях? 

1. Äåïóòàòè â ïîòі ÷îëà íàïèñàëè òà ïîäàëè íà ðîçãëÿä óæå ï’ÿòèé (!) 
âàðіàíò Æèòëîâîãî êîäåêñó. À õóðà é äîñі òàì (Ç ãàçåòè). 2. Ìóçàì áóëî
ãîñòðî íàêàçàíî íå áèòè áàéäèêіâ і íå ëîâèòè ґàâ íàäàëі, à âñòóïèòè íà
ñëóæáó ðіäíîìó êðàþ (Ëåñÿ Óêðàїíêà). 3. Öå âæå âè ïåðåäàëè êóòі ìåäó
(Ìàðêî Âîâ÷îê).

два – чотири – усі разом

92. Доберіть синоніми-фразеологізми до поданих сполучень.
Ç óñіõ íіã, çàãàíÿòè íà ñëèçüêå, ÿê êîðîâà ÿçèêîì çëèçàëà, íі ïàðè ç

óñò, òî÷èòè ëÿñè, óâåñòè â îìàíó.

93. Відредагуйте письмово речення, правильно вживаючи фразеологізми. Ви мо-
жете скористатися відповідною таблицею на сторінці «Культура мовлення» (с. 42).
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1. Öåé ôàêò âіäіãðàє íåàáèÿêó ðîëü. 2. Òóðèñòè ïіäãîòóâàëèñÿ äî íî÷іâ-
ëі ïіä âіäêðèòèì íåáîì. 3. Çàëèøіòü ìåíå, áóäü ëàñêà, ó ñïîêîї. 4. Êîìі-
òåò äàâ äîáðî íà âíåñåííÿ çìіí äî çàêîíó. 5. Äîâãî ìіðêóâàâ, àëå â ãîëîâó 
íі÷îãî íå ïðèõîäèëî. 6. Áóëî á øàíóâàòèñÿ õî÷ äëÿ âèäó.

94. Виконайте завдання одного з поданих варіантів.
Ñêëàäіòü і çàïèøіòü íåâåëè-
êèé òåêñò ó ïóáëіöèñòè÷íî-

ìó ñòèëі íà îäíó ç ïîäàíèõ òåì,
âèêîðèñòàâøè ôðàçåîëîãіçìè.
Òåìè: «Ìàéñòåð íà âñі ðóêè»,
«Çíàííÿ çà ïëå÷èìà íå íîñèòè»,
«Àëüìà-ìàòåð», «Ïóòіâêà â æèò-
òÿ», «Áîéîâà íі÷èÿ».

Ñêëàäіòü і çàïèøіòü íåâåëè-
êèé òåêñò ó õóäîæíüîìó ñòè-

ëі íà îäíó ç ïîäàíèõ òåì, âèêîðèñ-
òàâøè ôðàçåîëîãіçìè.
Òåìè: «Ëåáåäèíà âіðíіñòü», «Çà 
äâîìà çàéöÿìè», «Ãóñè-ëåáåäі», «Ç 
ðîñè òà ç âîäè», «ßçèê äî Êèєâà 
äîâåäå».

95. Виконайте тестові завдання. 
1. Àíòîíіì äî ôðàçåîëîãіçìó ãíóòè ñïèíó íàâåäåíî â ðÿäêó
À çàäèðàòè íîñà 
Á і çà êîñîþ ìåðçíå

Â ìîâ ó âîäó îïóùåíèé
Ã äåðæàòè õâіñò áóáëèêîì

2. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ïîäàíèìè ñëîâàìè òà ôðàçåîëîãіçìà-
ìè (îäèí ôðàçåîëîãіçì є çàéâèì).

Ñëîâî
1 ïî÷åðâîíіòè
2 âèãàäàòè
3 îáäóðèòè
4 æèòè

Ôðàçåîëîãіçì
À ñïåêòè ðàêіâ
Á óòåðòè íîñà
Â îáâåñòè êðóã ïàëüöÿ
Ã òîïòàòè ðÿñò
Ä âèñìîêòàòè ç ïàëüöÿ

3. Âèçíà÷òå ñèíîíіìè.
Ôðàçåîëîãіçì

1 ãíóòè êèðïó
2 і êіíü íå âàëÿâñÿ 
3 óçÿòè â îáìîëîò 
4 ãíóòè ñïèíó 

Ôðàçåîëîãіçì
À îä âіòðó âàëèòüñÿ
Á ãàíÿòè âіòåð
Â  ìîçîëèòè ðóêè
Ã äàòè íà ãîðіõè
Ä çàäèðàòè íîñà

Êîæíà ìîâà âіäçíà÷àєòüñÿ ñâîєþ îðèãіíàëüíîþ ôðàçåîëîãієþ, ùî
ïîâ’ÿçàíî ç íåïîâòîðíіñòþ ïîáóòó, çâè÷àїâ, êóëüòóðè íàðîäó. Ôðàçåî-
ëîãіçìè ç îäíèì і òèì ñàìèì çíà÷åííÿì ó ðіçíèõ ìîâàõ ìîæóòü ìàòè
íåîäíàêîâó ìîòèâàöіþ. Ïîðіâíÿéìî:

Óêðàїíñüêîþ ñàì íà ñàì

Ðîñіéñüêîþ ñ ãëàçó íà ãëàç

Ôðàíöóçüêîþ tete a tete («ãîëîâà ç ãîëîâîþ»)

Àíãëіéñüêîþ face to face («îáëè÷÷ÿ äî îáëè÷÷ÿ»)

Íіìåöüêîþ unter vier Augen («ìіæ ÷îòèðìà î÷èìà»)

І таке буває

À Á
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Проект 
Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè é ïіäãîòóéòå ïðîåêò

«Ïðåçåíòàöіÿ îäíîãî ñëîâà» 

Åòàïè ðîáîòè íàä ïðîåêòîì:
1) îáðàòè ãðóïîþ îäíå ñëîâî, ïðåçåíòàöіþ ÿêîãî âè õîòіëè á îðãàíі-

çóâàòè;
2) äіáðàòè ç ðіçíèõ ëåêñèêîãðàôі÷íèõ äæåðåë іíôîðìàöіþ ïðî öå 

ñëîâî (ïîõîäæåííÿ, ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ, íàÿâíіñòü ïåðåíîñíîãî çíà÷åí-
íÿ, îñîáëèâîñòі âæèâàííÿ òà íàïèñàííÿ, éîãî ãðàìàòè÷íі ôîðìè, éîãî
ñèíîíіìè ÷è àíòîíіìè, ôðàçåîëîãіçìè òà ïðèñëіâ’ÿ ç íèì, ïðèêëàäè 
ïîðóøåííÿ ìîâíèõ íîðì òîùî);

3) ñèñòåìàòèçóâàòè äіáðàíó іíôîðìàöіþ, ðîçïîäіëèòè її íà ÷àñòèíè 
äëÿ ïіäãîòîâêè ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії;

4) ïіäãîòóâàòè ñëàéäè òà òåêñòîâèé ñóïðîâіä  (çà áàæàííÿ – äîïîâ-
íèòè ñëàéäè äîðå÷íèìè öіêàâèìè ìàëþíêàìè, ôîòî).

1. Ùî òàêå ìîâíà íîðìà? ßêі є òèïè ìîâíèõ íîðì?
2. Ïîÿñíіòü ñóòü ïîíÿòü «ëåêñè÷íà íîðìà», «ëåêñè÷íà ñïîëó÷óâàíіñòü

ñëіâ».
3. Íàâåäіòü ïðèêëàäè âæèâàííÿ ñëіâ ó íåâëàñòèâîìó їì çíà÷åííі òà 

âèïðàâòå öі ïðèêëàäè.
4. Ðîçêàæіòü ïðî çàëåæíіñòü çíà÷åíü ñëîâà âіä êîíòåêñòó. Íàâåäіòü

ïðèêëàäè.
5. ×èì âëàñíå óêðàїíñüêі ñëîâà âіäðіçíÿþòüñÿ âіä çàïîçè÷åíèõ? Íàâå-

äіòü ïðèêëàäè.
6. ßêèõ ðåêîìåíäàöіé ñëіä äîòðèìóâàòèñÿ ïіä ÷àñ óæèâàííÿ çàïîçè÷å-

íèõ ñëіâ?
7. ×èì ëåêñè÷íі ñèíîíіìè é àíòîíіìè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä ôðàçåîëîãі÷-

íèõ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
8. ßêà ðîëü ñèíîíіìіâ ó ìîâі?
9. Ùî òàêå ïàðîíіìè? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
10. Êîðèñòóþ÷èñü òàáëèöåþ «Ëåêñèêà» íà ôîðçàöі, ðîçêàæіòü ïðî êëà-

ñèôіêàöіþ ñëîâíèêîâîãî ñêëàäó óêðàїíñüêîї ìîâè.

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ. Ïåðåâіðòå ïðàâèëüíіñòü
âèêîíàííÿ çà äîïîìîãîþ âіäïîâіäåé ó äîäàòêó

1. Ëåêñè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó
À äèïëîìàòè÷íі âіäíîñèíè Â ïåðåêàçàòè êîøòè
Á ñâÿòêîâі ìіðîïðèєìñòâà Ã ïіäáèâàòè ïіäñóìêè

Готуємося до тематичного оцінювання

1 Ù ? ß і

Запитання і завдання для самоперевірки
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2. Ëåêñè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó
À ñìà÷íå áëþäî Â ïåðåáóâàòè â êіìíàòі
Á âіðíî êîõàòè Ã ìàòåðіàëüíå ñòàíîâèùå

3. ÍÅïðàâèëüíî ñïîëó÷åíî ñëîâà â ðÿäêó
À ëåãіòèìíå ðіøåííÿ Â íåãàòèâíèé іìіäæ
Á âіëüíà âàêàíñіÿ Ã ôðîíòàëüíà ïåðåâіðêà

4. Ç ïîäàíèõ ó äóæêàõ ñèíîíіìіâ êîæåí ç âàðіàíòіâ ìîæëèâèé ó ðå-
÷åííі

À ×åðâîíі æîðæèíè (ñèëüíіøå, ïîòóæíіøå) ìåðåõòÿòü ðîñàìè.
Á Âіòåð ùîñèëè ãîéäàâ (âåðõіâêè, ïіêè) îñîêîðіâ і äóáіâ.
Â Äîù çãàñ òàê ñàìî (íåñïîäіâàíî, ðàïòîâî), ÿê і íàïóñòèâñÿ.
Ã  (Ðåòåëüíі, ïðîíèêëèâі) äîñëіäæåííÿ àðõåîëîãіâ ïіäòâåðäæóþòü 

ñëîâà Ãåðîäîòà.

5. Ñëîâî ñåðäå÷íèé (ó ðіçíèõ ôîðìàõ) ìîæíà ïîєäíàòè ç óñіìà ïîäà-
íèìè ñëîâàìè, ÎÊÐІÌ

À íàïàä Â âіòàííÿ
Á ðîçìîâà Ã ñòîñóíêè

6. Àíòîíіì äî ñëîâà, âèäіëåíîãî â ðå÷åííі «Ðîçæåâðіëèñÿ іñêðè іç 
âîãíіâ, ïðèòàєíèõ ó ìîїé äóøі», íàâåäåíî â ðÿäêó

À ùèðèé Â ÿâíèé
Á ñâіòëèé Ã ïîïóëÿðíèé

7. Òðåáà âіäðåäàãóâàòè ðå÷åííÿ

À Íîâі ïðèãîäè – ó íàñòóïíіé ñåðії. 
Á Ëіêàð ïðèéìàє â íàñòóïíîìó êàáіíåòі.
Â Ìè âèéäåìî íà íàñòóïíіé çóïèíöі.
Ã Çàâäàííÿ òðåáà âèêîíàòè íàñòóïíèì ÷èíîì. 

8. Äîáåðіòü âіäïîâіäíèêè äî çàïîçè÷åíèõ ñëіâ.
   Çàïîçè÷åíå ñëîâî

1 ãåíåçà
2 äåôåêò
3 êóëüò
4 êîàëіöіÿ

Âëàñíå óêðàїíñüêå ñëîâî
À âàäà
Á îá’єäíàííÿ
Â ïîõîäæåííÿ
Ã çîáðàæåííÿ
Ä îáîæíþâàííÿ

9. Âèçíà÷òå ñèíîíіìè.
    Ôðàçåîëîãіçì
1 íå â òіì’ÿ áèòèé 
2 ãîëîâà ç âóõàìè
3 òåðòèé êàëà÷ 
4 ìàëî êàøі ç’їâ 

       Ôðàçåîëîãіçì
À òóìàí âіñіìíàäöÿòèé
Á ãàíÿòè âіòåð 
Â óñі ðîçóìè ïîїâ 
Ã íå áà÷èâ ñìàëåíîãî âîâêà
Ä áóâ íà êîíі é ïіä êîíåì

10. Ñêëàäіòü ïî îäíîìó ðå÷åííþ çі ñëîâàìè äóøåâíèé і äóõîâíèé. 
×èì âіäðіçíÿþòüñÿ ëåêñè÷íі çíà÷åííÿ öèõ ñëіâ?
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Розрізняймо
ÂÈÕІÄÍÀ òî÷êà 
÷è ÂÈÑÕІÄÍÀ?

Â îäíîìó ãàçåòíîìó òåêñòі íàïèñà-
ëè: «Âèñõіäíîþ òî÷êîþ òðåáà ââàæàòè 

ñòàíîâèùå, ÿêå ñêëàëîñÿ íà ñüîãîäíі». Òóò ìàëî á ñòîÿòè âèõіäíîþ,
òîáòî ïî÷àòêîâîþ, âіä ÿêîї âåäåòüñÿ îáëіê. À âèñõіäíèé – òîé, ùî ïі-
äіéìàєòüñÿ âãîðó, ðîçâèâàєòüñÿ äî âè ùîãî ðіâíÿ: âèñõіäíà іíòîíàöіÿ, 
âèñõіäíà çіðêà (Î. Ïîíîìàðіâ).

ÏÐÈÂÎÄÈÒÈ äî óñïіõó, àëå 
ÏÐÈÇÂÎÄÈÒÈ äî íåâäà÷

Ó çàÿâі âèñîêîïîñàäîâöÿ íåñïîäіâàíî ïðîçâó÷àëî: «Óêðàїíà âіòàє 
áóäü-ÿêі äії, ùî ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ðîçâèòêó ñïіâðîáіòíèöòâà». Äіє-
ñëîâî ïðèçâåñòè â öüîìó ðàçі âæèòî íå íà ìіñöі, áî âîíî îáîâ’ÿçêîâî 
ïåðåäáà÷àє ñèòóàöіþ, êîëè ÿêіñü äії ñïðè÷èíþþòü íåãàòèâíі íàñëіäêè,
íà ùî âêàçóє ñïîëó÷óâàíіñòü òèïó ïðèçâîäèòè äî ãðіõà, äî íåïðèєì-
íîñòåé, äî êàòàñòðîô. Ó íàâåäåíіé âèùå ôðàçі çàìіñòü äієñëîâà ïðè-
çâîäèòè òðåáà áóëî âæèòè ñëîâî ñïðèÿòèìóòü: «Óêðàїíà âіòàє áóäü-
ÿêі äії, ùî ñïðèÿòèìóòü ðîçâèòêó ñïіâðîáіòíèöòâà». Ìîæëèâà òàêîæ 
ôðàçà ç äієñëîâîì ïðèâîäèòè (äî ÷îãîñü). 

Ïðèâîäèòè і ïðèçâîäèòè – äієñëîâà-ïàðîíіìè, ÿêі ïîòðåáóþòü ðîç-
ðіçíåííÿ. Ïðèâîäèòè äî ÷îãîñü – «çóìîâëþâàòè, ñïðè÷èíþâàòè ùî-íå-
áóäü». Íàïðèêëàä: Їõíÿ äіÿëüíіñòü ïðèâåëà äî çáіëüøåííÿ âèïóñêó 
ïðîäóêöії (Çà Ñ. Áèáèê òà іí.).

Говорімо правильно 

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

âïàäàòè â î÷і
âіäіãðàâàòè ðîëü
äàâàòè çãîäó
äàòè ñïîêіé 
ïðîñòî íåáà
ìàòè ðàöіþ
і íà äóìêó íå ñïàäàëî
ñïàëî íà äóìêó, íàáіãëî íà äóìêó
äëÿ ãîäèòüñÿ, ïðî ëþäñüêå îêî
íå ñõîäèòü ç ÿçèêіâ, íà ÿçèêàõ
ïіéìàòè îáëèçíÿ, ìàêîì ñіñòè
òåðïåöü óâіðâàâñÿ
êðèãà ñêðåñëà
ìîÿ õàòà ñêðàþ
íàïóñêàòè òóìàíó
íå â òіì’ÿ áèòèé

êèäàòèñÿ â î÷і
ãðàòè ðîëü
äàâàòè äîáðî
çàëèøèòè â ñïîêîї
ïіä âіäêðèòèì íåáîì
áóòè ïðàâèì
і â ãîëîâó íå ïðèõîäèëî
ïðèéøëî â ãîëîâó
äëÿ âèäó
íà ñëóõó
çàëèøàòèñÿ ç íîñîì
òåðïіííÿ ëîïíóëî
ëіä çðóøèâñÿ
ìîє äіëî ñòîðîíà
íàâîäèòè òіíü
íå ëèêîì øèòèé
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§ 9. ÐÈÒÎÐÈÊÀ ßÊ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ, 
ÍÀÓÊÀ É ÍÀÂ×ÀËÜÍÀ ÄÈÑÖÈÏËІÍÀ

Ïðî ïðåäìåò і çàâäàííÿ ðèòîðèêè òà її ðîëü ó ñó÷àñíîìó ñâіòі

ПРИГАДАЙМО. Кого називають оратором? Яких видатних ораторів ви знаєте?

96. Пізнати систему людських цінностей можна на основі безмежного фонду при-
слів’їв і приказок українського народу. Прочитайте подані нижче прислів’я й приказки. 
Розкажіть про риторичні традиції українського народу.

  Êîíÿ êåðóþòü óçäàìè, à ÷îëîâіêà – ñëîâàìè.
  ßçèê ìіé – âîðîã ìіé: ðàíіøå ðîçóìó ãîâîðèòü.
 Ãîâîðèòü òàêå, ùî êóïè íå òðèìà єòüñÿ.
 Òîðîõòèòü Ñîëîõà, ÿê äіæêà ç ãîðîõîì.
  Êàçàâ, òà íå çàâ’ÿçàâ.
  Íà ãîðîäі áóçèíà, à â Êèєâі – äÿäüêî.
  Òðåáà çíàòè, ùî äå ñêàçàòè.
  Íå çàâæäè ãîâîðè, ùî çíàєø, à çàâæäè çíàé, ùî ãîâîðèø.
  Êðàùå ïåðåêîíóâàòè ñëîâàìè, íіæ êóëàêàìè.

Ðèòîðèêà Ðèòîðèêà (ãðåö. rhetorike – ãîâîðèòè) – íàóêà ïîáóäîâè
é îïðèëþäíåííÿ äîñêîíàëîãî âèñëîâëåííÿ; íàóêà ïðî
îðàòîðñüêå ìèñòåöòâî, êðàñíîìîâñòâî. Іíøèìè ñëîâàìè,
ðèòîðèêà – öå íàóêà ïðî ñïîñîáè ïåðåêîíàííÿ òà âïëèâó 
íà àóäèòîðіþ.
Âèñòóï ç ïðîìîâîþ – öå ìèñòåöüêå äіéñòâî, ÿêå ÷àñòî ïî-
òðåáóє ïîåòè÷íèõ, äåêëàìàòîðñüêèõ і àêòîðñüêèõ çäіáíîñ-
òåé. Îâîëîäіííÿ ðèòîðè÷íèìè íàâè÷êàìè äîïîìîæå íàâ÷è-
òèñÿ âèñòóïàòè ïóáëі÷íî òàê, ùîá äîíåñòè äî àóäèòîðії
âëàñíі äóìêè, âïëèíóòè íå òіëüêè íà ðîçóì, àëå é íà
ïî÷óòòÿ ñëóõà÷іâ.

Çàâäàííÿ
ððèòîðèêè 

Ðèòîðèêà âіäïîâіäàє íå ëèøå íà ïèòàííÿ ùî ãîâîðèòè?, 
àëå é íà ïèòàííÿ ÿê ãîâîðèòè? ÿê ïðèìóñèòè іíøèõ
ñëóõàòè ñåáå? ÿê óïðàâëÿòè àóäèòîðієþ? ÿê ïðàâèëü íî
ñïіëêóâàòèñÿ?
Â îñíîâі ðèòîðèêè ëåæèòü ñóêóïíіñòü ðіçíèõ íàóê: ôіëî-
ñîôії, ïñèõîëîãії, іñòîðії, ïðàâà, ëîãіêè, ïåäàãîãіêè, ïñè-
õîëіíãâіñòèêè, ñòèëіñòèêè, åòèêè, åñòåòèêè òîùî.

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

Êðàùîþ ïîõâàëîþ îðàòîðîâі áóäå, ÿêùî êîæíèé, 
õòî ÷óâ éîãî ïðîìîâó, ñêàæå ñîáі: «Àëå ÿ ñàì òàê 

äóìàâ, âіí ëèøå âèñëîâèâ òå, ùî ÿ ïî÷óâàâ».
Âіîëëå äå Äþê 

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 



Практична риторика

Ç іñòîðії ðèòîðèêè 
Îðàòîðñüêå ìèñòåöòâî äîñÿãëî âèñîêî-

ãî ðіâíÿ ùå â ñòà ðîäàâíüîìó ñâіòі: Єãèï-
òі, Àññèðії, Êèòàї. Áàòüêіâùèíîþ êðàñíî-
ìîâñòâà âèçíàþòü Äàâíþ Ãðåöіþ (Àôіíè).
Âіä óìіííÿ ïåðåêîíëèâî ãîâîðèòè çàëåæà-
ëè óñïіõ, äîáðîáóò, ñëàâà, âèçíàííÿ àôі-
íÿí. Ñàìå òîìó ãðåêè öіíóâàëè ðèòî ðèêó
ïîíàä óñі íàóêè, ïðîôåñії, ìèñòåöòâà.

Ó öàðñòâі îðàòîðñüêîãî ìèñòå öòâà âèñî÷іþòü іìåíà Êîíôóöіÿ,
Äåìîñôåíà, Ïëàòîíà, Àðіñòîòåëÿ, Öèöåðîíà, Êâіíòіëіàíà.

ßñêðàâі çðàçêè îðàòîðñüêîãî ìèñòåöòâà â óêðàїíñüêіé êóëüòóðі
ÿâèëè ìèòðîïîëèò Іëàðіîí («Ñëîâî ïðî çàêîí і áëàãîäàòü»), Âîëîäèìèð
Ìîíîìàõ («Ïîâ÷àííÿ äіòÿì»), Іâàí Âèøåíñüêèé, Ôåîôàí Ïðîêîïîâè÷, 
Ãðèãîðіé Ñêîâî ðîäà, Іâàí Ôðàíêî, Îëåñü Ãîí÷àð, Ëіíà Êîñòåíêî òà іí.

97. Прочитайте висловлення філософа Платона та письменника А. де Сент-Екзю-
пері. На чому акцентують увагу автори? Чи дійсно, на вашу думку, так важливо лікарю
вміти володіти словом? У яких ще професіях важливе вміле володіння словом?

ß ñòâåðäæóþ, ùî ÿêáè äî áóäü-ÿêîãî ìіñòà ïðèáóëè îðàòîð і ëіêàð і
ÿêáè â íàðîäíîìó çіáðàííі çàéøëà ñóïåðå÷êà, êîãî ç äâîõ îáðàòè ëіêàðåì,
òî íà ëіêàðÿ і äèâèòèñÿ á íå ñõîòіëè, à îáðàëè á òîãî, õòî âîëîäіє ñëî-
âîì, – âàðòî áóëî á éîìó ëèøå çàáàæàòè.

Ïëàòîí

Õî÷ ÿêі á áóëè íåäîëіêè ñó÷àñíîї ìåäèöèíè, її òåõíі÷íі ìîæëèâîñòі, 
ëþäèíà çàâæäè áóäå âіðèòè ëіêàðþ, ÿêèé çóìіє âèñëóõàòè, ñõâàëèòè, âè-
ÿâèòè ñïіâ÷óòòÿ.

À. äå Ñåíò-Åêçþïåðі

98. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи згодні ви з тим, що риторика – це наука успіху та мис-
тецтво реалізації мовної особистості? Чому, на вашу думку, люди прагнуть пізна-
ти секрети цієї науки? Де в сучасному світі необхідні знання законів і секре тів 

риторики? 

Ðèòîðèêà
é ñó÷àñ-
íіñòü

Ñó÷àñíà ðèòîðèêà ÿê íàóêà ïåðåêîíàííÿ çàñîáàìè ìîâè 
âèõîäèòü äàëåêî çà ìåæі ïóáëіöèñòè÷íèõ ïðîìîâ. Âîíà 
ìàє øèðîêå çàñòîñóâàííÿ â ðіçíèõ ìîâëåííєâèõ ñèòóàöіÿõ 
ÿê óñüîãî ñóñïіëüñòâà, òàê і îêðåìèõ ìîâöіâ. Óìіííÿ 
ïåðåêîíëèâî ãîâîðèòè íàáóâàє îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ òàì, 
äå âèáіð ïðàâèëüíèõ ðіøåíü çäіéñíþєòüñÿ êîëåãіàëüíî é 
çàëåæèòü âіä ÷іòêîñòі, äîêàçîâîñòі, îáґðóíòîâàíîñòі ïðî-
ïîíîâàíîãî ñïîñîáó ðîçâ’ÿçàííÿ òієї ÷è òієї ñóïåðå÷êè, – 
ó çàêîíîäàâñòâі, ó áіçíåñі, ó ñóäі, ó âèðîáíèöòâі, â îñâіòі, 
ó ïîëіòèöі, ó áàíêіâñüêіé ñôåðі òîùî.
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Óíіâåð-
ñàëüíіñòü
ðèòîðèêè 

Óíіâåðñàëüíіñòü ðèòîðèêè ïîëÿãàє â її íåîáõіäíîñòі ëþäèíі
áóäü-ÿêîї ïðîôåñії, íàâіòü íåçàëåæíî âіä òîãî, ÷è ïîâ’ÿçàíà
її ïðîôåñіéíà äіÿëüíіñòü ç óìіí íÿì ñïіëêóâàòèñÿ, ãîâîðèòè,
áî âìіííÿ óïðàâëÿòè ñâîїì ìèñëåííÿì і ìîâëåííÿì, ÿê
ïðàâèëî, äàє çìîãó ëþäèíі ïîâíіøå ðåàëіçóâàòè ñåáå, ñâîї
çäіáíîñòі â îáðàíіé ñïåöіàëüíîñòі. Âіä óìіííÿ ãîâîðèòè
íåðіäêî çàëåæèòü óñïіõ, àâòîðèòåò, êàð’єðà.

Äëÿ òîãî ùîá íàâ÷èòèñÿ äîáðå, çìіñòîâíî ãîâîðèòè, ïîòðіáíî çáàãà÷ó-
âàòè ñâîї çíàííÿ é äîñâіä, óäîñêîíàëþâàòè ïðîôåñіéíó îñâіòó, óñåáі÷íî 
ðîçâèâàòèñÿ. Óìіííÿ ãîâîðèòè çàâæäè ðîçâèâàєòüñÿ îäíî÷àñíî ç ðîçøè-
ðåííÿì êóëüòóðíîãî òà ïðîôåñіéíîãî ñâіòîãëÿäó.

99. Розгляньте схему й розкажіть за нею про вміння, які формує риторика. Чи важ-
ливими є ці вміння для кожного з нас? Обґрунтуйте свою думку.

Ðèòîðèêà ôîðìóє âìіííÿ

Äîñÿãàòè ðåçóëüòàòó øëÿõîì
óäîñêîíàëåííÿ âëàñíîãî ìîâëåííÿ

ðîçðîáëÿòè ïðîãðàìó3  ð
äіÿëüíîñòіä

þâàòè îñîáëèâîñòі2  îöіíþ
òîðіїàóäèò

òè ïðåäìåò1  àíàëіçóâàò
ííÿäîñëіäæåí

3  àíàëіçóâàòè âëàñíі 
âіä÷óòòÿ

2  óñòàíîâëþþâàòè 
êîíòàêò
ç àóäèòîðієєþ

1  ïðàöþâàòè 
ç ôàêòàìè

100. Поясніть, як ви розумієте такі слова давньогрецького оратора Демосфена: «Не 
те добре, коли кричать великим голосом, але те є великим, коли говорять добре».

101. З’ясуйте подібність і відмінність у лексичному значенні поданих нижче слів. 
Уведіть ці слова в окремі речення. У якому значенні – прямому чи перенос-
ному – іменник риторика буде синонімом до іменника демагогія? За потреби 

зверніться до тлумачного словника та словника синонімів.

ðèòîðèêà, äåìàãîãіÿ, ôðàçåðñòâî, ñëîâîáëóäñòâî

Зверніть увагу! 
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102. Підготуйте, користуючись лексикографічними джерелами (у тому числі на 
електронних носіях), усне повідомлення з мультимедійною презентацією про од-
ного з таких видатних ораторів: Іоанна Златоуста, Іларіона Київського, Феофана

Прокоповича, Григорія Сковороду, Василя Липківського, Сократа, Арістотеля, Цице-
рона, Демосфена. Щоб зацікавити слухачів, розпочніть своє повідомлення оригіналь-
ним вступом. Час виступу 1,5–2 хвилини.

ßêùî âè õî÷åòå äåòàëüíî äіçíàòèñÿ ïðî çâ’ÿçîê ðèòîðèêè ç ôіëîñî-
ôієþ, ëîãіêîþ, ïñèõîëîãієþ, åòèêîþ, ëіíãâіñòèêîþ, ñòèëіñòèêîþ, ïîå-
òèêîþ, åñòåòèêîþ òà ñöåíі÷íîþ ìàéñòåðíіñòþ, çâåðíіòüñÿ äî êíèæêè
Ã. Ñàãà÷ «Çîëîòîñëіâ». 

Ïîäіëіòüñÿ іíôîðìàöієþ ç îäíîêëàñíèêàìè.

Для вас, допитливі

§ 10. ÌÎÂËÅÍÍЄÂÀ ÑÈÒÓÀÖІß. 
ÓÌÎÂÈ ÓÑÏІØÍÎÃÎ ÑÏІËÊÓÂÀÍÍß

Ïðî åëåìåíòè ìîâëåííєâîї ñèòóàöії, çàñîáè ñïіëêóâàííÿ,
à òàêîæ ïðî òå, ÿê äîñÿãòè óñïіõó

ПРИГАДАЙМО. Що спільного й відмінного між професійним, офіційно-діловим спілку-
ванням і спілкуванням у родині чи в колі друзів? 

103. І. Прочитайте висловлення й поміркуйте над їхнім змістом. Яке з висловлень
вам сподобалося найбільше? 

1. Íіùî íå öіíèòüñÿ òàê äîðîãî і íå êîøòóє òàê
äåøåâî, ÿê ââі÷ëèâіñòü (Ìіґåëü äå Ñåðâàíòåñ).
2. Óìіòè ãîâîðèòè – ìèñòåöòâî. Óìіòè ñëóõàòè –
êóëüòóðà (Ä. Ëèõà÷îâ(( ). 3. Çàõîïëåíî ñëóõàòè – öå 
íàéêðàùèé  êîìïëіìåíò, ÿêèé ìè ìîæåìî çðîáèòè 
òîìó, õòî ãîâîðèòü (Ä. Êàðíåãі(( ). 4. Æåñòè é ìàíåðè
ìàþòü áóòè ÿê ìèìîâіëüíèé íàñëіäîê ñåðäå÷íèõ
ðóõіâ, à íå íàâïàêè... (Ô. Âåéññ). 5. Õî÷åø áóòè
ðîçóìíèì, íàâ÷èñÿ ðîçóìíî çàïèòóâàòè, óâàæíî
ñëóõàòè, ñïîêіéíî âіäïîâіäàòè і ïðèïèíÿòè ðîç-
ìîâó, êîëè íі÷îãî áіëüøå ñêàçàòè (É. Ëàôàòåð

ð ð
).

ІІ. Визначте умови, за яких спілкування буде успішним.

Ñïіëêó-
âàííÿ

Ñïіëêóâàííÿ – öå îáìіí іíôîðìàöієþ, ïåðåäà÷à її îäíієþ 
ëþäèíîþ іíøіé. Ó ïðîöåñі ñïіëêóâàííÿ ìîæíà ïіçíàòè
ëþäåé, ñïіâïðàöþâàòè ç íèìè, ïåðåæèòè åìîöіéíèé ñòàí,
ÿêèé âèíèêàє â ðåçóëüòàòі öüîãî.

Ìîâëåí-
íєâà
ñèòóàöіÿ

Êîæíå âèñëîâëåííÿ âèêîðèñòîâóєòüñÿ â òіé ÷è òіé ñôåðі 
(ïîáóò, íàóêîâà ÷è ïðîôåñіéíà äіÿëüíіñòü, çà êîíîäàâñòâî,
ïîëіòèêà, êóëüòóðà òîùî), ìàє ñâîþ ìåòó (ðåãóëþâàííÿ
ñòîñóíêіâ, âèêëàä іíôîðìàöії, ïåðåêîíàííÿ, àãіòàöіÿ òîùî).
Ïіä ÷àñ ñïіëêóâàííÿ äóæå âàæëèâî áóäóâàòè ñâîї âèñëîâëåííÿ
ç óðàõóâàííÿì ìîâëåííєâîї ñèòóàöії. Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè
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ìîâëåííєâîї ñèòóàöії є ìîâåöü (àäðåñàíò), ñëóõà÷ (àóäèòîðіÿ,
àäðåñàò), ïðåäìåò ìîâ ëåííÿ (òåìà, îñíîâíà äóìêà), à òàêîæ
ìåòà é îáñòàâèíè ñïіëêóâàííÿ.

ÂÈÑËÎÂËÅÍÍß

Îáñòàâèíè ñïіëêóâàííÿ
(äå? êîëè? ÿê?)

Ìîâëåííєâà ñèòóàöіÿ

Òåìà, îñíîâíà
äóìêà (äó ïðî ùî?))

Ìåòà ñïіëêóâàííÿ
(äëÿ ÷îãî?)

ÀäðåñàòÀäðåñàíò

Çàñîáè
ñïіëêó-
âàííÿ

Çàëåæíî âіä ìîâëåííєâîї ñèòóàöії ìè îáèðàєìî âіäïîâіäíі
çàñîáè ñïіëêóâàííÿ:
 âåðáàëüíі (ñëîâà, ðå÷åííÿ, ôîðìè çâåðòàííÿ òîùî);
 íåâåðáàëüíі (æåñòè, ìіìіêà, ïîçà, ïîãëÿä, äîòèê, ïðîñòîðîâà

äèñòàíöіÿ, ïîòèñêóâàííÿ ðóê, ïîöіëóíîê, îáіéìè, ìîâíі
ïàóçè, ñìіõ, ïëà÷, çіòõàííÿ, çàïàõ êîñìåòèêè, òåìï,
òîíàëüíіñòü òîùî).

І æåñòè, і ìіìіêà – öå іíòóїòèâíå âèðàæåííÿ äóìêè, òîìó âîíè íå ìîæóòü 
áóòè íàïåðåä ïіä ãîòîâëåíèìè. Âîíè âèçíà÷àþòüñÿ ñèòóàöієþ ñïіëêó-
âàííÿ, íàñòðîєì ñïіâðîçìîâíèêà, à íå ëèøå òåìîþ ðîçìîâè.

104. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які заходи з охорони довкілля ви ініціювали б, якби 
були міністром відпо відного відомства?

105. І. Розгляньте фото й проаналізуйте зображені на них мовленнєві ситуації. 
У яких ситуаціях, на вашу думку, спілкування буде успішним і мовці досягнуть поро-
зуміння? У яких ситуаціях є перешкоди (бар’єри) у спілкуванні? Як уникнути цих пере-
шкод у реальному житті?

ІІ. Визначте тип спілкування на кожному фото: офіційне чи неофіційне, етикетне 
чи фамільярне, напружене, конф ліктне чи спокійне, злагоджене, дружнє. 

Зверніть увагу! 
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Ïåðå-
øêîäè

Íà øëÿõó ïåðåäà÷і іíôîðìàöії ìîæóòü âèíèêàòè ïåðåø êîäè, 
íàïðèêëàä íåçíàííÿ ìîâè, íåîõàéíà çîâíіøíіñòü, íåóâàæíіñòü,
ïîëіòè÷íі ïåðåêîíàííÿ òîùî.
Âàæëèâî ðîçóìіòè, ùî êîæíèé ó÷àñíèê ñïіëêóâàííÿ – öå
îñîáèñòіñòü. Ó ïðîöåñі êîìóíіêàöії ëþäèíà ôîðìó єòüñÿ é
ñàìîâèçíà÷àєòüñÿ, âèÿâëÿþ÷è ñâіé іíòåëåêò, õàðàêòåð, âîëþ, 
òåìïåðàìåíò, ïî÷óòòÿ âëàñíîї ãіäíîñòі, äîñâіä, ñâîї åìîöії òà
іíòåðåñè òîùî. Òîìó ïðàâèëà ñïіë êóâàííÿ âèìàãàþòü ñòàâèòèñÿ 
äî ñïіâðîçìîâíèêà ç ïîâà ãîþ, óðàõîâóâàòè éîãî îñîáëèâîñòі.

пам’ятка
Óìîâè óñïіøíîãî ñïіëêóâàííÿ

 Âçàєìíà ïîâàãà, äîâіðà, ÷åñíіñòü, äîáðîçè÷ëèâіñòü.
 Äîòðèìàííÿ âèìîã êóëüòóðè ìîâëåííÿ (çìіñòîâíіñòü, äîðå÷íіñòü òîùî).
 Óðàõóâàííÿ îñîáëèâîñòåé ïàðòíåðà ñïіëêóâàííÿ (éîãî êóëüòóðíî-

îñâіòíіõ, íàöіîíàëüíèõ, âіêîâèõ, ïñèõîëîãі÷íèõ ÿêîñòåé).
 Äåìîíñòðàöіÿ ñïіëüíîñòі іíòåðåñіâ, öіëåé, ïîãëÿäіâ òîùî.
 Ïðîÿâ іíòåðåñó äî ïðîáëåì ñïіâðîçìîâíèêà (óâàæíî ñëóõàòè, ñòàâè-

òè çàïèòàííÿ òîùî).
 Óìіííÿ ñëóõàòè é ÷óòè òîãî, õòî ãîâîðèòü.
 Äîðå÷íå âèêîðèñòàííÿ íåâåðáàëüíèõ çàñîáіâ ïåðåäà÷і іíôîðìàöії.
 Ïñèõîëîãі÷íà âðіâíîâàæåíіñòü, ñïðîìîæíіñòü â÷àñíî çóïèíèòèñÿ.
 Çîâíіøíÿ ïðèâàáëèâіñòü, åëåãàíòíà ìàíåðà ñïіëêóâàííÿ.

106. Проаналізуйте мовленнєві ситуації. Оберіть найефективніший, на вашу дум-
ку, варіант відповіді. Обґрунтуйте свій вибір.

Ñèòóàöіÿ À
Âè õî÷åòå çàñïîêîїòè,
âòіøèòè ëþäèíó,
ÿêà â÷èíèëà íåïðà-
âèëüíî, àëå âèçíàє
ñâîþ ïðîâèíó.
Ùî âè їé ñêàæåòå?

 Öå âñå äðіáíèöі! Íå âàðòî ïðî öå äóìàòè.
  ß âïåâíåíèé, ùî òàêå áіëüøå íå ïîâòî-

ðèòüñÿ.
 Іíøîãî ÿ âіä òåáå é íå ÷åêàâ.
  Íà òâîєìó ìіñöі ÿ çðîáèâ (çðîáèëà) áè òàê 

ñàìî.

Ñèòóàöіÿ Á
Âè õî÷åòå ïîðà-
äèòè çíàéîìî-
ìó âñòóïàòè äî
іíñòèòóòó. Ùî âè
éîìó ñêàæåòå?

  Òè ïðîñòî çîáîâ’ÿçàíèé âñòóïèòè äî іíñòèòóòó.
  Óñі òâîї îäíîêëàñíèêè áóäóòü âñòóïàòè äî іí-

ñòèòóòó, òî é òè íå âіäñòàâàé.
  ×è íå ñïðîáóâàòè òîáі âñòóïèòè äî іíñòèòóòó?
  Òîáі òðåáà ñïðîáóâàòè âñòóïèòè äî іíñòèòóòó.

Õî÷à, ïðàâäó êàæó÷è, øàíñè â òåáå íóëüîâі.

два – чотири – усі разом

107. І. Прочитайте мовленнєві ситуації. Поміркуйте, що в описаних ситуаціях вихо-
дить за межі мовленнєвого етикету й етикету взагалі. Як уникнути подібних помилок?

* * *
1. Îäíà ïàíі, çíàéîìà ìàåñòðî, ùî ââàæàëà ñåáå öіíèòåëüêîþ ìóçèêè,

çàïðîñèëà éîãî íà âå÷åðþ äî ñåáå â ìàєòîê.
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– Áóäóòü ÷óäîâі ñòðàâè êèòàéñüêîї êóõíі. Àëå íå çàáóäüòå ïðèõîïèòè іç 
ñîáîþ ñêðèïêó, ùîá ðîçâàæèòè ãîñòåé, – äîäàëà âîíà.

– Ìîÿ ñêðèïêà íå ïðèéäå, áî íå є ïðèõèëüíèöåþ êèòàéñüêîї êóõíі, – 
âіäïîâіâ ìàåñòðî.

* * *
2. Îäíîãî ðàçó ó Âіäíі äî Áåðëіîçà ïіäáіã ìàëåíüêèé æâàâèé ÷îëîâі÷îê 

і â çàõîïëåííі âèãóêíóâ:
– Ïàíå Áåðëіîç, ÿ ïðèñòðàñíèé ïðèõèëüíèê Âàøîãî òàëàíòó... Ïðîøó 

Âàøîї ëàñêè, äîçâîëüòå òîðêíóòèñÿ ðóêè, ùî íàïèñàëà «Ðîìåî і Þëіþ», – 
іç öèìè ñëîâàìè âіí ó÷åïèâñÿ çà ðóêàâ êîìïîçèòîðà і áëàæåííî çàâìåð.

– Ïàíå, – òîðêíóâñÿ çà ïëå÷å Áåðëіîç, – òðèìàéòåñü ëіïøå çà іíøèé 
ðóêàâ: ÿ ìàþ çâè÷êó ïèñàòè ïðàâîþ ðóêîþ.

ІІ. Наведіть, якщо вам відомо, приклади подібних мовленнєвих ситуацій з власного 
життєвого досвіду. Які висновки можна зробити із цих прикладів?

108. І. Розгляньте схему. Розкажіть за нею, що треба для того, щоб бути щасливими 
й успішними.

Ми щасливі 
й успішні, тому що ...

ãîâîðèìî ñïîêіéíî,
ñòðèìóєìî ñâîї åìîöії,

íå íàìàãàєìîñÿ
ïåðåáèâàòè

ñïіâðîçìîâíèêà

íå ðîçìîâëÿєìî
êàòåãîðè÷íèì òîíîì

îçâó÷óєìî
íàøі ïðîïîçèöії,
ðîçïîðÿäæåííÿ
÷è çàóâàæåííÿ
òàêòîâíî, ÷іòêî,
áåç ïðèíèæåííÿ
ëþäñüêîї ãіäíîñòі
ñïіâðîçìîâíèêà

áåñіäó âåäåìî áåç
ôîðìàëіçìó, íîòàöіé,

çàëÿêóâàííÿ

óòðèìóєìîñÿ âіä
íàäìіðíîãî ãîâîðіííÿ,

äàєìî ìîæëèâіñòü
âèñëîâèòèñÿ é іíøèì

âіäêèäàєìî
çàáîáîíè é ïëіòêè
â ñïіëêóâàííі іç
çíàéîìèìè ÷è 

êîëåãàìè

íå äîêó÷àєìî
êîëåãàì, çíàéîìèì,

äðóçÿì ñâîїìè
çàïèòàííÿìè ïðî їõíі

îñîáèñòі ñïðàâè

íàìàãàєìîñÿ çíàéòè
òå, ùî íàñ îá’єäíóє,

à íå ðîç’єäíóє 

ïðèâіòíі, 
äîáðîçè÷ëèâі
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ІІ. Яке з тверджень, на вашу думку, найважливіше для успішного спілкування? Чи
можна ігнорувати інші норми?

109. Підготуйте й виголосіть у класі короткий виступ на одну з поданих тем. Час 
виступу – 30–40 секунд. Намагайтеся подолати хвилювання, сказати найважли-
віше, дотримуватися культури мовлення.

 Ìîÿ íàéáіëüøà ìðіÿ.  ßêáè ÿ áóâ (áóëà) äèðåêòîðîì øêîëè.
 Øêîëà ìîєї ìðії.  Äîñëіäæóâàòè êîñìîñ – öå öіêàâî.

 ×èñòîòà ìіñòà (ñåëà) çàëåæèòü âіä íàñ.

ситуація

110. Уявіть, що ви є лідером молодіжної організації, яка переймається ак-
туальними проблемами розвит ку вашого міста (села), і хочете ініціювати будів-
ництво спортивно-розважального майданчика в місцевому парку чи створення

вільного простору для відпочинку молоді. 
Скориставшись запропонованими висловами, підготуйте короткий мотиваційний

і і ї ї іївиступ, відповідно до такої мовленнєвої ситуації:

ìåòà ñïіëêóâàííÿ – çíàéòè îäíîäóìöіâ, ÿêі ìîãëè á ðàçîì ç âàìè íàïðà-
öþâàòè êðåàòèâíі іäåї òà äîïîìîãëè á ïðåçåíòóâàòè ïðîåêò íà ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàííÿõ;
ìіñöå ñïіëêóâàííÿ – ìàéäàí÷èê ó ìіñöåâîìó ïàðêó;
àäðåñàò – ó÷íі ñòàðøèõ êëàñіâ;
÷àñ ñïіëêóâàííÿ (âèñòóïó, çâåðíåííÿ) – 2–3 õâèëèíè. 

 Ñïîäіâàþñÿ, ùî ìîÿ ïðîïîçèöіÿ çàöіêà-
âèòü âàñ.

 Áóäó ðàäèé (ðàäà) ñïіâïðàöþâàòè ç âàìè.
 Îáіöÿþ äîêëàñòè ìàêñèìóì çóñèëüÎáіöÿþ äîêëàñòè ìàêñèìóì çóñèëü.
 Ëèøå ðàçîì ìè çìîæåìî ðåàëіçóâàòèËèøå ðàçîì ìè çìîæåìî ðåàëіçóâàòè

íàøі êðåàòèâíі іäåї.
 Áàãàòî ãàðíèõ іäåé ó ñâіòі áóëî ðåàëіçî-

âàíî çàâäÿêè äіòÿì.

§ 11. ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß ÑÈÒÓÀÖІЇ ÑÏІËÊÓÂÀÍÍß. 
ÑÊËÀÄÀÍÍß ÄІÀËÎÃІÂ ÂІÄÏÎÂІÄÍÎ 

ÄÎ ÇÀÏÐÎÏÎÍÎÂÀÍÎЇ ÑÈÒÓÀÖІЇ 

ПРИГАДАЙМО. Що таке діалог? Яка роль діалогів у мовленні?

111. Прочитайте діалоги. У якому з них Оля правильно проаналізувала ситуацію 
спілкування й вчинила так, щоб уникнути конфлікту?

Îëåã: Òè çíîâó çàïіçíèëàñü?
Îëÿ: Ùî òè ìåíі çàóâàæåííÿ ðî-

áèø? Çàïіçíèëàñÿ? Òàê, çà-
ïіçíèëàñÿ. À òè íå çàïіçíþ-
єøñÿ?

Îëåã: Òè çíîâó çàïіçíèëàñÿ?
Îëÿ: Âèáà÷! Ó ìåíå çàâæäè ÿêіñü 

ïðîáëåìè. Ïî÷èíàéìî òàí-
öþâàòè. Òî íà ÷îìó ìè â÷î-
ðà çóïèíèëèñÿ?

À Á
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Îëåã: Çàâæäè òåáå ÷åêàé, ÷àñ çãà-
ÿíî. Óæå ìîãëè á äåêіëüêà 
òàíöþâàëüíèõ ôіãóð âèâ÷è-
òè. 

Îëåã: Çàïіçíèëàñÿ, à ùå ìåíå ïіä-
ãàíÿє.

Îëÿ: Òàê, ÿ õî÷ó, ùîá íàøà ïàðà 
áóëà íàéêðàùîþ íà ôåñ-
òèâàëі (Çà Â. Íàóìåíêî).

112. І. Прочитайте. Виберіть лише ті вислови, які відповідають ситуації офіційно-ді-
лового спілкування. Аргументуйте свій вибір.

1. Âèâ÷іòü íàøі ïðîïîçèöії é äàéòå âðåøòі-ðåøò áóäü-ÿêó âіäïîâіäü. 
2. Ïðîñèìî âèâ÷èòè íàøі ïðîïîçèöії é äàòè îñòàòî÷íó âіäïîâіäü. 3. Çà-
ïàì’ÿòàéòå: ÿêùî Âè íå ïîãàñèòå çàáîðãîâàíіñòü, ìè íåãàéíî ðîçіðâåìî
êîíòðàêò! 4. Äîçâîëüòå íàãàäàòè Âàì ïðî íåîáõіäíіñòü ïîãàñèòè çàáîðãî-
âàíіñòü, іíàêøå ìè áóäåìî çìóøåíі ðîçіðâàòè êîíòðàêò. 5. Õî÷åìî çàïåâ-
íèòè, ùî íàøå ïіäïðèєìñòâî âèêîíàє Âàøå çàìîâëåííÿ â íàéêîðîòøèé 
òåðìіí. 6. Ìè óâàæíî âèâ÷èëè Âàøó ïðîïîçèöіþ, àëå çìóøåíі âіäõèëèòè 
її, îñêіëüêè íàñ íå âëàøòîâóþòü óìîâè âèêîíàííÿ çàìîâëåííÿ. 7. Âàøîї
ïðîïîçèöії ìè íå ïðèéìàєìî і íàâіòü íå ïðîñіòü, і íå áëàãàéòå.

ІІ. Перебудуйте п’яте або шосте речення, доповнивши його розмовними, емоцій-
но забарвленими словами чи словами в переносному значенні, а також замінивши 
прямий порядок слів непрямим. У яких ситуаціях спілкування може бути використано 
реконструйоване вами речення?

ситуація

113. І. Уявіть, що ви директор промислового підприємства чи рекламного агент-
ства. До вас на прийом прийшли керівники структурних підрозділів (відділів, цехів) 
для вирішення виробничих питань. Завершіть усно запропоновані репліки. 

 ß ñïîäіâàâñÿ ïî÷óòè âіä âàñ... 
 ß ïіäòðèìóþ âàñ і õîòіâ áè... 
 Ðàäèâ áè âàì... Ð áÐàäèâ áè âàì
 Ìåíі çäàєòüñÿ, ùî... 
 Ìåíі øêîäà, àëå...
 Ìåíі íå ïîäîáàєòüñÿ, ùî âè... 
 Âèáà÷òå, àëå ÿ ìóøó... 
 Ââàæàâ áè çà íåîáõіäíå íàãàäàòè âàìÂâàæàâ áè çà íåîáõіäíå íàãàäàòè âàì... 
 Ùå ðàç äÿêóþ і âèñëîâëþþ íàäіþ... 
 Âèáà÷òå, ÿ íå öіëêîì óïåâíåíèé...

ІІ. Змоделюйте (опишіть усно) ситуації ділового спілкування, у яких були б можли-
вими деякі з наведених реплік.
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114. Уявіть, що ви спеціаліст фінансового відділу підприємства. Вам дору-
чили повідомити ділового партнера про перенесення дати розрахунку за викона-
не замовлення на десять днів з незалежних від підприємства причин. Це потріб-

но зробити коректно, щоб діловий партнер не відмовився від подальшої співпраці.

Ñêëàäіòü äіàëîã ç äіëîâèì 
ïàðòíåðîì ïіä ÷àñ çóñòðі÷і â 

îôіñі âàøîãî ïіäïðèєìñòâà (6–8 ðå-
ïëіê).

Ñêëàäіòü äіàëîã ç äіëîâèì 
ïàðòíåðîì ïіä ÷àñ ñïіëêóâàí-

íÿ ç íèì ïî òåëåôîíó (6–8 ðåïëіê).

115. І. Прочитайте висловлення. Чи в усьому ви погоджуєтеся з авторами? Чи
допоможуть ці поради в реальному спілкуванні?

Ïîõâàëà – öå ñîíÿ÷íå ñâіòëî, ÿêå çіãðіâàє
ëþäñüêó äóøó; ìè íå ìîæåìî ðîçêâіòíó-
òè, êîëè áіëüøіñòü іç íàñ çàâæäè ãîòîâà
îáäóòè іíøèõ õîëîäíèì âіòðîì êðèòèêè,
ìè äóæå íåîõî÷å äàðóєìî ñîíÿ÷íå òåïëî
ïîõâàëè (Äæ. Ëåð(( ).

ß íå ìàþ ïðàâà ãîâîðèòè àáî ðîáèòè ùîñü
òàêå, ùî ïðèíèæóє ëþäèíó â її âëàñíèõ
î÷àõ. Íå ìàє çíà÷åííÿ, ùî ÿ äóìàþ ïðî 
ëþäèíó, à âàæëèâî, ùî âîíà äóìàє ïðî
ñåáå. Îáðàæàòè ëþäèíó â її ãіäíîñòі – öå 
çëî÷èí (À. äå Ñåíò-Åêçþïåðі(( ).

Óñìіøêà ìàє ÷àðіâíó ñèëó, íàâіòü ÿêùî її íå âèäíî. Ðîçìîâëÿþ÷è ïî
òåëåôîíó, óñìіõàéñÿ. Òâîÿ óñìіøêà ïðîíèêàє ó òâіé ãîëîñ. Óñìіøêà
îñÿþє æèòòÿ âñіõ, õòî її áà÷èòü. Äëÿ òîãî, õòî áà÷èâ áåçëі÷ ïîõìóðèõ
ëþäåé, ÿêі âіäâåðòàëè ñâîї îáëè÷÷ÿ, âàøà óñìіøêà ñõîæà íà ñîíöå...
(Ä. Êàðíåãі(( ).

Êóëüòóðíà, âèõîâàíà ëþäèíà íå íàâ’ÿçóє ñâîєї ðîçìîâè òîìó, õòî 
öüîãî íå áàæàє. Òîæ òðåáà äîáðå âіä÷óâàòè ñïіâðîçìîâíèêà (Ð. Êà-
öàâåöü).

ІІ. Змоделюйте усно ситуацію спілкування, за якої похвала або усмішка можуть до-
помогти встановити контакт зі співрозмовником.

116. І. Прочитайте діалог. Чи можна, на вашу думку,
досягти взаєморозуміння з людиною, яка думає по-іншому? 

Îäèí ïðèÿòåëü âіäîìîãî õóäîæíèêà Ïàáëî Ïі-
êàññî, îãëÿíóâøè êіëüêà íîâèõ éîãî ïîëîòåí, ùèðî
çіçíàâñÿ:

– Òè ìåíі âèáà÷, àëå ÿ íå ìîæó öüîãî çðîçóìіòè.
Ïîäіáíі ðå÷і íå іñíóþòü.

Íà öå Ïіêàññî âіäïîâіâ:
– À òè êèòàéñüêó ìîâó ðîçóìієø?
– Íі.
– À ïðîòå æ âîíà іñíóє.

ІІ. З’ясуйте за тлумачним словником значення слів так-
товність і безтактність. Поясніть, яку поведінку співроз-
мовника можна вважати тактовною, а яку – безтактною. 

À Á

Ï. Ïіêàññî. 
Äâі äіâ÷èíè, 
ÿêі ÷èòàþòü
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117. Складіть і запишіть один діалог (10–14 реплік), який міг би відбутися:
  ìіæ þíàêîì (äіâ÷èíîþ) òà ïðàöіâíèêîì òóðèñòè÷îї ôіðìè ïðî âèáіð

ìіñöÿ âіäïî÷èíêó é åêñêóðñіéíó ïðîãðàìó;
 ìіæ ñèíîïòèêîì і àãðàðієì ïðî ïîãîäíі óìîâè;
  ìіæ òðåíåðîì àòëåòè÷íîãî êëóáó òà ñòàðøîêëàñíèêîì, ÿêèé õî÷å 

çàïèñàòèñÿ äî êëóáó é ñêëàñòè ïðîãðàìó òðåíóâàíü;
  ìіæ åêñêóðñîâîäîì Áîòàíі÷íîãî ñàäó òà âіäâіäóâà÷åì, ÿêèé ìàє îá-

ìàëü ÷àñó, àëå õî÷å ïîáà÷èòè íàéöіêàâіøі ìіñöÿ ñàäó.

§ 12. ÎÑÎÁÈÑÒІÑÒÜ ÌÎÂÖß. ÂÈÌÎÃÈ 
ÄÎ ÌÎÂËÅÍÍß ÎÐÀÒÎÐÀ

Ïðî òå, íàä ÷èì ïîâèíåí ïðàöþâàòè ìîâåöü, ùîá ñòàòè óñïіøíèì
îðàòîðîì, ïðî ðèñè ãàðíîãî ñïіâðîçìîâíèêà, à òàêîæ ïðî іìіäæ îðàòîðà

ПРИГАДАЙМО. Які якості мають бути розвиненими в гарного промовця? Що таке 
імідж? Від чого він залежить?

Îñîáèñ-
òіñòü
ìîâöÿ

Äëÿ óñíîãî âèñòóïó, ñïіëêóâàííÿ âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü
ïîâåäіíêà ìîâöÿ, éîãî õàðàêòåð, ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ,
åìîöіéíèé ñòàí, çîâíіøíіé âèãëÿä, éîãî ïîçà, ðóõè, æåñòè,
ìіìіêà, äèêöіÿ, òîí, ãó÷íіñòü ìîâëåííÿ, óìіííÿ óòðèìóâàòè
óâàãó ñëóõà÷іâ òîùî. Äîñêîíàëèé çà çìіñòîì òåêñò ìîæíà
âèãîëîñèòè ìëÿâî, íåâèðàçíî, íåïåðåêîíëèâî. І íàâïàêè – 
ñëàáøèé çà çìіñòîì òåêñò ìîæå ìàòè áіëüøèé âïëèâ íà
àóäèòîðіþ, ÿêùî ïðîìîâåöü âèãîëîñèòü éîãî ìàéñòåðíî.

Õàðàêòåðèñòèêà ìîâöÿ

Çîâíіøíіé
âèãëÿä

Êîìóíіêàòèâíі
âìіííÿ 

Âíóòðіøíі
ÿêîñòі

Çîâíіø-
íіñòü

Ìîâåöü ìàє ïîäáàòè ïðî íàëåæíèé çîâíіøíіé âèãëÿä. Õîðî-
øèé îõàéíèé îäÿã íàäàє âïåâíåíîñòі ó âëàñíèõ ñèëàõ і ïіä-
âèùóє ïîâàãó äî ñàìîãî ñåáå. Ñîöіàëüíî-ïñèõîëîãі÷íі äîñëі-
äæåííÿ âñòàíîâèëè, ùî ëþäÿì, ÿêі ãàðíî âèãëÿäàþòü і äîáðå
îäÿãíåíі, ëåãøå âèðіøóâàòè ïðîáëåìè é äîáèâàòèñÿ óñïіõó.

Âíóò ðіøíі
ÿêîñòі

Íàáàãàòî áіëüøå çíà÷åííÿ ìàþòü âíóòðіøíі ÿêîñòі îðàòî-
ðà: іíòåëåêò, ùèðіñòü, ëþäÿíіñòü, ïîðÿäíіñòü, äîáðîçè÷-
ëèâіñòü, òîëåðàíòíіñòü, åíåðãіéíіñòü, àðòèñòèçì, íàïîëåã-
ëèâіñòü, îá’єêòèâíіñòü. Äîáðі ïëîäè ïðèíîñèòü ñïіëêóâàííÿ
òèì, õòî ëþáèòü ëþäåé, ëþáèòü æèòòÿ, õòî ïðîéíÿòèé áà-
æàííÿì óçÿòè ó÷àñòü ó ñïіëüíîìó âèðіøåííі ïåâíîї ïðî-
áëåìè, ùèðèì íàìіðîì äîïîìîãòè іíøèì, õòî äàє äðóæíі
ïîðàäè é ùèðî ðàäіє çà ñâîїõ äðóçіâ.
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Îðàòîð ïîâèíåí áóòè ñòðèìàíèì, òåðïëÿ÷èì, óâàæíèì,
äîáðî çè÷ëèâèì, óìіòè âîëîäіòè ñâîїì ïñèõîëîãі÷íèì ñòà-
íîì, êåðóâàòè íåãàòèâíèìè åìîöіÿìè: íå äðàòóâàòèñÿ, íå 
ïіäâèùóâàòè ãîëîñ, íå ÷іïëÿòèñÿ äî ñëіâ, íå îáðàæàòèñÿ.

Ïîâå äіíêà

«Íå ñóäè 
ëèöÿ – 

ññóäè ñëîâî!»

Ãðèãîðіé 
Ñêîâîðîäà

Ìîâåöü ïîâèíåí óñієþ ñâîєþ ïîâåäіíêîþ âèðàæàòè âïåâ-
íåíіñòü і âіðó â ñâîї ñèëè. Ïàóçà і ïðÿìèé ïîãëÿä ñïðàâëÿòü
ïîçèòèâíå âðàæåííÿ ùå äî òîãî, ÿê âè ïî÷íåòå ãîâîðèòè.
Îðàòîð, ÿêèé äîâãî ñòîїòü çà òðèáóíîþ íåðóõîìî, âòîìëþє
àóäèòîðіþ, ñëóõà÷і ïî÷èíàþòü âîâòó çèòèñÿ íà ìіñöÿõ, їõ óâà-
ãà ïîñëàáëþєòüñÿ. Îäíàê íå òðåáà âïà äàòè â іíøó êðàéíіñòü:
îðàòîð íå ïîâèíåí ïîñòіéíî ïåðåõîäèòè ç ìіñöÿ íà ìіñöå,
çìіíþâàòè ïîçó, ïðèìóøóþ÷è ñëóõà÷іâ íå ñòіëüêè ñëóõàòè,
ñêіëüêè ñòåæèòè çà íèì. Êðîê óïåðåä ó ïîòðіáíèé ìîìåíò
ïîñèëþє çíà÷èìіñòü òîãî ÷è òîãî ìіñ öÿ â ïðîìîâі, äîïî ìàãàє
çîñåðåäèòè íà íüîìó óâàãó àóäèòîðії. Ðîáëÿ÷è êðîê íà çàä,
ïðîìîâåöü íіáè äàє ìîæëèâіñòü àóäèòîðії «âіäïî÷èòè», à ïî-
òіì ïåðåêëþ÷àє її óâàãó íà іíøå ìіñöå â ïðîìîâі.

пам’ятка
Іìіäæ îðàòîðà

Åôåêòèâíіñòü ïðîìîâè, ñèëà її âïëèâó íà
ñëóõà÷іâ áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àþòüñÿ ïîçè-
òèâíèì іìіäæåì îðàòîðà. Ùîá ñôîðìóâàòè
öåé іìіäæ, ïðîìîâåöü ïîâèíåí ïàì’ÿòàòè:

  ëþäèíà ïî÷èíàє ñïðàâëÿòè ïåâíå âðà-
æåííÿ ùå äî òîãî, ÿê çàãîâîðèòü;

  ïîïóëÿðíіñòü ñåðåä ñëóõà÷іâ çàëåæèòü
âіä òîãî, íàñêіëüêè çîâíіøíіé âèãëÿä,
ïîâåäіíêà é ìàíåðè ñïіëêóâàííÿ îðà-
òîðà âіäïîâіäàþòü óÿâëåííÿì і íåïè-
ñàíèì ïðàâèëàì ïåâíîї ñóñïіëüíîї ãðóïè;

  ïîïóëÿðíі ëþäè ìàþòü òàêі ðèñè õàðàêòåðó, ÿêі ïîçèòèâíî ñïðèé-
ìàє áіëüøіñòü ñóñïіëüíèõ ãðóï (âåñåëó âäà÷ó, òîâàðèñüêіñòü, òàê-
òîâíіñòü òà іí.), à êðіì òîãî, óìіþòü  àäàïòóâàòèñÿ äî ïðàâèë òієї
÷è òієї ñóñïіëüíîї ãðóïè;

  ãàðíі ðóõè é óìіííÿ ãàðíî òðèìàòèñÿ – òàêі ñàìі âàæëèâі ñêëàäíè-
êè ïðèєìíîãî çîâíіøíüîãî âèãëÿäó, ÿê і ôіçè÷íі äàíі ÷è âáðàííÿ.

118. І. Прочитайте текст. Поміркуйте, чи кожна людина може 
стати гарним оратором. Чи згодні ви з твердженням, висловле-
ним у виділеному реченні? Обґрунтуйте свою відповідь.

ÏÎÅÒÀÌÈ ÍÀÐÎÄÆÓÞÒÜÑß, ÎÐÀÒÎÐÀÌÈ ÑÒÀÞÒÜ
Áàãàòî òèñÿ÷îëіòü òîìó çíàìåíèòèé îðàòîð Ñòàðîäàâíüîãî Ðèìó, 

âèäàòíèé òåîðåòèê îðàòîðñüêîãî ìèñòåöòâà Ìàðê Òóëіé Öèöåðîí âè-
ãîëîñèâ ôðàçó, ÿêà ñòàëà êðèëàòîþ é äіéøëà äî íàøèõ äíіâ: «Ïîåòà-
ìè íàðîäæóþòüñÿ, îðàòîðàìè ñòàþòü». Âåëèêèé ðèìëÿíèí áóâ óïåâ-

Становлення
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Ðèìñüêèé ôîðóì, äå â äàâíèíó âèñòóïàëè îðàòîðè

íåíèé, ùî ç ïîåòè÷íèì òàëàíòîì ëþäèíà íàðîäæóєòüñÿ, à îðàòîðîì 
ìîæíà ñòàòè, ÿêùî äîêëàñòè äëÿ öüîãî ïåâíèõ çóñèëü.

Äіéñíî, ãàðíèì îðàòîðîì ìîæå ñòàòè ëèøå òîé, õòî õî÷å íèì ñòà-
òè, õòî ïðàãíå öüîãî, õòî áàãàòî ïðàöþє íàä ñîáîþ. Çâè÷àéíî, ïðèðîä-
íі äàíі äîïîìàãàþòü ëþäèíі äîñÿãòè êðàùèõ ðåçóëüòàòіâ, àëå ñàìі ïî 
ñîáі âîíè íå є çàïîðóêîþ óñïіõó. (Çà Ë. Ââåäåíñüêîþ).

ІІ. Доведіть або спростуйте одне з таких тверджень: 
1) òіëüêè ïðèðîäíі äàíі ìîæóòü çðîáèòè ëþäèíó îðàòîðîì;
2) âëàñòèâîñòі ãàðíîãî îðàòîðà íàáóâàþòüñÿ, ðîçâèâàþòüñÿ, âèõî-

âóþòüñÿ.

Poeta nascitur, orator fit

Âèìîãè 
äî ìîâëåííÿ

Ñó÷àñíå îðàòîðñüêå ìîâëåííÿ – öå íàñàìïåðåä ïðèðîäíå,
ðîçìîâíå ìîâëåííÿ. Àëå, íà âіäìіíó âіä áóäåííîї ðîçìî-
âè, ìîâëåííÿ îðàòîðà ïîâèííî áóòè ÿñêðàâіøèì, ìåëî-
äіéíіøèì, âèðàçíіøèì. Îñü ÷îìó ïå ðåä îðàòîðîì ñòîїòü
çàâäàííÿ – íàïî ëåãëèâî ïðàöþâàòè íàä іíòîíàöієþ,
ðîçâèâàòè äіàïàçîí ãîëîñó, äèêöіþ.

Òåìïîðèòì Øâèäêіñòü ìîâëåííÿ, òðèâàëіñòü çâó÷àííÿ îêðåìèõ ñëіâ,
ñêëàäіâ, òðèâà ëіñòü ïàóç ó ïîєäíàííі ç ðèòìі÷íіñòþ ìîâ-
ëåííÿ ñòàíîâëÿòü її òåìïîðèòì. Îïòèìàëüíèé òåìï â

óêðàїíñüêіé ìîâі – 120 ñëіâ çà õâè ëèíó. 
Íàäòî øâèäêèé òåìï âåäå äî òîãî, ùî êіëüêіñòü
іíôîðìàöії, ÿêà ïåðåäàєòüñÿ çà îäèíèöþ ÷àñó, ïå-
ðåâèùóє «ïðîïóñêíó çäàòíіñòü» ëþäñüêîї ïñèõіêè,
ñïðèé íÿòòÿ ïî ãіðøóєòüñÿ.
Íàäòî ïî âіëüíå ìîâëåííÿ çàêîëèñóє àóäèòîðіþ,
ñëóõà÷і âòðà÷àþòü çäàòíіñòü ñòåæèòè çà äóìêîþ.
Ïàóçà â îðàòîðñüêіé ïðîìîâі ïîëåãøóє ïðîöåñ äè-
õàííÿ ïіä ÷àñ ìîâëåííÿ, äîïîìàãàє çîñå ðåäèòè
óâàãó àóäèòîðії é ïіäêðåñ ëèòè êóëüìіíàöіéíèé
ìîìåíò.

«Óìіííÿ ñïіëêóâàòèñÿ 
ç ëþäüìè – òàêèé ñàìèé 

òîâàð, ùî êóïóєòüñÿ 
çà ãðîøі, ÿê öóêîð 

àáî êàâà. ß ãîòîâèé 
ïëàòèòè çà öå âìіííÿ 

áіëüøå, íіæ çà áóäü-ÿêèé 
іíøèé òîâàð ó öüîìó 

ñâіòі»іі

Äæîí Ä.
Ðîêôåëëåð
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119. З’ясуйте, про яку комунікативну якість мовлення йдеться в кожному з наве-
дених нижче висловлень.

Êîìóíіêàòèâíі ÿêîñòі: ïðàâèëüíіñòü, âèðàçíіñòü, ÿñíіñòü,
òî÷íіñòü, ñòèñëіñòü, äîöіëüíіñòü

1. Ïðàâèëüíî âèçíà÷àéòå ñëîâà, і âè çâіëüíèòå ñâіò âіä ïîëîâèíè íå-
ïîðîçóìіíü (Äåêàðò(( ). 2. Ôîðìà, ó ÿêó îäÿãíåíі äóìêè îðàòîðà, çáóäæóє 
óâàãó é çàõîïëåííÿ íàòîâïó (Ô. ×åñòåðôіëüä). 3. Óñå, ùî âè ñêàçàëè ñïî-
÷àòêó, íàìè çàáóòå, áî öå áóëî äàâíî. À êіíåöü âàøîãî ìîâëåííÿ íàì
íå çðîçóìіëèé, áî çàáóòèé ïî÷àòîê (Äàâíüîãðåöüêèé âèñëіâ(( ). 4. Ïðàâèëüíå
ìîâëåííÿ, ïî-ìîєìó, íå ñòіëüêè äîñòîїíñòâî âïðàâíîãî îðàòîðà, ñêіëüêè
âëàñòèâіñòü êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà (Öèöåðîí). 5. І íàéáëèñêó÷іøà ïðîìîâà
íàáðèäàє, ÿêùî її çàòÿãòè... (Á. Ïàñêàëü). 6. Áåçóìñòâî, ùî íàéïåðåêîí-
ëèâіøі ïðîìîâè ñàìå òі, äå ìіñòèòüñÿ íàéáіëüøå îáðàçіâ (Ê. Ãåëüâåöіé). 

120. Прочитайте запропоновані ситуації. Поміркуйте, чи матимуть відповідні висту-
пи успіх. Проаналізуйте причини невдач промовців та визначте, яких помилок вони
припус тилися.

Ñèòóàöіÿ 1. Ëåêòîð âèõîäèòü íà òðèáóíó. Ãîëîâóþ÷èé íàçèâàє éîãî
ïðіçâèùå, íå çãàäóþ÷è ïðè öüîìó íі ïðî éîãî äіÿëüíіñòü, íі ïðî ìіñöå ðî-
áîòè, íі ïðî òåìó ëåêöії. Ëåêòîð âіäðàçó æ ïî÷èíàє іç ñàìîї ñóòі ñïðàâè.
Âè ñëóõàєòå éîãî é ç îêðåìèõ óðèâ÷àñòèõ çàóâàæåíü íàìàãàєòåñÿ çðîçóìі-
òè, õòî âіí і çâіäêè; ÷è òå, ïðî ùî âіí ãîâîðèòü, ïîâ’ÿçàíå ç éîãî ïðîôåñіé-
íîþ äіÿëüíіñòþ, ÷è öå ïðîñòî éîãî çàõîïëåííÿ; ñêіëüêè ÷àñó âіí ïðàöþє
íàä öієþ ïðîáëåìîþ.

Ñèòóàöіÿ 2. Ç’ÿâèâñÿ ëåêòîð – ïîâàæíèé, ñàìîâïåâíåíèé. Äîâãî ïîð-
ïàâñÿ â ïîðòôåëі, äіñòàâ êóïó ïàïåðіâ, íå ïîñïіøàþ÷è, ðîçêëàâ їõ íà êà-
ôåäðі, ïîïðàâèâ îêóëÿðè é ïî÷àâ ÷èòàòè. Éîãî ìîíîòîííèé ãîëîñ áðèíіâ
ðіâíîìіðíî, ïîâіëüíî, çàêîëèñëèâî. Ó çàëі çàïàëà íóäüãà, áàéäóæіñòü...

Ñèòóàöіÿ 3. Ó ïåðåïîâíåíîìó çàëі ðîçïî÷àëàñÿ ëåêöіÿ. Ðàïòîì ç îñòàí-
íіõ ðÿäіâ îçâàëîñÿ êіëüêà ÷îëîâіêіâ: «Ãîëîñíіøå! Íі÷îãî íå ÷óòè!». Ëåê-
òîð çíіòèâñÿ. Ïî÷àâ áóëî ãîâîðèòè ãîëîñíіøå, àëå ÷åðåç êіëüêà õâèëèí
éîãî ãîëîñ çíîâó ñòèøèâñÿ, і çíîâó çàóâàæåííÿ іç çàëó. Ïðîìîâåöü ùå ðàç
ïіäâèùèâ ãîëîñ, àëå öüîãî ðàçó ëèøå íà ÿêóñü ìèòü. Ñëóõà÷і â îñòàííіõ
ðÿäàõ óòðàòèëè äî ëåêöії іíòåðåñ і ïåðåñòàëè ïðîñèòè ëåêòîðà ãîâîðèòè 
ãîëîñíіøå.

121. Розподіліть між собою слова й протягом однієї хвилини спробуйте пояснити 
їхнє значення. За потреби скористайтеся тлумачним словником. Які з якостей, на-
звані цими іменниками, не сприяють діловим стосункам? 

ôàìіëüÿðíіñòü, ÷óéíіñòü, ùèðіñòü, âіðíіñòü,
÷åðñòâіñòü, ìóäðіñòü

попрацюйте в парах

122. Прочитайте шість правил привернення до себе людей, про які розповів Дейл 
Карнегі в книжці «Як набувати друзів і впливати на людей». Який із цих способів, на 
вашу думку, є найважливішим? Чи достатньо дотримуватися лише одного правила?
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ßÊ ÏÐÈÂÅÐÍÓÒÈ ÓÂÀÃÓ ÄÎ ÑÅÁÅ

Ïðàâèëî 1. Âèÿâëÿéòå ùèðó öіêàâіñòü äî іíøèõ ëþäåé.
Ïðàâèëî 2. Óñìіõàéòåñÿ!
Ïðàâèëî 3. Ïàì’ÿòàéòå, ùî äëÿ ëþäèíè çâóê її іìåíі є íàéñîëîäøèì 

і íàéâàæëèâіøèì çâóêîì ëþäñüêîї ìîâè.
Ïðàâèëî 4. Áóäüòå õîðîøèì ñëóõà÷åì. Çàîõî÷óéòå іíøèõ ðîçïîâіäà-

òè âàì ïðî ñåáå.
Ïðàâèëî 5. Âåäіòü ðîçìîâó â êîëі іíòåðåñіâ âàøîãî ñïіâðîçìîâíèêà.
Ïðàâèëî 6. Äàâàéòå ëþäÿì âіä÷óòè їõíþ çíà÷óùіñòü – і ðîáіòü öå 

ùèðî.
(Çà Ä. Êàðíåãі)

123. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи вважаєте ви себе цікавим співрозмовником, яскра-
вою особистістю? Чи легко вам знайомитися з людьми? З якою людиною вам 
цікаво спілкуватися? Чому?

124. Підготуйте вдома й виголосіть у класі короткий виступ на одну з поданих 
тем. Час виступу – 30–40 секунд. Намагайтеся подолати хвилювання, сказати 
найважливіше, дотримуватися культури мовлення. Виступ кого з однокласників 

(однокласниць) вам сподобався більше? Відповідь аргументуйте.
 Çðàäà – íàéáіëüøèé çëî÷èí.
 Ïіäëіòêè ìàþòü äîïîìàãàòè áàòüêàì
 ßêáè ÿ áóâ (áóëà) ïðåçèäåíòîì êðàїíè.

§ 13. ÀÓÄÈÒÎÐІß. ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß ÀÓÄÈÒÎÐІЇ. 
ÊÎÍÒÀÊÒ ÏÐÎÌÎÂÖß ÇІ ÑËÓÕÀ×ÀÌÈ

Ïðî âèäè é öіëі ñëóõàííÿ òà ïðî ïðèéîìè íàëàãîäæåííÿ
êîíòàêòó ç àóäèòîðієþ

ПРИГАДАЙМО. Які є елементи мовленнєвої ситуації?

125. Прочитайте фрагменти виступів. Визначте ті, які не сприяють установленню 
контакту промовця з аудиторією. Поясніть чому.

1. Îöå і âñå, ùî ÿ âàì õîòіâ ñêàçàòè. 2. À çàðàç ÿ âàì ðîçïîâіì ïðî 
ïîäіþ, ñâіäêîì ÿêîї ìåíі äîâåëîñÿ áóòè. 3. Çàðàç ÿ âàì óñіì äîâåäó, ÿê 
âè ïîìèëÿєòåñÿ, êîëè äóìàєòå, ùî... 4. ßê ñêàçàâ ìåíі ïî ñåêðåòó îäèí 
òîâàðèø... 5. Òàê ïðî ùî ìè ñüîãîäíі ãîâîðèòèìåìî? 6. Ç òèì, ùî ãîâî-
ðèëè âè, ìîæíà ïîãîäèòèñÿ, àëå âàðòî, ìàáóòü, óçÿòè äî óâàãè é òå, ùî... 
7. Ïåðåïðîøóþ, ÿ çîâñіì íå ïіäãîòóâàâñÿ äî âèñòóïó...
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ÀÀóäèòîðіÿ Âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ óñïіøíîãî óñíîãî âèñòóïó ÷è ñïіëêó-
âàííÿ, êðіì îñîáèñòîñòі ìîâöÿ, ìàє òàêèé ÷èííèê, ÿê óðà-
õóâàííÿ îñîáëèâîñòåé àóäèòîðії çà ðіçíèìè її õàðàêòåðè-
ñòèêàìè (âіê, ñòàòü, ïðîôåñіÿ, ðіâåíü îáіçíàíîñòі ç òåìîþ
âèñòóïó òîùî).

Àäðåñàò Íà åòàïі ïіäãîòîâêè òåêñòó âèñòóïó, ÿêùî íàïåðåä âіäî-
ìèé êîíêðåòíèé àäðåñàò, ïîòðіáíî âèâ÷àòè é ïðîãíîçóâàòè 
ñîöіàëüíî-äåìîãðàôі÷íі òà ñîöіàëüíî-ïñèõîëîãі÷íі îçíàêè
àóäèòîðії. ßêùî æ êîíêðåòíèé àäðåñàò ïåðåä ïіäãîòîâêîþ 
ïðîìîâè íå âіäîìèé, îðàòîðó íåîáõіäíî âðàõîâóâàòè öі 
 îçíàêè áåçïîñåðåäíüî âæå ïіä ÷àñ âèñòóïó.

Ñëóõà÷ Âàæëèâî çàçäàëåãіäü íàëàøòóâàòèñÿ íà ñâîїõ ñëóõà÷іâ.
Íàïðèêëàä, çâåðòàþ÷èñü äî ìîëîäі, íå ìîæíà çàãðàâàòè, ëå-
ñòèòè, ïîâ÷àòè, äîðіêàòè â íåçíàííі, íåêîìïåòåíòíîñòі, ïіä-
êðåñëþâàòè ñâîþ ïåðåâàãó, óõèëÿòèñÿ âіä ãîñòðèõ ïðîáëåì
і ïèòàíü. Ïåðåä ñëóõà÷àìè ç âèñîêèì ðіâíåì ïðîôåñіéíîї
÷è íàóêîâîї ïіäãîòîâêè íå ìîæíà âèñòóïàòè, ÿêùî íåìàє
íîâèõ ïîãëÿäіâ, ïіäõîäіâ äî âèðіøåííÿ ïðîáëåìè, íå ìîæíà
äîïóñêàòè ïîâòîðè, òðèâіàëüíі ñóäæåííÿ, çëîâæèâàòè öèô-
ðàìè, öèòàòàìè, óõèëÿòèñÿ âіä ñóòі ïðîáëåìè.

Çàêîí ìîäåëþâàííÿ àóäèòîðії ïåðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ ïñèõî-
ëîãі÷íîãî ïîðòðåòó àóäèòîðії çà òðüîìà ãðóïàìè îçíàê.

Ïñèõîëîãі÷íèé ïîðòðåò àóäèòîðії

ãðàôі÷íі îçíàêè
Äàþòü çìîãó âðàõîâóâàòè âіê, ñòàòü, íàöіîíàëüíіñòü,
îñâіòó, ïðîôåñіþ, ñêëàä ñіì’ї ñëóõà÷à (ñëóõà÷іâ) òîùî

Ñîöіàëüíî-
ïñèõîëîãі÷íі
îçíàêè

Ïåðåäáà÷àþòü óðàõóâàííÿ ìîòèâіâ ïîâåäіíêè ñëóõà-
÷à, éîãî ïîòðåá, ñòàâëåííÿ äî ïðåäìåòà ìîâëåííÿ òà
äî îðàòîðà, ðіâíÿ ðîçóìіííÿ ïðåäìåòà

Іíäèâіäóàëüíî-
îñîáèñòіñíі
îçíàêè

Óêëþ÷àþòü ó ñåáå òèï íåðâîâîї ñèñòåìè ñëóõà÷à, éîãî 
òèï і ñïîñіá ìèñëåííÿ, îñîáëèâîñòі õàðàêòåðó, òèï 
òåìïåðàìåíòó, ñòóïіíü åìîöіéíîãî ðîçâèòêó òîùî

пам’ятка
Îðàòîð ïîâèíåí:

 óðàõîâóâàòè ìîòèâ ïîâåäіíêè ñëóõà÷à
(÷îìó âіí ïðèéøîâ íà ëåêöіþ?): ç ïðèìó-
ñó, іç âëàñíîї çàöіêàâëåíîñòі ÷è ç ïîòðåáè 
ïіçíàííÿ;

 ðîçóìіòè ïîòðåáè ñëóõà÷à (ùî öå éîìó 
äàє, ùî âіí âіä öüîãî îòðèìàє?): ñëóõà÷ 
îòðèìóє іíôîðìàöіþ òіëüêè äëÿ ñåáå ÷è 
ñëóõà÷ çáàãà÷óє ñâіé ïðîôåñіéíèé äîñâіä,
òóðáóþ÷èñü òàêèì ÷èíîì ïðî òèõ, íà êîìó âіäáèâàєòüñÿ éîãî ðіâåíü
êîìïåòåíòíîñòі.
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126. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й мікротеми. Як у Стародавній Греції 
під час судових засідань домагалися дотримання регламенту виступів? 

ÓÏÐÀÂËІÍÍß ÀÓÄÈÒÎÐІЄÞ
Óâàãà àóäèòîðії çíà÷íî çíèæóєòüñÿ ïðè íåâèïðàâäàíîìó çàòÿãóâàííі

ïðîìîâè. Ó Ñòàðîäàâíіé Ãðåöії îáîâ’ÿçêîâèì àòðèáóòîì ó áóäü-ÿêîìó ñó-
äîâîìó çàñіäàííі áóâ âîäÿíèé ãîäèííèê. Ç îñòàííüîþ êðàïëåþ âîäè çàêіí-
÷óâàâñÿ âèñòóï îðàòîðà, âèíÿòêó íå áóëî íі äëÿ êîãî. Öÿ êðàïëÿ âîäè, ùî 
òÿæіє íàä êîæíèì ïðîìîâöåì, îõîëîäæóâàëà áóäü-ÿêі ïîðèâè äî ñëîâîâè-
ëèâó, äèñöèïëіíóâàëà îðàòîðà.

Ïðî çîñåðåäæåíіñòü óâàãè àóäèòîðії ñâіä÷èòü òèøà â çàëі, ñïîêіéíі ïîçè 
é óâàæíі ïîãëÿäè ñëóõà÷іâ, ñïðÿìîâàíі íà îðàòîðà. Âàðòî éîìó çìіíèòè 
ïîëîæåííÿ çà òðèáóíîþ, і ñëóõà÷і îäðàçó çðåàãóþòü, ïîâåðíóâøè ãîëîâó 
÷è çìіíèâøè ïîçó. Ó їõíіõ î÷àõ çàöіêàâëåíіñòü 
і çàõîïëåííÿ. Âîíè âіäãóêóþòüñÿ íà âèñòóï âè-
ðàçîì îáëè÷÷ÿ, ñïіâ÷óòëèâèì ÷è ïîãîäæóâàëü-
íèì êèâêîì ãîëîâè, óñìіøêîþ. Àëå îñü îðàòîð
ïîìі÷àє, ùî äâîє àáî òðîє ñëóõà÷іâ íåóâàæíі, 
äèâëÿòüñÿ â ðіçíі áîêè, øåïî÷óòüñÿ, õî÷à іíøі 
ñëóõàþòü іç öіêàâіñòþ. Ñïðîáóéòå íà äåÿêèé ÷àñ 
çîñåðåäèòè íà íèõ ñâіé ïîãëÿä. ßê ïðàâèëî, öå 
äîïîìàãàє.

Îðàòîðè âèêîðèñòîâóþòü ðіçíîìàíіòíі ïðè-
éîìè, ùîá ïîâåðíóòè óâàãó ÷è ïîñèëèòè íåâè-
ìóøåíó óâàãó ñëóõà÷іâ, ðîçðÿäèòè íàïðóæåíó 
ñèòóàöіþ. Íàâåäåìî äåÿêі іç öèõ ïðèéîìіâ.

Ãîëîñîâі ïðèéîìè. Äëÿ òîãî ùîá àêòèâіçó-
âàòè óâàãó ÷è çîñåðåäèòè її íà òîìó ÷è òîìó 
ïîëîæåííі âèñòóïó, äîñòàòíüî áóâàє ïіäâèùèòè ãó÷íіñòü çâó÷àííÿ ÷è ïіä-
âèùèòè òîí ãîëîñó. Ïðè öüîìó ïîòðіáíî äîòðèìóâàòèñÿ ìіðè é íå çіðâà-
òèñÿ íà êðèê. Іíêîëè âèêîðèñòîâóєòüñÿ ïðîòèëåæíèé ïðèéîì: çíèæåííÿ
ãó÷íîñòі äî øåïîòó, à òàêîæ çíèæåííÿ òîíàëüíîñòі ãîëîñó.

Ïàóçà. Ðîçðàõîâàíà é óìіëî âèòðèìàíà ïàóçà â ñåðåäèíі ïðîìîâè ìîæå 
äіÿòè, ÿê ãіïíîç, çîñåðåäæóþ÷è óâàãó àóäèòîðії íà ïîòðіáíîìó ìіñöі ïðî-
ìîâè.

Æåñòè é ðóõè. Åìîöіéíèé ÷è âëàäíèé æåñò äîïîìàãàє çîñåðåäèòè óâà-
ãó àóäèòîðії, îñîáëèâî â ïîєäíàííі ç іíøèìè ïðèéîìàìè. Ïîñèëþє óâàãó 
ðóõ îðàòîðà âïåðåä ó íàïðÿìêó äî ñëóõà÷іâ, à îò êðîê íàçàä äàє ðîçðÿäêó. 

Çàïèòàííÿ, ÿêèìè ïåðåðèâàєòüñÿ ïðîìîâà, çàâæäè âíîñÿòü ðîçðÿäêó, 
çàãîñòðþþòü óâàãó é àêòèâіçóþòü ñïðèéíÿòòÿ àóäèòîðії, çìóøóþòü її ìіð-
êóâàòè ðàçîì ç îðàòîðîì.

Íåñïîäіâàíå ïåðåðèâàííÿ äóìêè. Óâàãà ñëóõà÷іâ îòðèìóє ïîøòîâõ, 
êîëè îðàòîð íåñïîäіâàíî ïåðåðèâàє äóìêó, і íîâèé ïîøòîâõ, êîëè, ãîâîðÿ-
÷è ïðî іíøå, ïîâåðòàєòüñÿ äî íåäîñêàçàíîãî.

Çàñîáè íàî÷íîñòі (іëþñòðàöії, äіàãðàìè, îêðåìі ïðåäìåòè òîùî) äîïî-
ìàãàþòü ïåðåêëþ÷èòè é ïîâåðíóòè óâàãó àóäèòîðії, îñêіëüêè çìіíà ñëóõî-
âîãî ñïðèéíÿòòÿ íà çîðîâå îáîâ’ÿçêîâî çáóäæóє íåâèìóøåíó óâàãó.

Ãóìîð ó ïóáëі÷íіé ïðîìîâі. Ãàðíèé îðàòîð âîëîäіє çäàòíіñòþ íå òіëüêè 
ñïðèéìàòè é çíàõîäèòè ñìіøíå, à é «ñòâîðþâàòè» êîìі÷íå. Àëå çëîâæè-
âàííÿ æàðòàìè, çâåðíåííÿ äî ñòàðèõ äîòåïіâ ìîæå âèêëèêàòè ëèøå ðîç-
äðàòóâàííÿ àóäèòîðії (Çà Â. Ñòåö).
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ІІ. На основі власного досвіду назвіть причини пониження стійкості уваги аудиторії
до промовця, втрати інтересу до виступу. Чи може однією з причини бути неврахування
психологічного портрета аудиторії?

127. Розгляньте таблицю «Види слухання». Скориставшись нею, визначте цілі
слухання. Змоделюйте особливості взаємодії (налагодження контакту) між слухачем
(слухач кою) та мовцем залежно від виду слухання.

Âèäè ñëóõàííÿ

Âèâ÷àëüíå Êðèòè÷íå

Âèìàãàє âіä ñëóõà÷іâ
çàãàëüíîãî îõîïëåííÿ
çìіñòó ïîâіäîìëåííÿ,
óìіííÿ âèçíà÷èòè
éîãî òåìó, îñíîâíó
äóìêó, ðîçðіçíÿòè
åëåìåíòè êîìïîçèöії

Ïåðåäáà÷àє ÿêíàé-
ïîâíіøå ñïðèéìàí-
íÿ çìіñòó ïîâіäîì-
ëåííÿ, óñâіäîìëåííÿ
äåòàëåé çìіñòó,
êîæíîãî ç éîãî åëå-
ìåíòіâ

Âèìàãàє âèñëîâëåííÿ
âëàñíîї äóìêè ç ïðèâîäó
ïî÷óòîãî, ìîòèâîâàíîї
îöіíêè ñïðèéíÿòîãî
òâåðäæåííÿ, êðèòè÷íîãî
îñìèñëåííÿ ñïðèéíÿòîãî
íà ñëóõ

ситуація

128. Уявіть, що ви виголошуєте промову перед аудиторією. Стежачи за реакці-
єю слухачів, помічаєте, що через деякий час після початку вашого виступу їхня 
увага тимчасово згасає, вони втрачають інтерес до лекції – перешіптуються, у , р р д ц р у ,

крутяться на своїх місцях, не дивляться на вас, позіхають, «клюють носом». Запро-крутяться на своїх місцях не дивляться на вас позіхають «клюють носом» Запро
понуйте різні варіанти відновлення контакту зі слухачами й активізації їхньої уваги. 

129. І. Змоделюйте уявну аудиторію, перед якою вам потрібно буде виступити, та 
виконайте завдання одного з варіантів. 

Íàïèøіòü òåêñò ïðîìîâè íà 
òåìó «Îëіìïіéñüêі âèäè ñïîð-

òó». Ðîçêàæіòü ïðî îäèí ç îëіì-
ïіéñüêèõ âèäіâ ñïîðòó, éîãî íàéâі-
äîìіøèõ ïðåäñòàâíèêіâ.

Íàïèøіòü òåêñò ïðîìîâè íà
òåìó «Ïðіîðèòåòè ÕÕІ ñòî-

ëіòòÿ». Ðîçêàæіòü ïðî îäíó ç ãëî-
áàëüíèõ ïðîáëåì ëþäñòâà òà øëÿ-
õè її âèðіøåííÿ.

ІІ. Потренуйтеся виголошувати написаний текст удома перед рідними чи знайомими
або перед дзеркалом. Зверніть увагу на правильну вимову слів, рухи, жести, міміку,
поставу, гучність і силу голосу, темп, паузи тощо. Врахуйте зауваження й пропозиції
ваших слухачів. Виголосіть промову в класі перед аудиторією вашого віку. Час висту-
пу – 50–60 секунд. Під час виступу спробуйте налагодити контакт зі слухачами.

À Á
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§ 14. ÏÅÐÅÊÀÇ ÒÅÊÑÒÓ ÏÐÎÌÎÂÈ

130. І. Прочитайте фрагмент публічної промови Стіва
Джобса перед випускниками одного з вищих навчальних
закладів. У чому актуальність промови Стіва Джобса для 

сучасної молоді?

ІÑÒÎÐІß ÏÐÎ ËÞÁÎÂ І ÂÒÐÀÒÈ
Äëÿ ìåíå âåëèêà ÷åñòü áóòè ñüîãîäíі ç âàìè 

íà âðó÷åííі äèïëîìіâ îäíîãî ç íàéêðàùèõ óíі-
âåðñèòåòіâ ñâіòó. ß íå çàêіí÷óâàâ іíñòèòóòіâ.
Ñüîãîäíі ÿ õî÷ó ðîçïîâіñòè âàì іñòîðіþ ç ìîãî
æèòòÿ. І âñå. Íі÷îãî ãðàíäіîçíîãî.

Ìåíі ïîùàñòèëî – ÿ äîñèòü ðàíî çíàéøîâ
òå, ùî ëþáëþ ðîáèòè ïî æèòòþ. Ðàçîì іç Ñòі-
âîì Âîçíÿêîì ìè çàñíóâàëè êîìïàíіþ Apple 
Computer ó ãàðàæі ìîїõ áàòüêіâ, êîëè ìåíі áóëî
20 ðîêіâ. Ìè íàïîëåãëèâî òðóäèëèñÿ, і ÷åðåç äå-
ñÿòü ðîêіâ Apple âèðîñëà âіä äâîõ þíàêіâ ó ãàðà-

æі äî 2-ìіëüÿðäíîї êîìïàíії ç 4000 ïðàöіâíèêàìè.
Íåâäîâçі ìåíå çâіëüíèëè. ßê âàñ ìîæóòü çâіëüíèòè ç êîìïàíії, ÿêó 

âè çàñíóâàëè? Âіäïîâіäíî äî ðîñòó Apple ìè íàéìàëè òàëàíîâèòèõ
ëþäåé, ÿêі á äîïîìàãàëè ìåíі êåðóâàòè êîìïàíієþ, і â ïåðøі ï’ÿòü 
ðîêіâ óñå éøëî äîáðå. Àëå ïîòіì ìîє áà÷åííÿ é áà÷åííÿ ìîãî ïàðòíåðà 
ñòîñîâíî ìàéáóòíüîãî ñòàëè ðіçíèòèñÿ, і ìè âðåøòі ïîñâàðèëèñÿ. Ðàäà 
äèðåêòîðіâ ïåðåéøëà íà éîãî áіê. Òîìó â 30 ðîêіâ ÿ áóâ çâіëüíåíèé.
Äî òîãî æ ïðèâñåëþäíî.

ß íå çíàâ, ùî ðîáèòè, äåêіëüêà ìіñÿöіâ. Öå áóëî ïóáëі÷íèì ïðî-
âàëîì, і ÿ íàâіòü äóìàâ ïðî òå, ùîá óòåêòè êóäè ïîäàëі. Àëå ùîñü 
ïîâіëüíî ñòàëî ìåíі âèÿñíÿòèñÿ – ÿ âñå ùå ëþáèâ òå, ùî ðîáèâ. Õіä 
ïîäіé â Apple ëèøå çëåãêà âñå çìіíèâ. ß áóâ âіäêèíóòèé, àëå ÿ ëþáèâ. 
І, çðåøòîþ, ÿ âèðіøèâ ïî÷àòè âñå ñïî÷àòêó…

Óïðîäîâæ íàñòóïíèõ ï’ÿòè ðîêіâ ÿ çàñíóâàâ
êîìïàíії NeXT òà Pixar і çàêîõàâñÿ â äèâîâèæíó 
æіíêó, ùî ñòàëà ìîєþ äðóæèíîþ. Pixar ñòâîðèâ
íàéïåðøèé êîìï’þòåðíèé àíіìàöіéíèé ôіëüì
“ToyStory”. Ó õîäі ðàçþ÷èõ ïîäіé Apple êóïèëà 
êîìïàíіþ NeXT, ÿ ïîâåðíóâñÿ â Apple, і òåõíîëî-
ãіÿ, ðîçðîáëåíà â NeXT, ñòàëà ñåðöåì íèíіøíüîãî
âіäðîäæåííÿ Apple.

ß âïåâíåíèé, ùî íі÷îãî öüîãî íå òðàïèëîñÿ
á, ÿêáè ìåíå íå çâіëüíèëè ç Apple. Ëіêè áóëè 
ãіðêèìè, àëå ïàöієíòîâі âîíè äîïîìîãëè. Іíîäі
æèòòÿ á’є âàñ ïî ãîëîâі öåãëèíîþ. Íå âòðà÷àéòå
âіðè. ß ïåðåêîíàíèé: єäèíå, ùî äîïîìîãëî ìåíі
ïðîäîâæóâàòè ñïðàâó, – öå òå, ùî ÿ ëþáèâ ñâîþ 
ñïðàâó. Âàøà ðîáîòà çàéìàє çíà÷íó ÷àñòèíó æèò-
òÿ, і єäèíèé ñïîñіá áóòè ïîâíіñòþ çàäîâîëåíèì –
ðîáè òè òå, ùî, íà âàøó äóìêó, є âåëèêîþ ñïðàâîþ. І єäèíèé ñïîñіá
ðîáèòè âåëèêі ñïðàâè – öå ëþáèòè òå, ùî âè ðîáèòå. ßêùî âè ùå íå 
çíàéøëè ñâîєї ñïðàâè, øóêàéòå. Íå çóïèíÿéòåñÿ!.. (Çà Ñ. Äæîáñîì).

Формула успіху

Î. Ïîëóíіí.
Ñõîäè íà íåáî
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ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Âèçíà÷òå òåìó, ñòèëü òåêñòó, êîìóíіêàòèâíèé íàìіð àâòîðà.
2. Ïðî÷èòàéòå ùå ðàç âñòóïíó ÷àñòèíó òåêñòó. ßê ïðîìîâöþ âäàëî-

ñÿ ç ïåðøèõ õâèëèí ïðèâåðíóòè óâàãó ñëóõà÷іâ, íàáëèçèòè їõ äî ñåáå? 
ßêó ðîëü ó öüîìó âіäіãðàëè âèäіëåíі êóðñèâîì ñëîâîñïîëó÷åííÿ?

3. ×è ïîãîäæóєòåñÿ âè ç äóìêîþ àâòîðà, âèñëîâëåíîþ ó âèäіëåíîìó 
íàïðèêіíöі òåêñòó ðå÷åííі? Ïîÿñíіòü її.

4. Çіñòàâòå ïðî÷èòàíå іç çîáðàæåíèì íà êàðòèíі Î. Ïîëóíіíà «Ñõî-
äè íà íåáî». Ó ÷îìó їõíÿ ñïіâçâó÷íіñòü?

5. Âèçíà÷òå ìіêðîòåìè òåêñòó, äîáåðіòü і çàïèøіòü äî êîæíîї ç íèõ 
çàãîëîâîê. Âèïèøіòü êëþ÷îâі ñëîâà, ñëîâîñïîëó÷åííÿ êîæíîї ìіêðîòåìè. 

6. Ïåðåêàæіòü óñíî òåêñò ïðîìîâè âіä ïåðøîї îñîáè, âèêîðèñòàâøè 
çàïèñàíі çàãîëîâêè äî ìіêðîòåì òà êëþ÷îâі ñëîâà, ñëîâîñïîëó÷åííÿ.

131. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи можна життєву історію Стіва Джобса вважати при-
кладом відповідального ставлення до життя? Поясніть свою відповідь.

§ 15. ÒÅÊÑÒ ßÊ ÎÄÈÍÈÖß ÑÏІËÊÓÂÀÍÍß. 
ÅÒÀÏÈ ÏІÄÃÎÒÎÂÊÈ ÒÅÊÑÒÓ ÂÈÑÒÓÏÓ

Ïðî çìіñò і ñòðóêòóðó òåêñòó âèñòóïó, åòàïè îðàòîðñüêîї äіÿëüíîñòі,
îñîáëèâîñòі äîáîðó é ñèñòåìàòèçàöії ìàòåðіàëó

ПРИГАДАЙМО. Що таке тема та основна думка тексту?

132. Розгляньте схему «Етапи ораторської діяльності». Який з етапів, на вашу дум-
ку, є найважливішим в ораторській діяльності? Розкажіть за схемою про послідовність
підготовки тексту виступу на докомунікативному етапі.

Åòàïè îðàòîðñüêîї äіÿëüíîñòі
Äîêîìóíіêàòèâíèé åòàï                   Êîìóíіêàòèâíèé
(ïіäãîòîâêà òåêñòó)                           åòàï

Ñêëàäàííÿ ïëàíó

Àíàëіç àóäèòîðії

Äîáіð ìàòåðіàëó

Ñèñòåìàòèçàöіÿ ìàòåðіàëó

Çàïèñóâàííÿ òåêñòó

Âèáіð òåìè é âèçíà÷åííÿ
ìåòè âèñòóïó

Ðåäàãóâàííÿ é
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ

ïіäãîòîâëåíîãî òåêñòó

Âèñòóï
ç ïðîìîâîþ

Âіäïîâіäі
íà çàïèòàííÿ,

âåäåííÿ
ïîëåìіêè

Àíàëіç
âèãîëîøåíîї

ïðîìîâè

Ð
 Å

 Ï
 Å

 Ò
 È

 Ö
 І

 ß
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Òåêñò Òåêñò (ëàò. textum – òêàíèíà, ïîєäíàííÿ) – öå ãðóïà ðå÷åíü, 
ðîçìіùåíèõ ó ïåâíіé ïîñëіäîâíîñòі òà ïîâ’ÿçàíèõ îäíå ç îäíèì
çà çìіñòîì і çà äîïîìîãîþ ðіçíèõ ìîâíèõ çàñîáіâ.

Îçíàêè
òåêñòó

Äëÿ òåêñòó õàðàêòåðíі òàêі îçíàêè: çâ’ÿçíіñòü (ðå÷åííÿ ðîçìі-
ùåíі â ïåâíіé ïîñëіäîâíîñòі, ÿêà âіäîáðàæàє ëîãіêó ðîçâèòêó
äóìêè, êîæíå íàñòóïíå ðå÷åííÿ ïðîäîâæóє é äîïîâíþє іíôîð-
ìàöіþ ïîïåðåäíüîãî); êîìóíіêàòèâíіñòü (òåêñò ñòâîðþþòü äëÿ
ïåðåäà÷і іíôîðìàöії); ÷ëåíîâàíіñòü (òåêñò ÷ëåíóєòüñÿ íà ðå÷åí-
íÿ, ñêëàäíі ñèíòàêñè÷íі öіëі, à òàêîæ íà ïàðàãðàôè, ðîçäіëè
òîùî); іíôîðìàòèâíіñòü (âèñâіòëþþ÷è ÿêóñü òåìó, òåêñò ìі-
ñòèòü ó ñîáі ïåâíèé îáñÿã ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ïåâíó іíôîðìàöіþ).

ситуація

133. Уявіть, що ви маєте підготувати текст виступу перед однолітками на тему 
«Екологічні проблеми нашого краю». Прочитайте вісім головних запитань, на які
повинен відповісти оратор, готуючись до публічного виступу, і дайте відповідь на р р у у у у
кожне з поставлених запитань.

 Õòî ãîâîðèòü?
 Ê ?Êîëè ãîâîðèòè?
 Äî êîãî ãîâîðèòè?
 Ñêіëüêè ãîâîðèòè?Ñêіëüêè ãîâîðèòè?

 Ùî ãîâîðèòè?
 Í і ?Íàâіùî ãîâîðèòè?
 ßê ãîâîðèòè?
 Äå ãîâîðèòè? Äå ãîâîðèòè?

Òåìà
âèñòóïó

Îçíàéîìèâøèñü іç òåìîþ çóñòðі÷і, êîíôåðåíöії, ñåìіíà-
ðó, íàðàäè, çáîðіâ, âèâ÷èâøè àóäèòîðіþ, ñêëàâøè її ïñè-
õîëîãі÷íèé ïîðòðåò, ïðîìîâåöü óæå ìîæå áіëüø òî÷íî
îêðåñëèòè òåìó âèñòóïó, çíàéòè îðèãіíàëüíó іäåþ. Â àóäè-
òîðії, ÿêà âåëèêà çà êіëüêіñòþ ó÷àñíèêіâ, êîëî òåì äëÿ
îáãîâîðåííÿ îáìåæóєòüñÿ ïåðåâàæíî ïðîôåñіéíèì ñïðÿ-
ìóâàííÿì ó÷àñíèêіâ àáî æ âîíî ñòîñóєòüñÿ ñïіëüíèõ äëÿ
áіëüøîñòі ëþäåé ïðîáëåì – ïèòàíü çäîðîâ’ÿ, êóëüòóðè, 
îñâіòè, ïîëіòèêè, åêîíîìіêè, ìîðàëі, ïðàâà.
Òåìà, ÿêó ïðîïîíóþòü äëÿ âèñòóïó, ïîâèííà áóòè öіêà-
âîþ, äîñòàòíüî âàæëèâîþ, àêòóàëüíîþ é çðîçóìіëîþ äëÿ
àóäèòîðії. Ìàéæå êîæíà òåìà, ÿêùî її ïîÿñíèòè ïðîñòî é 
êîíêðåòíî, ñòàíå çðîçóìіëîþ áóäü-ÿêіé àóäèòîðії.

ÄÄîáіð
ìàòåðіàëó

Ôàêòè÷íèé ìàòåðіàë äëÿ ïіäãîòîâêè òåêñòó âèñòóïó ìîæ-
íà îòðèìàòè ç ðіçíèõ äæåðåë іíôîðìàöії: 
 áåçïîñåðåäíіõ (âëàñíі ñïîñòåðåæåííÿ, äîñâіä, îñîáèñòі

êîíòàêòè, áåñіäè, іíòåðâ’þ, ÷èòàííÿ òîùî);
 îïîñåðåäêîâàíèõ (îôіöіéíі äîêóìåíòè, íàóêîâà, íàóêî-

âî-ïîïóëÿðíà, õóäîæíÿ òà äîâіäêîâà ëіòåðàòóðà, ïóáëі-
êàöії â ãàçåòàõ, æóðíàëàõ, íà іíòåðíåò-ñàéòàõ, ñîöіîëî-
ãі÷íі îïèòóâàííÿ).
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Âèäè
÷èòàííÿ

Âåëèêå çíà÷åííÿ íà åòàïі äîáîðó ìàòåðіàëó ìàє âìіííÿ 
çàñòîñîâóâàòè ðіçíі âèäè ÷èòàííÿ.

Âèäè ÷èòàííÿ

Îçíàéîìëþâàëüíå Âèâ÷àëüíå Âèáіðêîâå

Âèìàãàє çíàéòè
îñíîâíå â òåêñòі,
ç’ÿñóâàòè, ùî ñàìå
ïîâіäîìëÿєòüñÿ
ïðî ïèòàííÿ,
äî ÿêîãî âèíèê
іíòåðåñ

Âèìàãàє ÿêîìîãà
ïîâíіøîãî îõî-
ïëåííÿ çìіñòó òåê-
ñòó ç ìåòîþ ìàê-
ñèìàëüíî ïîâíîãî
і òî÷íîãî ðîçóìіí-
íÿ іíôîðìàöії

Ïåðåäáà÷àє
îäåðæàííÿ
çàãàëüíîãî
óÿâëåííÿ ïðî
çìіñò òåêñòó ÷è
ïðî ÿêóñü êîí-
êðåòíó ïîäіþ

Çàïèñóâàííÿ
òåêñòó

Òåêñò âèñòóïó ïîòðіáíî çàïèñàòè àáî íàäðóêóâàòè. Ïðî-
ìîâåöü, ÿêèé ìàє íåâåëèêèé äîñâіä âèñòóïó ïåðåä àó-
äèòîðієþ, ïîâèíåí íàïèñàòè ïîâíèé òåêñò âèñòóïó. Äî-
ñâіä÷åíèé îðàòîð òåêñò âèñòóïó ìîæå çàïèñàòè ó ôîðìі
òåç, òåìàòè÷íèõ âèïèñîê, êîíñïåêòó. ßêùî ïðîìîâåöü 
ñâîї äóìêè ïіäêðіïëþє öèòàòàìè, òî âèñëîâëåííÿ íàáóâàє
áіëüøîї âàãè.
Òåêñò ïîâèíåí áóòè àêóðàòíî íàïèñàíèì, áåç âèïðàâëåíü
і ïåðåêðåñëåíü, çîðîâî âèðàçíèì, ç âèêîðèñòàííÿì ëåã-
êèõ äëÿ ñïðèéìàííÿ ãðàôі÷íèõ ïîçíà÷îê – ïіäêðåñëåíü,
äóæîê, âèäіëåííÿ êîëüîðîì òîùî.

Ðåäàãóâàííÿ
òåêñòó

Ïіñëÿ çàïèñóâàííÿ íåîáõіäíî óâàæíî ïðîãëÿíóòè òåêñò.
Ïåðøå, íà ùî ïîòðіáíî çâåðíóòè óâàãó, ÷è ïðàâèëüíî
áóëî äіáðàíî ñëîâà, ïîáóäîâàíî ðå÷åííÿ. Äàëі éäå ðîáîòà
íàä ñòèëåì: ÷è âіäïîâіäàþòü äіáðàíі ñëîâà ìåòі âèñòóïó, 
ñêëàäó àóäèòîðії, äî ÿêîї âіí áóäå çâåðíåíèé; ÷è íå áó-
äóòü äåÿêі ñëîâà «âèïàäàòè» ç òåêñòó ñòèëіñòè÷íî.

Ó âіëüíі õâèëèíè ïîâåðòàéòåñÿ äî îáðàíîї òåìè, äóìàéòå ïðî íåї, ïðî-
ìîâëÿéòå âãîëîñ îêðåìі åïіçîäè. Ðîçïîâіäàéòå äðóçÿì ïðî ñâіé çàäóì, íå-
õàé âîíè òàêîæ çàöіêàâëÿòüñÿ íèì і âèñëîâëÿòü ñâîї äóìêè.

134. І. Прочитайте. Що нового з прочитаного ви дізналися?

ßÊ ÂÈÇÐІÂÀЄ ÏÐÎÌÎÂÀ
×è õî÷åòå âè, ùîá âàø âèñòóï ñïðàâèâ íà ñëóõà÷іâ ïðèєìíå âðàæåííÿ?

ßêùî òàê, çâàæòå, ùî äàñòü âàø âèñòóï ñëóõà÷àì. ×è äîâіäàþòüñÿ âîíè 
ïðî ùîñü òàêå, ÷îãî ðàíіøå íå çíàëè, ÷è äîïîìîæå âіí їì ó ðîáîòі, ðîçâ’ÿ-
çàííі îñîáèñòèõ ïðîáëåì, ÷è áóäå äëÿ íèõ õî÷à á öіêàâèì?

ßêùî âè âè÷åðïíî íå âіäïîâіñòå íà öі çàïèòàííÿ, òî ìîæå ñòàòèñÿ, ùî
âàø ïóáëі÷íèé âèñòóï âèéäå íå äîñèòü âäàëèì. Àäæå íå õî÷åòüñÿ, ùîá
ïðî âàñ ãîâîðèëè, ÿê іíîäі ÷óєòå àáî é ñàìі êàæåòå ïðî іíøèõ ïðîìîâöіâ:
«ëèøå ÷àñ çìàðíóâàëè ÷åðåç éîãî äîâãó é ïîðîæíþ áàëàêàíèíó».

Íå íàìàãàéòåñÿ ñіñòè é ïіäãîòóâàòè ïðîìîâó çà òðèäöÿòü õâèëèí. Íå 
ìîæíà «ñïåêòè» ïðîìîâó íà çàìîâëåííÿ, ÿê ïèðіã. Ïðîìîâà ïîâèííà âè-

Зверніть увагу! 

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 



Практична риторика

65

çðіòè. Âèáåðіòü òåìó íà ïî÷àòêó òèæíÿ, îá-
äóìàéòå її ó âіëüíèé ÷àñ, âèíîøóéòå її, íå 
çàáóâàéòå її íі âäåíü, íі âíî÷і. Îáãîâîðþé-
òå її ç äðóçÿìè. Çðîáіòü її ïðåäìåòîì áåñіä. 
Ñòàâòå ñàìі ñîáі ðіçíі çàïèòàííÿ іç öієї òåìè.
Çàïèñóéòå íà ïàïіðöÿõ óñі äóìêè é ïðèêëà-
äè, ÿêі ïðèõîäÿòü âàì ó ãîëîâó, і ïðîäîâ-
æóéòå øóêàòè…

Îòæå, íіêîëè íå âèñòóïàéòå ïåðåä ñëóõà-
÷àìè, äîêè íå çáåðåòå ÿêîìîãà áіëüøå ìàòå-
ðіàëó, âàæëèâîãî é öіêàâîãî äëÿ íèõ. Ïðèñëіâ’ÿ òâåðäèòü: «Ç ïîñóäèíè íå 
ìîæíà âèëèòè áіëüøå, íіæ áóëî â íåї íàëèòî». Òàê ñàìî é ëþäèíà íå ìîæå 
äàòè áіëüøå, íіæ çíàє. Çàïàì’ÿòàéòå, ùî é äîñâіä÷åíèé ïðîìîâåöü óòðà-
òèòü àâòîðèòåò, ÿêùî ñèñòåìàòè÷íî íå ðîçøèðþâàòèìå ñâîãî êðóãîçîðó.

Óÿâіòü, ùî âàì äîðó÷èëè çà 14 äíіâ ïіäãîòóâàòè âèñòóï. Ùî äëÿ öüîãî 
òðåáà ðîáèòè? Íàñàìïåðåä ÷іòêî âèçíà÷òå òåìó âèñòóïó. Íàìàãàéòåñÿ äі-
çíàòèñÿ ïðî ñêëàä, êіëüêіñòü, ïðèáëèçíèé âіê, ôàõîâèé ðіâåíü ñëóõà÷іâ,
÷è áóäóòü ïðèñóòíі ïåðåâàæíî ÷îëîâіêè, ÷è æіíêè òîùî. Âè ïîâèííі çíà-
òè, ó ìåæàõ ÿêîãî ÷àñó ÷èòàòèìåòå ëåêöіþ ÷è âèãîëîøóâàòèìåòå ïðîìîâó. 
Òðåáà äîâіäàòèñÿ, ÷è áóäå âàø âèñòóï ïîєäíàíî ç äèñêóñієþ òà âіäïîâіäÿ-
ìè íà çàïèòàííÿ… (Çà І. Òîìàíîì).

ІІ. Чи згодні ви із твердженням, висловленим у виділеному реченні? Яке прислів’я 
автор наводить для підтвердження своєї думки? Поясніть, як ви розумієте зміст цього 
прислів’я.

ІІІ. На основі прочитаного запишіть у формі коротких спонукальних речень 
5–6 основ них порад промовцю. 

135. Сформулюйте й запишіть кожен по чотири теми, з якими ви хотіли б виступити
на батьківських зборах або перед однолітками. Спільно з однокласником (одноклас-
ницею) із тем, які ви обоє записали, оберіть одну, яка може бути най актуальнішою
для батьків, і одну, яка може бути найактуальнішою, найцікавішою для однолітків.
Переконайте однокласників та однокласниць, що саме обрані теми виступів є найак-
туальнішими. Для обґрунтування скористайтеся початками поданих речень.

 Òåìà àêòóàëüíà äëÿ îáãîâîðåííÿ, áî ...
 Öå ïèòàííÿ çóìîâëåíå âàæëèâèìè ïðè÷èíàìè, áî ...
 Òåìà ìіñòèòü òàêі êëþ÷îâі ñëîâà ... 
 Öÿ òåìà îõîïëþє êëþ÷îâі ïðåäìåòè îáãîâîðåííÿ ... 
 Ìè ìàєìî çâàæèòè íà òå, ùî ...

попрацюйте в парах

136. Доберіть кілька публіцистичних статей, уміщених у газетах чи журналах, про-
аналізуйте їх за структурою. Знайдіть приклади неточного вживання слів, термінів; 
багатослів’я; мовних штампів; недоречного вживання іншомовних слів тощо. Сха-

рактеризуйте тексти за такими критеріями: змістовність, логічність, виразність.

137. І. Прочитайте теми можливих публічних виступів. Обґрунтуйте коротко ак-
туальність кожної з них. Яка з тем є найбільш цікавою особисто для вас? Чому?

 Îñâіòà ÿê ñêëàäíèê óñïіõó.
 Òàєìíèöÿ æèòòєâèõ óñïіõіâ. 
 Ïðèâàáëèâіñòü і öіííіñòü 

æèòòÿ.

 Ìè – ðіçíі, ìè – ðіâíі.
 Åêîëîãіÿ ìîâëåííÿ.
 Äîáðî÷èííіñòü ÿê íàéáіëüøà

öіííіñòü.

Ùî äàñòü 
ìіé âèñòóï 
ñëó÷àõàì?
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ІІ. Оберіть одну із запропонованих тем, з якою ви хотіли б виступити перед ауди-
торією, і виконайте подані нижче завдання.

Çàâäàííÿ:
1. Çìîäåëþéòå óÿâíó àóäèòîðіþ (âіê, ïðîôåñіéíèé ðіâåíü, êîëî іíòåðåñіâ

òîùî), ïåðåä ÿêîþ âè õîòіëè á âèñòóïèòè ç îáðàíîþ òåìîþ.
2. Âèçíà÷òå ìåòó âèñòóïó, êîìóíіêàòèâíå çàâäàííÿ.
3. Äîáåðіòü îäèí-äâà ôðàçåîëîãіçìè, ïðèñëіâ’ÿ, ïðèêàçêè äî òåìè âèñòóïó.
4. Äîáåðіòü öèòàòíèé ìàòåðіàë, ñêîðèñòàâøèñü ðіçíèìè äæåðåëàìè іíôîð-

ìàöії.
5. Ñôîðìóëþéòå äâà-òðè ïî÷àòêîâèõ ðå÷åííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ìîæíà

áóëî á îäðàçó çàöіêàâèòè ñëóõà÷іâ і ïðèâåðíóòè їõíþ óâàãó.

Â Óêðàїíі âèäàíî êíèæêó «Ïðîìîâè, ùî çìіíèëè
ñâіò». Ó âèäàííі çіáðàíî áіëüøå íіæ øіñòäåñÿò íàé-
ÿñêðàâіøèõ âèñòóïіâ ñâіòîâèõ ãðîìàäñüêèõ äіÿ÷іâ.
Çîêðåìà, íàâåäåíî ïðîìîâè Єëèçàâåòè I, Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî, Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà, Ìèõàéëà Ãðó-
øåâñüêîãî, Íåëüñîíà Ìàíäåëè, ìàòåðі Òåðåçè, Áàðàêà
Îáàìè, Ëåîíіäà Êðàâ÷óêà òîùî.

Öі ïðîìîâè – âіõè â іñòîðії ëþäñòâà, ÿêі є âіäïðàâ-
íèìè òî÷êàìè ïîäіé, ùî çìіíèëè ñâіò.

Êíèãà äîñòóïíà äëÿ ïðî÷èòàííÿ â åëåêòðîííîìó 
âèãëÿäі íà ñàéòі ìіæíàðîäíîãî ôîíäó «Єäèíèé ñâіò».

Для вас, допитливі

§ 16. ÑÒÐÀÒÅÃІß É ÒÀÊÒÈÊÀ ÌÎÂËÅÍÍЄÂÎЇ 
ÏÎÂÅÄІÍÊÈ. ÊÎÌÓÍІÊÀÒÈÂÍÈÉ ÍÀÌІÐ

Ïðî åôåêòèâíіñòü ìîâëåííÿ, îñîáëèâîñòі ìîâëåííєâîї 
ïîâåäіíêè, ìîâëåííєâèé â÷èíîê

138. І. Прочитайте висловлення й розкажіть, як ви їх розумієте.
1. Ìèñòåöòâî êðàñíîìîâñòâà – öå âìіííÿ çàõîïèòè äóøі ñëîâàìè (Ñîêðàò). 
2. Ðі÷ íå â òîìó, ïðî ùî ãîâîðÿòü, à â òîìó, ÿê ïðî öå ãîâîðÿòü (Êâіí-

òіëіàí).
3. Äîáðå ãîâîðèòè – çíà÷èòü ïðîñòî äîáðå äóìàòè âãîëîñ (Å. Ðåíàí).

ІІ. Поясніть, що означають такі змістові характеристики вдалого виступу, як об’єк-
тивність, чіткість, образність, цілеспрямованість, підвищення напруги, повтор,
змістова насиченість, стислість.

Êîìóíіêà-
òèâíèé íàìіð

Ñòðàòåãіÿ ìîâëåííєâîї ïîâåäіíêè ïåðåäáà÷àє ïîáóäîâó
ïðîãðàìè âïëèâó íà êîíêðåòíó àóäèòîðіþ.
Ðîçïî÷èíàþ÷è ïіäãîòîâêó òåêñòó ïóáëі÷íîãî âèñòóïó, 
íåîáõіäíî âèçíà÷èòè êîìóíіêàòèâíèé íàìіð (ùî ÿ õî÷ó
îäåðæàòè? ÷îãî äîìàãàþñÿ âіä òієї ÷è òієї àóäèòîðії?).
Îðàòîð ìîæå ïîñòàâèòè çàâäàííÿ іíôîðìóâàòè ñëóõà÷іâ,
äàòè ïåâíі âіäîìîñòі, àáî æ âіí õî÷å ñõâèëþâàòè àóäè-
òîðіþ, ñôîðìóâàòè â ëþäåé ïåðåêîíàííÿ, óÿâëåííÿ, ùî

«Êіíöåâà ìåòà 
êðàñíîìîâñòâà – 

ïåðåêîíóâàòè 
ëþäåé…»

Ô. ×åñòåðôіëüä
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ñòàíóòü ìîòèâàìè їõíüîї ïîâåäіíêè, òîáòî çàêëèêàòè äî
ïåâíèõ äіé. Âіä êîìóíіêàòèâíîãî íàìіðó çàëåæàòèìå é 
îñíîâíà äóìêà, ùî ðîçãîðòàòèìåòüñÿ â ïðîöåñі ñïіëêó-
âàííÿ ç àóäèòîðієþ.
Ìîâëåííÿ, ïіä ÷àñ ÿêîãî ïðîìîâåöü óñïіøíî ðåàëіçóâàâ
êîìóíіêàòèâíèé íàìіð, ìîæíà ââàæàòè åôåêòèâíèì.

Òàêòèêà Äëÿ òîãî ùîá ðåàëіçóâàòè ñòðàòåãіþ, äîñÿãòè åôåêòèâ-
íîñòі ìîâëåííÿ, íåîáõіäíî âèðîáèòè ïðàâèëüíó òàêòè-
êó ìîâëåííєâîї ïîâåäіíêè. Òàêòèêà ïåðåäáà÷àє ïîøóê
ðіçíèõ àðãóìåíòіâ äëÿ äîâåäåííÿ îñíîâíîї äóìêè òà
ñïîñîáіâ àêòèâіçàöії äіÿëüíîñòі àóäèòîðії. Äîáèðàþ÷è
àðãóìåíòè, ïîòðіáíî âðàõîâóâàòè îñîáëèâîñòі àóäèòîðії,
ðàöіîíàëüíіñòü äîêàçіâ, їõíþ îáðàçíіñòü.

ÀÀêòèâіçàöіÿ Äëÿ ïîâíîãî äîñÿãíåííÿ êîìóíіêàòèâíîãî íàìіðó íåîá-
õіäíî, ùîá àóäèòîðіÿ íå òіëüêè ñëóõàëà äіáðàíі îðà òîðîì
àðãóìåíòè, àëå é äîâîëі àêòèâíî ïåðåðîáëÿëà іíôîðìà-
öіþ. Äëÿ öüîãî îðàòîð ìàє àêòèâіçóâàòè ìèñëåííєâó òà
åìîöіéíó äіÿëüíіñòü ñëóõà÷іâ. Àêòèâіçàöіÿ àóäèòîðії ïå-
ðåäáà÷àє òàêі ïîñëіäîâíі äії:
 çàöіêàâèòè ñëóõà÷іâ;
 âèêëèêàòè ñëóõà÷іâ íà ðîçäóìè;
 ñïîíóêàòè ñëóõà÷іâ äî îáãîâîðåííÿ.

139. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Що нового ви дізна-
лися для себе?

ßÊ ÇÀÖІÊÀÂÈÒÈ ÑËÓÕÀ×ІÂ
Íàâðÿä ÷è çìîæå çàõîïèòè ñëóõà÷à òîé, õòî âèêëà-

äàє ñâîї äóìêè áåçëàäíî, õòî íå ðîçìåæîâóє ïåðøî-
÷åðãîâі òà äðóãîðÿäíі ïîíÿòòÿ, õòî ÷àñòî ïåðåñêàêóє
ç îäíієї òåìè íà іíøó, ó êîãî çàêіí÷åííÿ ðîçïîâіäі íå 
ìàє íі÷îãî ñïіëüíîãî ç її ïî÷àòêîì…

ßêùî âè õî÷åòå çàöіêàâèòè ñëóõà÷іâ ñâîєþ ðîçïî-
âіääþ, òî âèïóñêàéòå ç íåї íåñóòòєâі ïîäðîáèöі. Øâèä-
êî, àëå íå ïîðóøóþ÷è ïîñëіäîâíîñòі, íàáëèæàéòåñÿ
äî ðîçâ’ÿçêè. Ïîãàíèé æå îïîâіäà÷, ðàäіþ÷è ç òîãî, 
ùî äіñòàâ çìîãó âèãîâîðèòèñÿ, ÿê ïðàâèëî, ðîçïîâіäàє
äåòàëüíî, ç íàéìåíøèìè ïîäðîáèöÿìè.

ßêùî âè ìàєòå íà ìåòі ðîçïîâіñòè ñëóõà÷àì ùîñü 
òàêå, ÷îãî âîíè äîñі íå çíàþòü, òî â ïðîöåñі âèêëàäó òðåáà éòè âіä ïðîñòî-
ãî äî ñêëàäíіøîãî àáî âіä âіäîìîãî äî íåâіäîìîãî…

Îñîáëèâó óâàãó òðåáà ïðèäіëÿòè ïî÷àòêó, îñêіëüêè ñàìå âіí âèðіøóє 
óñïіõ óñієї ðîçïîâіäі. Ãåòå êîëèñü äîòåïíî ñêàçàâ: «ßêùî ÿ ïåðøèé ґóäçèê 
çàñòåáíó íåïðàâèëüíî, òî é äàëі çàñòіáàòèìó íåïðàâèëüíî». ßêùî âè ç 
ñàìîãî ïî÷àòêó íå çóìієòå ïðèâåðíóòè óâàãó ñëóõà÷іâ, òî ìîæå ñòàòèñÿ, 
ùî äî âàøîї ðîçïîâіäі ñïðàâà âçàãàëі íå äіéäå… ×àñòî áóâàє äîöіëüíî âæå 
â ïåðøîìó æ ðå÷åííі âèçíà÷èòè, ùî öіêàâå ÷è íåñïîäіâàíå áóäå çìіñòîì 
âàøîї ðîçïîâіäі. Ïðî òå, íàñêіëüêè öіêàâèì є її çìіñò, ñóäіòü íå çі ñâîãî 
ïîãëÿäó, à ç ïîãëÿäó òèõ, íà êîãî âîíà ðîçðàõîâàíà (Çà І. Òîìàíîì).
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ІІ. Знайдіть у тексті вислів Й. Гете. Як ви розумієте ці слова?
ІІІ. На яких положеннях акцентує увагу автор? Випишіть з тексту ключові слова й

словосполучення.

Âñòóï

Ùîá äîñÿãòè êîìóíіêàòèâíîї ìåòè, òîé, õòî ãîâîðèòü, ìàє
÷іòêî ïðîäóìàòè êîìïîçèöіþ òåêñòó âèñòóïó. Êîìïîçèöіé-
íèìè ÷àñòèíàìè òåêñòó є ïî÷àòîê (âñòóï), îñíîâíà ÷àñòèíà 
é çàâåðøåííÿ (âèñíîâîê).
Ó âñòóïі ïîòðіáíî ñòèñëî ïîÿñíèòè çàâäàííÿ âèñòóïó, ÷іòêî
é çðîçóìіëî ñôîðìóëþâàòè ñóòü òåìè, âèçíà÷èòè ïèòàííÿ,
íà ÿêèõ ïðîìîâåöü çáèðàєòüñÿ çóïèíèòèñÿ. Âñòóï íå ïîâè-
íåí áóòè çàíàäòî ñåðéîçíèì, íàäòî ñóõèì, íàäòî äîâãèì.
Âñòóï ìîæå ïî÷èíàòèñÿ іç öèòóâàííÿ ÷óæîї ìóäðîñòі, êðè-
ëàòîãî âèñëîâó, ôðàãìåíòіâ ïðîìîâ âіäîìèõ ïîëіòè÷íèõ ÷è 
ãðîìàäñüêèõ äіÿ÷іâ, ç âіäîìîãî àôîðèçìó. Öіêàâî é äîðå÷-
íî ðîçïî÷àòè ç òîãî, ùî õâèëþє ñóñïіëüñòâî.

Îñíîâíà
÷àñòèíà

Îñíîâíà ÷àñòèíà òåêñòó âèñòóïó íàéáіëüø íàâàíòàæåíà é 
îá’єìíà. Àäæå òóò іòèìåòüñÿ ïðî òó іäåþ, ÿêó â ðîçãîð-
íóòîìó âèãëÿäі ïîòðіáíî äîíåñòè äî ñëóõà÷іâ, ñïîíóêàòè
їõ íà ïðèéíÿòòÿ ÿêîãîñü ðіøåííÿ. Â îñíîâíіé ÷àñòèíі âè-
ñòóïó ðîçêðèâàþòü íàóêîâі ïîíÿòòÿ, íàâîäÿòü ïîðіâíÿííÿ,
ñòàòèñòè÷íі äàíі, ðîáëÿòü ïîñèëàííÿ íà àâòîðèòåòè, íàâî-
äÿòü öèòàòè, êðèëàòі âèñëîâè.

Çàâåðøåííÿ Ó çàâåðøàëüíіé ÷àñòèíі ïîòðіáíî ïîâòîðèòè îñíîâíó äóì-
êó, çàðàäè ÿêîї ïðîãîëîøóєòüñÿ âèñòóï, îêðåñëèòè òåìó 
íàñòóïíîãî âèñòóïó, çðîáèòè ñëóõà÷àì êîìïëіìåíò, âè-
êëèêàòè àóäèòîðіþ íà ñóïåðå÷êó, âèãîëîñèòè çàêëèê 
òîùî. Äîñèòü âëó÷íîþ ìîæå áóòè ïîåòè÷íà àáî ãóìîðèñ-
òè÷íà êіíöіâêà. Íåâäàëå çàâåðøåííÿ іíîäі ãóáèòü íåïîãàíó
ïðîìîâó.

140. Уявіть, що вам потрібно виступити з промовою на місцевому телебаченні чи
записати й розмістити виступ у соціальних мережах на тему «Шкідливі звички,
що руйнують наше життя». У зв’язку із цим виконайте завдання одного з ва-

ріантів. Ви можете скористатися висловленнями з довідки.

Ïіäãîòóéòå é çàïèøіòü äâà âà-
ðіàíòè âñòóïó äî âêàçàííîї òå-

ìè: 1) ÿêùî âèñòóï àäðåñîâàíî øåñ-
òèêëàñíèêàì; 2) ÿêùî âèñòóï àäðå-
ñîâàíî îñîáàì âіêîì 25–35 ðîêіâ.

Íàìàãàéòåñÿ, ùîá âñòóï áóâ 
îðèãіíàëüíèì, çàöіêàâèâ ïîòåíöіé-
íèõ ñëóõà÷іâ, íàëàøòóâàâ íà ïîçè-
òèâíèé ëàä, çîñåðåäèâ їõíþ óâàãó 
é ïіäãîòóâàâ äî ñïðèéíÿòòÿ îñíîâ-
íîї ÷àñòèíè.

Ïіäãîòóéòå é çàïèøіòü äâà
âàðіàíòè âèñíîâêó äî âêàçàí-

íîї òåìè: 1) ÿêùî âèñòóï àäðåñîâà-
íî øåñòèêëàñíèêàì; 2) ÿêùî âè-
ñòóï àäðåñîâàíî îñîáàì âіêîì 25–
35 ðîêіâ.

Ó âèñíîâêó ïîòðіáíî ïіäñóìóâà-
òè ñêàçàíå, íàìіòèòè ïèòàííÿ ïî-
äàëüøèõ çóñòðі÷åé, ïîñèëèòè âðà-
æåííÿ âіä âèñòóïó.

ÄÎÂІÄÊÀ. 1. Ãîëîâíèì ñêàðáîì æèòòÿ є çäîðîâ’ÿ, і, ùîá öå çäîðîâ’ÿ
çáåðåãòè, òðåáà áàãàòî çíàòè (Àâіöåííà(( ). 2. Íàéêðàùèé ñïîñіá ïðîäîâæè-
òè æèòòÿ – öå éîãî íå ñêîðî÷óâàòè (Ì. Àìîñîâ). 3. Çâè÷êè ìàє êîæåí, òà

À Á
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ïîãà íî, êîëè âîíè øêіäëèâі (Ç ãàçåòè). 4. Êîæíà øêіäëèâà çâè÷êà – öå íå 
òіëüêè îñîáèñòà ïðîáëåìà, à ùå é íåçðó÷íіñòü äëÿ âñіõ îòî÷óþ÷èõ (Ç ãàçå-
òè). 5. Çäîðîâ’ÿ – íå âñå, àëå âñå áåç çäîðîâ’ÿ – íіùî (Ñîêðàò). 6. Ãðîøі
âòðàòèâ – íі÷îãî íå âòðàòèâ, ÷àñ âòðàòèâ – áàãàòî âòðàòèâ, çäîðîâ’ÿ âòðà-
òèâ – óñå âòðàòèâ (Íàð. ìóäðіñòü).

141. І. Послухайте з голосу однокласника (однокласниці) фраг-
мент тексту виступу науковця Інституту технічної теплофізики на
науково-практичній конфе ренції з енергозбереження. Чи актуаль-
ною є порушена тема для вашого регіону? Визначте композиційні
частини тексту виступу та комунікативний намір.

Øàíîâíі ó÷àñíèêè êîíôåðåíöії!
Ó äåÿêèõ ïðîìèñëîâî ðîçâèíåíèõ ðå-

ãіîíàõ ñåðéîçíî ïîãіðøóєòüñÿ åêîëîãі÷íà
ñèòóàöіÿ ÷åðåç âèêèäè ãàçіâ â àòìîñôåðó. 
Ó ñâîєìó âèñòóïі ÿ çóïèíþñÿ íà ïèòàííі
ñóòòєâîãî çìåíøåííÿ ñïîæèâàííÿ ïðèðîä-
íîãî ãàçó çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ àëü-
òåðíàòèâíèõ âèäіâ ïàëèâà.

Ó÷åíі Іíñòèòóòó òåõíі÷íîї òåïëîôіçè-
êè ïіäðàõóâàëè, ùî ïîòåíöіàë çàìіùåííÿ
ïðèðîäíîãî ãàçó â Óêðàїíі òіëüêè çà ðàõó-
íîê áіîìàñè (âіäõîäіâ) ñòàíîâèòü 5,2 ìëðä
êóáîìåòðіâ íà ðіê. Íàøі ôàõіâöі ðîçðîáëÿ-
þòü íîâі òåõíîëîãії îòðèìàííÿ òåïëà âіä
ðіçíèõ äæåðåë, íàïðèêëàä âóãіëüíèõ òåðè-
êîíіâ, ðі÷îê, çàòîïëåíèõ øàõò. Äëÿ ñіëüñüêèõ øêіë  і ëіêàðåíü áóëî 
ñòâîðåíî íàéïðîñòіøèé і äåøåâøèé êîòåë, ÿêèé ïðàöþє íà òþêîâàíіé 
ñîëîìі. Îäèí òþê ãîðèòü 4 ãîäèíè. Öüîãî âèñòà÷àє íà öіëèé äåíü äëÿ 
îïàëþâàííÿ é íàãðіâó âîäè. Ùå îäíå äæåðåëî ïàëèâà – ñìіòòєçâàëèùà. 
Ó Ìàðіóïîëі çàïóùåíà òåõíîëîãіÿ çáîðó é ïåðåðîáêè áіîãàçó çâàëèù, 
ÿêèé іäå íà ñïàëþâàííÿ äëÿ îòðèìàííÿ åëåêòðîåíåðãії é òåïëà.

Àëå, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â óñüîìó ñâіòі òåïëîâі íàñîñè íàáóëè 
âåëèêîãî ïîøèðåííÿ, ó íàñ äîñі áàãàòî ñêåïòèêіâ ñòâåðäæóþòü, ùî 
öüîãî íå ìîæå áóòè, òîìó ùî öå ñóïåðå÷èòü çàêîíàì ôіçèêè. Êðàùå 
ïåðåêîíàííÿ – íàî÷íî ïîêàçàòè. Òîìó ìè ïî÷àëè áóäóâàòè ñïåöіàëü-
íèé öåíòð òåïëîíàñîñíîї òåõíіêè, êóäè çàïðîøóєìî òèõ, õòî ñóìíіâà-
єòüñÿ, і äåìîíñòðóєìî, ÿê öå ïðàöþє.

Íàïðèêіíöі õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî ñüîãîäíі äëÿ ìіñöåâèõ êåðіâíèêіâ
íåìàє áіëüø âàæëèâîãî çàâäàííÿ, íіæ åêîíîìіÿ ïðèðîäíîãî ãàçó. Ôà-
õіâöі Іíñòèòóòó òåõíі÷íîї òåïëîôіçèêè çàâæäè ãîòîâі íàäàòè êîíñóëü-
òàöії é íåîáõіäíó ïіäòðèìêó ïіä ÷àñ ñêëàäàííÿ ðåãіîíàëüíèõ ïðîãðàì.

Äÿêóþ çà óâàãó!

ІІ. Схарактеризуйте тактику мовленнєвої поведінки (дібрані докази, способи 
активізації уваги слухачів). Чи можна цей текст виступу вважати зразком ефектив-
ного мовлення? 

ІІІ. Поясніть лексичне значення виділених слів. За потреби скористайтеся тлу-
мачним словником.

Пошук

Î. Ðàéäóãà. 
Ñîíÿøíèêè. Íàäіÿ êëè÷å
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142. Французький психолог Гюстав Ле Бон вивів чотири компоненти хорошого ви-
ступу: повторення, ствердження, зараження емоціями, харизма оратора. Поясніть,
як ви розумієте кожен із цих компонентів. Доповніть перелік 2–3 власними компонен-
тами.

143. Підготуйте вдома короткий текст усного виступу на одну з таких тем: 
«Найбіль ший скарб – здоров’я»», «Кожен має право на щастя», «У злагоді з 
приро дою й людьми», «Життєві пріоритети». 

Продумайте вступ і завершення тексту. Виголосіть свій текст у класі. Час виступу –
1–2 хв. Намагайтеся подолати хвилювання, сказати найважливіше, дотримуватися 
культури мовлення.

§ 17. ÍÀÏÈÑÀÍÍß É ÂÈÃÎËÎØÅÍÍß 
ÒÅÊÑÒÓ ÏÓÁËІ×ÍÎÃÎ ÂÈÑÒÓÏÓ

144. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. У чому секрет успішного публічного виступу? Чи згодні 
ви з тим, що багатослів’я деформує процес комунікації, перетворює його в де-
магогію*?

* Äåìàãîãіÿ – 1. Îáìàí ïîëіòè÷íî âіäñòàëèõ âåðñòâ íàðîäíèõ ìàñ âñіëÿêèìè
ïðèâàáëèâèìè, àëå áðåõëèâèìè îáіöÿíêàìè і ãàñëàìè. 2. (ðîçì.) Öіëåñïðÿìîâà-
íèé âïëèâ íà ïî÷óòòÿ, іíñòèíêòè ëþäåé äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè.

ситуація

145. Уявіть, що ви подорожуєте однією 
з євро пейських країн. На центральній площі до 
вас підійшли кореспонденти місцего радіо й по-
просили записати експром том короткий виступ 
на одну із запонованих тем Поділіться своїмина одну із запонованих тем. Поділіться своїми

р у р у у (д )міркуваннями на обрану тему (до 1 хв.). 

 Ìіæíàðîäíà êîëåêòèâíà âіäïîâіäàëü-
íіñòü.

 Çäîðîâà ïëàíåòà – çäîðîâèé òè.
 Êóìèðè ñó÷àñíîї ìîëîäі.
 Íåáåçïåêà âіðòóàëüíîãî ïðîñòîðó.

146. І. Прочитайте висловлення. Стисло прокоментуйте кожне з них.
1. Íàðîä, ùî íå øàíóє ñâîїõ âåëèêèõ

ëþäåé, íå âàðò çâàííÿ îñâі÷åíîãî íàðîäó
(І. Ôðàíêî).

2. Âіéñüêîâèõ ñèë íå äîñòàòíüî äëÿ ïîðÿ-
òóíêó êðàїíè, àëå êîëè її çàõèùàє íàðîä, òîäі
âîíà íåïåðåìîæíà (Íàïîëåîí).

3. ßêáè óêðàїíöі íå áóëè íàöієþ, òî âîíè
äàâíî áóëè á óæå íå óêðàїíöі. Îäíà÷å áóâ æå 
ÿêèéñü áîæåñòâåííèé âіòåð, ùî êèäàâ ïîêî-
ëіííÿ çà ïîêîëіííÿì íà áîðîòüáó ñàìå çà öåé
íàðîä, çà öåé øìàòîê çåìëі, ÿêèé Áîã íà ïëà-
íåòі ïîäàðóâàâ ñàìå óêðàїíöÿì (Ë. Êîñòåíêî).
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4. Âåëè÷ íàðîäó íå âèìіðþєòüñÿ éîãî êіëüêіñòþ, ÿê âåëè÷ ëþäèíè íå 
âèìіðþєòüñÿ її çðîñòîì; єäèíîþ ìіðîþ ñëóæèòü її ðîçóìîâèé ðîçâèòîê і її 
ìîðàëüíèé ðіâåíü (Â. Ãþãî).

5. Íàðîä, ùî íå çíàє ñâîєї іñòîðії, є íàðîä ñëіïöіâ (Î. Äîâæåíêî).

ІІ. На основі одного з висловлень (на вибір) напишіть текст публічного виступу. Ви-
значте комунікативний намір, виробіть тактику мовленнєвої поведінки. Доберіть заго-
ловок, продумайте оригінальний вступ, підготувавши слухачів до сприйняття основної 
частини виступу. В основній частині використайте цитати, цікаві приклади, за потре-
би наведіть аргументи для доведення власної думки. У висновку підсумуйте сказане, 
подя куйте слухачам. Час виступу – до 3 хвилин.

ІІІ. Ознайомтеся з десятьма порадами тому, хто готується до виступу. Потренуйтеся 
вдома виголошувати текст своєї промови.

пам’ятка
10 ïîðàä òîìó,  õòî ãîòóєòüñÿ âèãîëîøóâàòè ïðîìîâó

 Ïåðåä âèñòóïîì ïåðåêàæіòü òåêñò ïðîìîâè âäîìà, âèäіëіòü ó òåêñòі 
êëþ÷îâі ñëîâà, ôðàçè.

 Íå ïåðåâàíòàæóéòå âèñòóï àáñòðàêòíèìè ïîíÿòòÿìè é ÷èñëàìè.
 Íå âæèâàéòå íàäòî äîâãèõ ðå÷åíü.
 Óæèâàéòå â òåêñòі ìåòàôîðè, àôîðèçìè, ïðèñëіâ’ÿ, ïðèêàçêè, öèòàòè.
 Óæèâàéòå çâåðòàííÿ äî ñëóõà÷іâ òà âèñëîâè äëÿ âñòàíîâëåííÿ êîí-

òàêòó (çâåðíіòü óâàãó, ÿê âè âæå çíàєòå òîùî).
 Ñòåæòå çà іíòîíàöієþ, ãîâîðіòü íåøâèäêî, ðîáіòü ïàóçè.
 Íå ãîâîðіòü áåçîñîáîâî, íå çëîâæèâàéòå òðåòüîþ îñîáîþ îäíèíè і 

ìíîæèíè.
 Ïåðåâîäüòå ïîâіëüíî ïîãëÿä ç îäíієї ÷àñòèíè àóäèòîðії íà іíøó, à çà 

ïîòðåáè çàãëÿäàéòå äî ðóêîïèñó, íå îïóñêàþ÷è íèçüêî ãîëîâó.
 Ñòåæòå çà ðåàêöієþ ñëóõà÷іâ, çà ïîòðåáè çìіíþéòå òîí ìîâëåííÿ, íå 

íàìàãàéòåñÿ ïåðåêðè÷àòè àóäèòîðіþ.
 Ïіäãîòóéòå äîðå÷íó ìóëüòèìåäіéíó ïðåçåíòàöіþ.

147. Виголосіть перед однокласниками й однокласницями, батьками чи на за-
гальношкільній конференції промову, яку ви написали за темою попередньої 
вправи. Проаналізуйте власний виступ і виступи однокласників, визначте сильні 

й слабкі сторони.

Проект

Ïіäãîòóéòåñÿ äî ïðîâåäåííÿ Âñåñâіòíüîãî Äíÿ Ãіäíîñòі.
Ìåòà – íàâ÷èòè é ñïîíóêàòè ìîëîäü êåðóâàòèñÿ ïî÷óòòÿì âëàñíîї 

ãіäíîñòі ó ñâîїõ ïîâñÿêäåííèõ äіÿõ і â÷èíêàõ.
Ñêîðèñòàâøèñü ðіçíèìè äæåðåëàìè іíôîðìàöії, âèçíà÷òå îñíîâíі

ïðèíöèïè ãіäíîñòі.
Êîæíà ãðóïà ó÷àñíèêіâ ìàє ïіäãîòóâàòè âèñòóï ç ìóëüòèìåäіéíîþ 

ïðåçåíòàöієþ.
Ïіä ÷àñ âèñòóïó ïîäіëіòüñÿ іñòîðіÿìè ïðî ãіäíіñòü іç âëàñíîãî äîñâі-

äó, íàâåäіòü ïðèêëàäè ãіäíèõ â÷èíêіâ іíøèõ ëþäåé, âèçíà÷òå, ùî ñàìå
äëÿ âàñ îçíà÷àє òåðìіí «ãіäíіñòü». Ðîçêàæіòü, ÿê, ïîâàæàþ÷è іíøèõ 
ëþäåé, ìîæíà äîìîãòèñÿ ïîâàãè äî ñåáå.
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×È ÍÀÑÒÓÏÀÞ×Å ÁÓÂÀЄ ÑÂßÒÎ?

Óêðàїíöі ëþáëÿòü âіíøóâàòè ñâîїõ 
äðóçіâ і çíàéîìèõ і ó ñâÿòà, і íàïåðåäî-
äíі ñâÿò. Íà æàëü, íåðіäêî âèêîðèñòî-

âóþòü ó ïåðåäñâÿòêîâèé ÷àñ íåóêðàїí-
ñüêèé âèñëіâ ç íàñòóïàþ÷èì ñâÿòîì. 
Çàìіñòü íüîãî âàðòî âæèâàòè íàïåðåäî-
äíі ñâÿò òàêèõ ïðèâіòàíü, ÿê Âіòàþ ç ïå-
ðåäñâÿòîì àáî Âіòàþ çі ñâÿòîì, Âіòàþ ç 
Íîâèì ðîêîì, Âіòàþ ç Ðіçäâîì Õðèñòî-
âèì, Âіòàþ ç Âåëèêîäíåì – áåç ïîçíà÷åí-
íÿ ÷àñîâîї íàñòóïíîñòі. Îòæå, ó íàñ íà-
ñòóïàþ÷èõ ñâÿò íå áóâàє (І. Âèõîâàíåöü).

Говорімо правильно 
Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

óêëàäàòè äîãîâіð
çãіäíî ç ïëàíîì
çàçíàâàòè ïîðàçêè
òÿãàð îáîâ’ÿçêіâ
äàâàòè ñïîêіé
àæ íіÿê!, äå òàì!
âïàäàòè â îêî (î÷і)
íàäõîäæåííÿ êîøòіâ
íå ïіä ñèëó
íàäîëóæèòè çãàÿíå
ùîäî öüîãî

çàêëþ÷àòè äîãîâіð
çãіäíî ïëàíó
òåðïіòè ïîðàçêó
âàíòàæ îáîâ’ÿçêіâ
çàëèøàòè â ñïîêîї
àáè íå òàê
êèäàòèñÿ â îêî
ïîñòóïëåííÿ êîøòіâ
íå ïî ñèëàì
íàçäîãíàòè óïóùåíå
íà öåé ðàõóíîê

Âіäïî÷èâàéìî ïðîñòî íåáà. (à íå «ïіä âіäêðèòèì íåáîì»)
ß ëþáëþ ëèñòóâàòèñÿ ç äðóçÿìè. (à íå «âåñòè ïåðåïèñêó»)

Äáàéòå ïðî äîâêіëëÿ. (à íå «ïðî îòî÷óþ÷å ñåðåäîâèùå»)
Ñïàëî íà äóìêó ïîїõàòè äî Êèєâà. (à íå «ïðèéøëî â ãîëîâó»)

öåãåëüíèé öåãëÿíèé ñóñіäíіé ñóñіäñüêèé

çàâîä, ïі÷,
âèðîáíèöòâî,
ïðîìèñëîâіñòü

ñïîðóäà, ñòіíà,
âîðîòà, ïîðіã,

áóäèíîê

áóäèíîê,
âóëèöÿ, êðàїíà,

ñåëî

ñîáàêà, ñàä,
õëîïåöü, õàòà,

äіâ÷èíà

ñåðäå÷íèé ñåðöåâèé íàïðÿì íàïðÿìîê

äðóã, 
ðîçìîâà,
âіòàííÿ,
çóñòðі÷

òîíóñ, 
õâîðîáà,
ñèñòåìà,

ì’ÿçè, ðèòì

ôіëîñîôñüêèé,
ó ïîëіòèöі,

ëіòåðàòóðíèé

ðóõó, 
ïіâäåííèé,
ñõіäíèé,
ïіâíі÷íèé
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§ 18. ×ÅÐÃÓÂÀÍÍß Ó – Â, І – É 
ßÊ ÇÀÑІÁ ÌÈËÎÇÂÓ×ÍÎÑÒІ 

Ïðî îðôîåïі÷íó íîðìó, ìèëîçâó÷íіñòü òà ïðî òå,
êîëè ïîòðіáíî âæèâàòè ïðèéìåííèê ó, à êîëè – â,

êîëè ïîñëóãîâóєìîñÿ ñïîëó÷íèêîì і, à êîëè – é

ПРИГАДАЙМО. Чи однакова кількість звуків і букв в українській мові? Коли буквами я, 
ю, є позначаємо два звуки? є

148. А. Прочитайте вголос словосполучення та з’ясуйте, які з них милозвучніші.

äîïèñ ó ñîöìåðåæі
÷îâåí â î÷åðåòі

äîïèñ â ñîöìåðåæі
÷îâåí ó î÷åðåòі

Б. Який прийменник треба обрати в кожному з поданих прикладів, щоб досягти ми-
лозвучності?

Ðåêëàìà (ó, â) ìåòðî; êâèòîê (ó, â) êіíî; çàòèøíî (ó, â) îôіñі.

В. Зробіть висновок про те, у яких випадках треба вживати прийменник у, а в 
яких – в, щоб досягти милозвучності.

Îðôîåïі÷íà
íîðìà

Îðôîåïі÷íі íîðìè ðåãóëþþòü íàãîëîøóâàííÿ ñëіâ, à òàêîæ
âèìîâó ãîëîñíèõ і ïðèãîëîñíèõ çâóêіâ. Äîâіäíèêîì ïðà-
âèëüíîї âèìîâè ñëіâ ñëóãóє îðôîåïі÷íèé ñëîâíèê.

×åðãóâàííÿ Ó – Ó Â

Óæèâàєìî Ó: Óæèâàєìî Â:

ìіæ ïðèãîëîñíèìè: âå÷іð ó ìіñòі; 
íàø ó÷èòåëü

ìіæ ãîëîñíèìè: ìåøêàє â Іâà-
íî-Ôðàíêіâñüêó

íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ ïåðåä ïðèãî-
ëîñíèì: Ó ëіñі áàãàòî ãðèáіâÓ . Óâіé-
øëè äî õàòè.

íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ ïåðåä ãî-
ëîñíèì: Â Îäåñі òåïëî.

ïåðåä íàñòóïíèìè â, ô, ñâ, õâ, òâ, 
ëüâ і ïîä. (íåçàëåæíî âіä çàêіí÷åííÿ 
ïîïåðåäíüîãî ñëîâà): çàéøëà ó ôôîéє

ïіñëÿ ãîëîñíîãî ïåðåä ïðèãîëîñíèì
(êðіì â, ô, ñâ, õâ, òâ, ëüâ і ïîä.): 
ïіøëà â ñàäîê; íàøі â÷èòåëі

Орфоепічна нормаОрфоепічна норма

ОРФОЕПІЧНА 
Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

Ìîâà é ïіñíÿ – äâі íàéâàæëèâіøі ôîðòåöі, ÿêі íàðîä ïîâèíåí 
îáåðіãàòè ïèëüíіøå é âіä÷àéäóøíіøå, íіæ ñâîї êîðäîíè. 

Ãðèãîðіé Íóäüãà

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ïіñëÿ ïàóçè (íà ïèñüìі ïîçíà÷àєòü-
ñÿ ðîçäіëîâèì çíàêîì) ïåðåä ïðè-
ãîëîñíèì: Çíàþ, ó ÷îìó ñåêðåò.

ïіñëÿ ïðèãîëîñíîãî (ó òîìó ÷èñ-
ëі â) ïåðåä ãîëîñíèì: ÷îâåí â î÷å-
ðåòі; ïðàöþâàâ â Óæãîðîäі

×åðãóâàííÿ І – É

Óæèâàєìî І: Óæèâàєìî É:

ìіæ ïðèãîëîñíèìè: ïðèéøîâ і çà-
ïèòàâ; âіí іøîâ

ìіæ ãîëîñíèìè: Îëüãà é Àíäðіé

ïåðåä ñëîâîì, ùî ïî÷èíàєòüñÿ íà é, 
ÿ, þ, є, ї: Îëüãà і Éîñèï; õòî і ÿê

ïіñëÿ ãîëîñíîãî ïåðåä ïðèãîëîñíèì
(êðіì é, ÿ, þ, є, ї): íà òðàâі é êâіò-
êàõ; âîíà éøëà

ïіñëÿ ïàóçè (íà ïèñüìі ïîçíà÷àєòü-
ñÿ ðîçäіëîâèì çíàêîì): Çâå÷îðіëî, і
ïіøîâ äîù.

íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ: І íà òіì ðóø-
íè÷êîâі îæèâå âñå çíàéîìå äî áîëþ
(À. Ìàëèøêî).

ïðè çіñòàâëåííі ïîíÿòü: äíі і íî÷і; 
áàòüêè і äіòè; âіéíà і ìèð

×åðãóâàííÿ ó – â, і – é ÷іòêî ïðîñòåæóєòüñÿ â ïðîçîâèõ òâîðàõ, à â ïîå-
òè÷íіé ìîâі äîñèòü ÷àñòî ïîðóøóєòüñÿ ç âèìîã ðèòìó âіðøà.

150. І. Прочитайте виразно текст уголос. Визначте його тему 
й основну думку.

ÃÐÀÍІÒÍÎ-ÑÒÅÏÎÂÅ ÏÎÁÓÆÆß
Ïіâäåííèé Áóã ó êðóòèõ êàì’ÿíèñòèõ áåðåãàõ óòâîðþє âóçüêó 

êàíüéî íîïîäіáíó äîëèíó. Âåëè÷íі ãðàíіòíі ñêåëі ïîäåêóäè ñÿãàþòü 
40–50 ì çàââèøêè. Ðóñëî ðі÷êè ïîðîæèñòå* ç âîäîãðàÿìè é îñòðî-
âàìè. Öå ñïðàâæíіé ãіðñüêèé ëàíäøàôò ñåðåä ñòåïó…

Ðàôòèíã – øâèäêіñíèé ñïëàâ ãіðñüêîþ ðі÷êîþ (ð. Ïіâäåííèé Áóã)

Довкілля

Зверніть увагу! 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ñàìå òóò, íà òåðèòîðії Ìèêîëàїâñüêîї îáëàñòі, óòâîðåíî ëàíäøàôò-
íèé ïàðê «Ãðàíіòíî-ñòåïîâå Ïîáóææÿ», ÿêèé ïðîñòÿãàєòüñÿ íà 70 êі-
ëîìåòðіâ. Öåé ïðèðîäíèé êîìïëåêñ – îäíà ç íàéäàâíіøèõ äіëÿíîê 
ñóõîäîëó Єâðàçії, ÿêà íå ïîðèíàëà â ìîðñüêі ãëèáèíè âæå ïðîòÿãîì 
60 ìіëüéîíіâ ðîêіâ. Òóò âèÿâëåíî 86 ïðåäñòàâíèêіâ ôëîðè é ôàóíè, 
çàíåñåíèõ äî ×åðâîíîї êíèãè Óêðàїíè і Єâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñ-
êó.

Íàéêðàùі ïîðîãè, ÿêі є Ìåêêîþ âîäíîãî òóðèçìó, ðîçòàøîâàíі áіëÿ 
ìіñòà Þæíîóêðàїíñüêà, ñіë Ìèãіÿ, Êóðіï÷èíå, Ñåìåíіâêà, Іâàíіâêà
é Êîñòÿíòèíіâêà. Ó öèõ ïîðîãàõ ïðîòÿãîì ï’ÿòè ìіñÿöіâ äîñòàòíіé 
ðіâåíü òåïëîї âîäè, à äîëèíà Ïіâäåííîãî Áóãó òóò ïðîðіçàíà êàì’ÿíè-
ñòèìè ãëèáîêèìè áàëêàìè, óêðèòèìè ëіñàìè òà ñòåïîâîþ ðîñëèííіñòþ
(Іç æóðíàëó).

* Ïîðîæèñòèé – ÿêèé ìàє áàãàòî ïîðîãіâ.

ІІ. Знайдіть у тексті й обґрунтуйте приклади чергувань у – у в, і – і й.

151. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чому активний відпочинок на природі кращий, ніж у при-
міщенні? Що значить піклуватися про цілісність і недоторканність природного 

світу довкола нас? 

152. Спишіть, обираючи у абоу в. Чи вдалося вам досягти милозвучності?
Ïðîїçä (ó,â) ìåòðî, ñâіòëî (ó,â) òóíåëі, íàéêðàùà (ó,â) ñâіòі, ïіöà (ó,â)

ïîäàðóíîê, çóñòðі÷ (ó,â) Îäåñі, ïðèéøëè (ó,â) çðó÷íèé ÷àñ, êâàðòèðà (ó,â) 
öåíòðі, çóïèíêà (ó,â) Ôàñòîâі, ç (ó,â)ñіìà (ó,â)âі÷ëèâèé, Ñòàñ (ó,â)âі÷ëè-
âèé, íàø (ó,â)÷èòåëü, íàøі (ó,â)÷èòåëі, êóïèâ (ó,â)ñå.

153. Поміркуйте, чому в наведених реченнях треба вживати сполучник і, а не й.
Íà öåé ðіê ìè çàïëàíóâàëè ïîїçäêè â Îäåñó і ßðåì÷å.
Àëіíà çàïðîñèëà íà ñâіé äåíü íàðîäæåííÿ Ñâіòëàíó і Þëþ.

коло думок  

154. Спишіть, обираючи і або і й. Обґрунтуйте свій вибір.
×åñòü (і,é) ïîðÿäíіñòü, øâèäêî (і,é)òè, äîáðî (і,é) çëî, íàéáіëüø

(і,é)ìîâіðíèé, áàòüêè (і,é) äіòè, òèõèé (і,é) ñïîêіéíèé, ÷îðíå (і,é) áіëå,
ðі÷êè (і,é) îçåðà, ñìіõ (і,é) ñëüîçè, òîïîëÿ (і,é) ÿâіð, ôðóêòè (і,é) îâî÷і, 
Þëÿ (і,é) Àíäðіé, Àëіíà (і,é) Þðêî.

155. І. Прочитайте речення, обираючи правильний варіант.
1. (Ó,â)ìіííÿ âåñòè ðîçìîâó – öå òàëàíò (Ñòåíäàëü). 2. (Ó,Â) äðóæáі 

íåìàє íі áîðæíèêіâ, íі áëàãîäіéíèêіâ (Ð. Ðîëëàí). 3. Ñòîїòü íà âèäíî-
êîëі ìàòè – (ó,â) íåї (ó,â)÷èñü (Á. Îëіéíèê). 4. Áåñіäà – öå ìèñòåöòâî, 
(ó,â) ÿêîìó ñóïåðíèêîì ëþäèíè âèñòóïàє (ó,â)ñå ëþäñòâî (Ð. Åìåðñîí). 
5. (І,É) ïіçíіé ðàíîê, (і,é) êîðîòêèé äåíü – (ó,â)ñå çèìè îêðåñëåíі ïðè-
êìåòè (Â. Êðèùåíêî). 6. Êîïàé (ó,â)ñåðåäèíі ñåáå êðèíèöþ äëÿ òîї âîäè, 
ÿêà çðîñèòü (і,é) òâîþ îñåëþ, (і,é) ñóñіäñüêó (Ã. Ñêîâîðîäà).

ІІ. Запишіть виділене слово фонетичною транскрипцією. Назвіть букви та вимовте 
звуки, з яких воно складається.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ситуація

156. Уявіть, що ви у відділенні банку. Складіть 2 речення на тему «Візит до бан-
ку», використавши 2–3 з поданих сполучень. 

(ó,â) áàíêîìàòі

(ó,â) êàñі(ó,â) êàñі

(ó,â) «Îùàäáàíêó»

(ó,â) êâèòàíöії

(ó,â) êîíñóëüòàíòà

(ó,â) âі÷ëèâèé 
ïåðñîíàë

(ó,â) áàíêó

( ) і(ó,â)  ðåæèìі 
îíëàéí

(ó,â)ñÿ ñóìà

(ó,â) îãîëîøåííі

(ó,â) êðåäèò

157. І. Візьміть участь у діалозі (10–14 реплік) з однокласником (однокласницею)
або вчителем на одну з поданих тем: «Як заробляти гроші в шкільному віці», «Як 

правильно розпоряджатися грошима», «Як уникнути боргової пастки».
ІІ. Послухайте діалоги ваших однокласників і висловте своє ставлення до озвучених

думок. Чи дотримано в діалогах правил уживання у – у в, і – і й? 

158. І. Спишіть, розкриваючи дужки. 
Çàáóòè ïðî (ó,â)òîìó, õèòàâñÿ âіä (ó,â)òîìè, ïîõіä (ó,â) ãîðè, ìè (ó,â)æå

òóò, âіäïî÷èëè (ó,â) àêâàïàðêó, êóïàâñÿ (ó,â)ëіòêó, ïîáóâàëè (ó,â) Ñâà-
ëÿâі, ïòàõè (ó,â) íåáі, çíàє (ó,â)ñå, (ó,â) ñâіòëі іñòèíè, êóïàëèñü (ó,â) îçåðі,
äîù (і,é)øîâ (ó,â)äåíü, äåíü (і,é) íі÷, ñîñíà (і,é) ÿëèíà, ôіëüì (і,é)äå, äіòè
(і,é)äóòü, âіéíà (і,é) ìèð, Ñâіòëàíà (і,é) Äåíèñ.

ІІ. З одним сполученням (на вибір) складіть і запишіть питальне речення. 

159. Виконайте тестові завдання.

1. Ïðàâèë ìèëîçâó÷íîñòі äîòðèìàíî â ðÿäêó
À çóñòðі÷ â êàâ’ÿðíі, óâіéøëè äî õàòè
Á áіãòè âíèç, ñìàæèòè ó îëії 
Â êàâ’ÿðíÿ ó Ëüâîâі, âèøíі â ñàäó
Ã ïîøèðþâàòè â Іíòåðíåòі, âèñîêî ó íåáі

2. Ïîòðіáíî ïîñòàâèòè ó íà ìіñöі âñіõ ïðîïóñêіâ ó ðÿäêó
À ãóëÿâ ... ëіñі, óëþáëåíèé ..÷èòåëü, áëèñê ... î÷àõ
Á áóëî ... Êèєâі, ëåæàëà ... øóõëÿäі, ïëàâàëà ... âîäі
Â çíіìêè ... ôîòîãðàôà, ëіñè ... õâîї, ÷èòàòè ..ãîëîñ
Ã ïåðåðâà ... íàâ÷àííі, їõàòè ... âàãîíі, äåñü ... ðі÷öі
Ä áóòè ... ôîðìі, îñіíü ... Êàíåâі, äîïîìîæå ..âіéòè

3. Ñïîëó÷íèê é ïîòðіáíî âæèâàòè ó ñïîëó÷åííі
À âîâêè (і,é) ÿãíÿòà Ã îò (і,é) âñå
Á ïðèéøëà (і,é) çàïèòàëà Ä Äàøà (і,é) Þëÿ
Â áàòüêè (і,é) äіòè

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Íà çàïðîøåííÿ ñâîãî äðóãà ç Âåëèêîї Áðèòàíії ëüâіâ’ÿíèí Òàðàñ ïî-
áóâàâ ó ñòîëèöі öієї êðàїíè. Â îäíîìó ç ëîíäîíñüêèõ ìóçåїâ õëîïåöü
çâåðíóâñÿ äî åêñêóðñîâîäà àíãëіéñüêîþ ìîâîþ é äóæå çäèâóâàâñÿ, êîëè
òîé îäðàçó çðîçóìіâ, ùî Òàðàñ іç Óêðàїíè.

– ßê âè çäîãàäàëèñÿ, ùî ÿ óêðàїíåöü? ß æ íå ãîâîðèâ ïî-óêðàїíñüêè.
– Òàê, àëå ÿ ÷óâ, ÿê âè ãîâîðèëè ïî-àíãëіéñüêè.

Поміркуйте, чому, вивчаючи іноземну мову, дуже важко позбутися акценту, а от
лексичну, граматичну, синтаксичну системи опанувати легко.

І таке буває

§ 19. ÂÈÌÎÂÀ ÇÂÓÊІÂ

Ïðî îñîáëèâîñòі âèìîâè íåíàãîëîøåíèõ çâóêіâ [å], [è], [î],
à òàêîæ ïðî òå, ÿê îäèí ïðèãîëîñíèé âïëèâàє íà іíøèé

ПРИГАДАЙМО. 1. Які є дзвінкі й глухі приголосні звуки? 2. Які приголосні не мають 
парних м’яких звуків? 
(Ви можете скористатися інформацією на форзаці).

160. А. Зіставте написання й вимову слова футбол. Чому глухий звук [т] уподіб-
нився до дзвінкого?

ôóòáîë [ôóäáîë]

Б. Простежте, у якій із колонок виділені глухі приголосні звучать чітко, виразно. 
Чому?

ïðîñüáà, áîðîòüáà ïðîñèòè, áîðîòèñÿ

В. Зробіть висновок про особливості вимови глухих приголосних у таких позиціях: 
1) перед дзвінкими; 2) перед голосними.

Çâóê Çâóêè ìîâëåííÿ – öå íàéáіëüø ïîøèðåíèé (àëå íå єäèíèé)
ìàòåðіàë іñíóâàííÿ ìîâè, ÷åðåç ùî âîíà ìàє íàçâó çâóêîâîї
ìîâè ïîðÿä, íàïðèêëàä, іç ìîâîþ æåñòіâ.
Îñíîâîþ íîðìàòèâíîї, ëіòåðàòóðíîї âèìîâè є âìіííÿ ïðà-
âèëüíî âèìîâëÿòè çâóêè, іíòîíóâàòè çâóêîâèé ïîòіê і ò. ä.

Âèìîâà
ïðèãîëîñíèõ

Ïðèãîëîñíі, ÿêі ñòîÿòü ïîðó÷, ìîæóòü âïëèâàòè îäèí íà
îäíîãî.
Íàáëèæåííÿ ó çâó÷àííі îäíîãî ïðèãîëîñíîãî çâóêà äî іí-
øîãî íàçèâàþòü óïîäіáíåííÿì. Íàïðèêëàä: ïèøåìî ôóò-
áîë, à âèìîâëÿєìî [ôóäáîë], áî ãëóõèé [ò] ïåðåä äçâіíêèì
[á] óïîäіáíèâñÿ äî íüîãî çà äçâіíêіñòþ.

ãëóõèé äçâіíêèé

Ô  Ó  Ò  Á  Î  Ë

[ ô ó Ä á î ë ]
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Âèìîâà ïðèãîëîñíèõ çâóêіâ

Ãëóõі ïåðåä äçâіíêèìè óïîäіáíþþòüñÿ äî ïàð-
íèõ äçâіíêèõ

áîðîòüáà [áîðîäáà]
âîêçàë [âîґçàë] 

Äçâіíêі ïðèãîëîñíі ïåðåâàæíî íå îãëóøóþòüñÿ;
їõ âèìîâëÿєìî ÷іòêî

êàçêà [êàçêà]
õîäüáà [õîäáà]
ìîãòè [ìîãòè]

Äçâіíêèé [ã] îãëóøóєòüñÿ â ñëîâàõ íіãòі, êіãòі,
ëåãêî, âîãêî, äüîãòþ òà ïîõіäíèõ âіä íèõ ñëî-
âàõ; éîãî âèìîâëÿєìî ÿê [õ]

ëåãêî [ëåõêî]

Ïðåôіêñ ç- ïåðåä ãëóõèìè îãëóøóєòüñÿ çñóíóâ [ñ:óíóâ]

Êіíöåâèé ïðèãîëîñíèé ó ïðåôіêñàõ ðîç-, áåç-
ïåðåä ãëóõèì âèìîâëÿєìî àáî äçâіíêî (ó ïîâіëü-
íîìó òåìïі ìîâëåííÿ), àáî ãëóõî (ó øâèäêîìó
òåìïі)

ðîçïèñàâ [ðîçïèåñàâ]
           і [ðîñïèåñàâ]

Òâåðäі ïðèãîëîñíі ïåðåä ì’ÿêèìè óïîäіáíþþòü-
ñÿ äî ïàðíèõ ì’ÿêèõ.
Ïðèãîëîñíі [ç], [ñ], [ö], [äç] ìîæóòü óïîäіáíþâà-
òèñÿ äî ïàðíèõ ì’ÿêèõ ùå é ïåðåä íàïіâïîì’ÿê-
øåíèìè çâóêàìè

ïіñíÿ [ï’іñíà]

ñâіòëî [ñâ’іòëî]

Çâóêè [ç], [ö], [ñ] ïåðåä øèïëÿ÷èìè [æ], [÷], [ø]
çìіíþþòüñÿ âіäïîâіäíî íà [æ], [÷], [ø]

ïðèíіñøè [ïðèåíіø:è]
çæàòè [æ:àòè]
çøèòè [ø:èòè]

Øèïëÿ÷і [æ], [÷], [ø] ïåðåä [ç], [ö], [ñ] çìіíþ-
þòüñÿ âіäïîâіäíî íà [ç], [ö], [ñ]

êíèæöі [êíèçöі]
áіëî÷öі [á’іëîö:і]
ïîñìіøöі [ïîñì’іñöі]

Îñîáëèâîñòі âèìîâè äåÿêèõ ãðóï ïðèãîëîñíèõ

Ïèøåìî Âèìîâëÿєìî Ïðèêëàä

-òüñÿ [ö:à] ïèøóòüñÿ [ïèøóö:à]
-øñÿ [ñ:à] äèâèøñÿ [äèâèåñ:à]
-ò÷- [÷:] âіò÷èçíà [â’і÷:èçíà]
-òö- [ö:] êîðèòöå [êîðèö:å]

Âèìîâà ãîëîñíèõ çâóêіâ

íàãîëîøåíі ãîëîñíі âèìîâëÿєìî ÷іòêî é âè-
ðàçíî. Ãîëîñíі [à], [ó], [і] âèìîâëÿєìî ÷іòêî é ó 
íåíàãîëîøåíèõ ñêëàäàõ

ìàëþíîê [ìàëóíîê]
ìåäó [ìåäó]

Íåíàãîëîøåíèé [å] âèìîâëÿєìî ç íàáëèæåííÿì
äî [è];
íåíàãîëîøåíèé [è] âèìîâëÿєìî ç íàáëèæåííÿì
äî [å]
(êðіì å, è â çàêіí÷åííÿõ òà â ñóôіêñі іíôіíіòèâà -òè)

çåðíîå [çåèðíî]

çèìà [çèåìà]

Íåíàãîëîøåíèé [î] ïåðåä ñêëàäîì іç íàãîëîøå-
íèì [ó] âèìîâëÿєìî ç íàáëèæåííÿì äî [ó]

çîçóëÿ [çîóçóëà]

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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161. Прочитайте вголос слова, користуючись транскрипцією. У яких словах приго-
лосні звуки змінилися під час вимови? Чому?

áåðіçêà [áåèðіçêà] 
ëåãêèé [ëåèõêèé]
äîðіæêà [äîðіæêà]
áàñêåòáîë [áàñêåèäáîë]
ðþêçàê [ðóґçàê]
ïîðіã [ïîðіã]
òàíöі [òàíöі]
íà ôëåøöі [ôëåñöі]
çñàäèòè [ñ:àäèòè]
ìèðÿòüñÿ [ìèðàö:à]

162. Запишіть слова фонетичною транскрипцією та вимовте їх відповідно до орфо-
епічних норм. За потреби скористайтеся орфоепічним словником, поданим у додатках.

Çîçóëÿ, ôóòáîëіñò, áåðåãòè, íіãòèê, Âåëèêäåíü, íèçüêî, ñíіã, ìîëîòüáà,
ñòåæêà, ó äіæöі, äîíå÷öі, îòæå, ãðÿäêà, äèâóєøñÿ, âіäíіìàєòüñÿ.

163. Випишіть слова, під час вимови яких відбувається уподібнення приголосних. 
Вимовте ці слова правильно.

1. Íà ùàñòÿ, æèòòÿ áåç íåñïîäіâàíîê íå îáõîäèòüñÿ (Î. Çàáóæêî). 2. Ïàõ-
íå âіòðîì і çåìëåþ âîãêèé âіòåð-ñðіáíîêðèë (Ì. Ðèëüñüêèé). 3. Íà äåñÿò-
êè âåðñò ëіñè і ëіñè, ìîâ÷àçíі, íàñóïëåíі, çàãàäêîâі (І. Öþïà). 4. Êâèòîê 
êóïëå íèé, ðå÷і çіáðàíі, ïðîùàëüíі ãóäêè íà âîêçàëі (Ì. Єùåíêî). 5. Íà-
ìàãàєøñÿ ñòóïàòè áîñèìè íîãàìè ïî ñòåæöі (Є. Ãóöàëî). 6. Ãîðäèíÿ, æàä-
íіñòü і ëèõîñëіâ’ÿ – öі ñëàáêîñòі ïðèçâîäÿòü äî áіäè (Ïåðñüêå ïðèñëіâ’ÿ).

164. І. Поміркуйте, чому в усному мовленні можна сплутати подані парами слова.
Яких норм треба дотримуватися, щоб цього не сталося? 

Ñàäèòè – çñàäèòè;  êàçêà – êàñêà;  ìèìîõіäü – ìèìîõіòü.

ІІ. Поміркуйте, яких помилок треба уникати під час вимови слів досвід, поріг, вми-
ваєшся, людський.

коло думок  

165. Вимовте спочатку звук, який позначено виділеною літерою, а потім – виразно 
слово.

ÏèðіÃ, çàÏ’ÿñòîê, ÂåëèÊäåíü, õîÄüáà, äîñâіÄ, Áіëãîðîä-ÄÍіñòðîâ-
ñüêèé, ÄÆåðåëî, õîÄüáà, äüîÃòüîâèé, ÕàÐêіâ, äîïîìîÃòè, îÒÆå, âåÇòè.

166. Знайдіть помилки в передачі вимови слів. Запишіть ці слова фонетичною 
транскрипцією правильно.

Cåëî [ñèëî], êîæóõ [êóæóõ], åëåêòðèêà [åëåêòðèåêà], çëіñòü [çëіñò], 
âîãêî [âîãêî], ïðîñüáà [ïðîñáà], ñåðåæêà [ñèåðåøêà], âіäðіæ [âіäðіø], 
ó÷èòüñÿ [ó÷èåòñà], ëîæöі [ëîæöі], âîäîñïàä [âîäîñïàò].

167. Розподіліть між собою групи слів. Продиктуйте одне одному слова, дотриму-
ючись норм вимови приголосних. Перевірте написане. 

1. Ëåãêèé, àéñáåðã, íàòõíåííÿ, ïіäêàçêà, äîâіäêà, áîðîòüáà, ëіæêî.
2. Âîãêèé, êіãòі, ñîëîäêèé, ïðîñüáà, ñìóæêà, õîäüáà, ðіäêî.

попрацюйте в парах

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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168. Прочитайте вголос пари слів, чітко й виразно вимовляючи кожен звук. Якими
звуками розрізняються слова в парах?

Ãðàòè – ґðàòè, ãðèá – ãðèï, âåçòè – âåñòè, ñèí – ñèíü, ãàäêà – ãàòêà,
ëіä – ëіò.

Íàïіâïîì’ÿêøåíі ïðèãîëîñíі є âіäòіíêàìè òâåðäèõ çâóêіâ, à îò ì’ÿêі і 
òâåðäі ïðèãîëîñíі — öå ðіçíі çâóêè. Òîìó íå ìîæíà êàçàòè, ùî ñëîâà ñèí
і ñіëü ïî÷èíàþòüñÿ îäíàêîâèì çâóêîì, àäæå â ïåðøîìó ñëîâі ìàєìî çâóê 
[ñ], à â äðóãîìó — [ñ].

169. Визначте, скільки разів ужито звук [д] у поданій групі слів.
Ãàíäáîë, áîðîòüáà, äçèґà, äіæêà, äÿäüêî, äóæêà, äèòèíñòâî, ñïåðå-

ñåðäÿ, ìіääþ, áäæîëè, äîñâіä.

два – чотири – усі разом

ситуація

170. Уявіть, що ви плануєте проведення спортивних заходів. Складіть і запишіть 
2 речення, використавши щонайменше три подані назви. Прочитайте речення вго-
лос, правильно вимовляючи ці назви.

ôóòáîë [ä]

ãàíäáîë [ä]

ñïîðòèâíà
õîäüáà [ä]

ëåãêà [õ]
àòëåòèêà

ñòðèáêè [á]
ó âîäó

ñïîðòèâíі
òàíöі [í]

âàæêà [æ]
àòëåòèêà

ôåõòóâàííÿ [õ]

áàñêåòáîë [ä]

ïåéíòáîë [ä] êåðëіíã [ã]

âіëüíà
áîðîòüáà [ä]

171. Запишіть слова фонетичною транскрипцією.
Çöіäèòè, çøèòîê, âіò÷èçíà, êâіòöі, øіñòäåñÿò, ïîäðóæöі, äî÷öі, ëі÷áà.

172. І. Запишіть слова фонетичною транскрипцією.
Ñîëîäêèé, êîæóõ, ëåãêèé, ïåéíòáîë, áåðåã, áîðîòüáà, âàæêî, âîêçàë,

âåçòè, ðåíòãåí, êóçíÿ, ïðîñüáà, øâèäêî, (íà) äîðіæöі, çñóíóòè, ìîëèøñÿ.

ІІ. З одним із поданих слів (на вибір) складіть безсполучникове складне речення.

Зверніть увагу! 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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173. Виконайте завдання одного з варіантів, дотримуючись норм вимови звуків.

Óÿâіòü, ùî ïіä ÷àñ ñïіëüíèõ
çáîðіâ ó÷íіâ і áàòüêіâ âàøîãî

êëàñó âèíèêëà äèñêóñіÿ ùîäî
òîãî, ÿêèì ìàє áóòè ó÷åíü. Âè-
ñëîâòå ñâîþ äóìêó ç òåìè «Ïðàâî
êîæíîãî áóòè ñàìèì ñîáîþ»
(5–7 ðå÷åíü).

Óÿâіòü, ùî âàñ çàïðîñèëè äî 
ó÷àñòі â ðàäіîïåðåäà÷і äëÿ 

ñòàðøîї øêîëè ïðî çäîðîâ’ÿ. Ïіä-
ãîòóéòå íåâåëèêå óñíå âèñëîâëåí-
íÿ (5–7 ðå÷åíü) íà îäíó ç òåì: «Çà-
ãàðòóâàííÿ ïðîòÿãîì ðîêó», «Ãó-
ìîð – àíòèáіîòèê âіä òóãè é äåïðå-
ñії», «Ãіãієíà äóìîê».

174. Виконайте тестові завдання.

1. Ïðàâèëüíó âèìîâó âіäîáðàæàє ôîíåòè÷íèé çàïèñ ñëîâà â ðÿäêó
À äóæêà [äóøêà] Ã áóäêà [áóäêà]
Á àëìàç [àëìàñ] Ä øâèäêî [øâèòêî]
Â âîãêî [âîãêî]

2. Ïіäêðåñëåíі áóêâè ïîçíà÷àþòü îäíàêîâèé çâóê ó êîæíîìó ñëîâі
ðÿäêà

À æóê, âàæêî, ïîäðóæöі Â Áîðèñïіëü, ñіñòè, âåñíÿíêà
Á ïîøàíà, ìîëèøñÿ, íàø Ã ìîãòè, êіãòі, ïîðіã

3. Çâóê [ä] є â êîæíîìó ñëîâі ðÿäêà
À äèòèíà, ìîëîòüáà, äåíü Â Äåñíà, äåñÿòü, äæåðåëî
Á êëàäêà, ôóòáîëіñò, Ìèðãîðîä Ã ïîäàòîê, äÿòåë, çâіäòè

4. Çâóê [ò] òðåáà âèìîâëÿòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À [..]åðíîïіëü, ðі[..]êèé, ëàóðåà[..]
Á êàø[..]àí, ãàí[..]áîë, áîðî[..]üáà
Â æóðÿ[..]üñÿ, ïîðòðå[..], [..]èõåíüêèé
Ã ëіñíèö[..]âî, ðîçïè[..]àòè, à[..]ìîñôåðà

§ 20. ÍÀÃÎËÎØÓÂÀÍÍß ÑËІÂ
Ïðî ñêëàäíі âèïàäêè íàãîëîøóâàííÿ ñëіâ, âàðіàíòíå íàãîëîøóâàííÿ,

à òàêîæ ïðî ðîçðіçíþâàííÿ ñëіâ çà äîïîìîãîþ íàãîëîñó

175. А. Змініть наголос у словах так, щоб змінити лексичне значення.

Äîðîãà, îðãàí, ïðèêëàä, äçâîíè.

Б. З’ясуйте, чи однаково наголошуємо слово озеро в поданих словосполученнях.

ãëèáîêі îçåðà ãëèáîêîãî îçåðà

В. Зробіть висновок, чи допомагає наголос розрізняти слова та форми слів.

Âàðіàíòíå
íàãîëîøóâàííÿ

Äåÿêі ñëîâà ìàþòü äâà ìîæëèâі íàãîëîñè (âàðіàíòíå íà-
ãîëîøóâàííÿ). Íàïðèêëàä: çàâæäè, äîïîâі äі à÷, ìàáóá òü,
ïîìèëêà, ïðîñòèé, òàêîæ.

Ðîçðіçíþâàëü-
íèé íàãîëîñ

Çà äîïîìîãîþ íàãîëîñó ìîæåìî ðîçðіçíÿòè:
ñëîâà: çàìîê – çàìîê; áіãîì – áіãîì; 
ôîðìè ñëіâ: êíèæêè – êíèæêè; âåñíè – âåñíè.

À Á

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 



82

Орфоепічна норма

ÄÄіàëåêòíèé
íàãîëîñ

Íîñії òèõ ÷è òèõ ãîâîðіâ íåðіäêî ïåðåíîñÿòü ñâîї íàãîëîñè
â ëіòåðàòóðíó ìîâó. Öå ïîðóøåííÿ îðôîåïі÷íèõ íîðì.
Íàïðèêëàä:

Ëіòåðàòóðíèé íàãîëîñ
(ïðàâèëüíèé)

Äіàëåêòíèé
íàãîëîñ

ëèñòîïàä, áåðåìî, òâîї ëèñòîïàä, áåðåìî, òâîї

176. І. Прочитайте пари слів. Простежте, як зі зміною наголосу змінюється лексичне
значення слова.

Äîðîãà – äîðîãà, â äîìіñòü – âіäîìіñòü, òåïëî – òåïëî, ñîðîê – ñîðîê,
íіêîëè – í êîëè.

ІІ. Виберіть з поданих пар слів одну та складіть із кожним її словом словосполучення.

177. Прочитайте вголос слова, правильно їх наголошуючи. 

Ïðèêìåòíèêè

ç íàãîëîøåíèì
çàêіí÷åííÿì

ç íàãîëîøåíèì êîðåíåì
àáî ñóôіêñîì

áіðæîâèé
ґðóíòîâèé 
æèòëîâèé
ëèñòÿíèé 
ìіëêèé 
íîâèé 
ïіëüãîâèé

òåðïêèé  
òîíêèé
òîâñòèé
ôàõîâèé 
÷àðіâíèé 
÷åðãîâèé 
÷åðñòâèé

âèçâîëüíèé
ãåòüìàíñüêèé
çðó÷íèé
êîñèé 
îäíàêîâèé
îäíîðàçîâèé
îïòîâèé
ïîðÿäêîâèé

Äієñëîâà
1. Áåðåìî (áåðåòå); âåçòè (âåçåìî, âåçåòå, âåçó÷è), âіäâåçòè; іäåìî (іäå-

òå, іäó÷è); íåñòè (íåñåìî, íåñåòå, íåñó÷è).
2. Æàëèòè, çàâåðøèòè, çîáðàçèòè, îçäîðîâèòè, ïîñèäіòè, ðîáëþ, õî-

äæó.

Іìåííèêè
Âèïàäîê, ãîðîøèíà, äîâ äíèê, äîáóòîê, äîíüêà, äî÷êà, êàìáàëà,

êàòàëîã, êóðÿòèíà, ìåðåæà, ìåòàëóðãіÿ, ïîäðóãà, ïîêàçíèê, ðіçíîâèä, 
ðåøåòî, ðóñëî, ñàíòèìåòð, ñâåðäëî, ñåðåäèíà, ñèìåòð ÿ, ñïèíà, ñóäíî, 
òå÷іÿ, ôåíîìåí.

Іìåííèêè íà -àííÿ
Çàâäàííÿ, çàïèòàííÿ, âèãíàííÿ, âèçíàííÿ, çàñëàííÿ, íàâ÷àííÿ,

íàäáàííÿ, îáðàííÿ, ïіçíàííÿ, ÷èòàííÿ; ÀËÅ: äèõàííÿ, çîáîâ’ÿçàííÿ.

Іìåííèêè ó ôîðìі ìíîæèíè
Äіòè – ç ä òüìè; ãîëêè, ëàñòіâêè, êîïіéêè (ÀËÅ: äâі ãîëêè, äâі

ëàñòіâêè, äâі êîï éêè).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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178. І. Cпишіть слова, позначте місце наголосу. За потреби скористайтеся словни-
ком наголосів, поданим у додатках. 

×åðñòâèé, ãåòüìàíñüêèé, âèìîâà, іäåìî, çàâäàííÿ, óêðàїíñüêèé, ñâåðä-
ëî, îäèíàäöÿòü, ìіëêèé, âèçâîëüíèé, çàâäîâæêè, ïіçíàííÿ, çàâåçòè, ïîñè-
äіòè, êðîïèâà, äîíüêà, ñïèíà, ïіëüãîâèé, íà÷èíêà, ïîðÿäêîâèé.

ІІ. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією, визначте кількість букв і 
звуків. 

Ëîãі÷íèé
íàãîëîñ

Ó ìåæàõ ðå÷åííÿ ìîæåìî âèäіëÿòè ãîëîñîì îäíå àáî êіëüêà
ñëіâ. Òàêå âèäіëåííÿ ñëîâà íàçèâàþòü ëîãі÷íèì íàãîëîñîì.
Ïîðіâíÿéìî:

1. Íà ñüîãîäíі îáіöÿþòü ñíіã. 2. Íà ñüîãîäíі îáіöÿþòü ñíіã.

179. І. Прочитайте вголос речення, правильно наголошуючи виділені слова. Ви-
значте логічно наголошені слова.

1. Ãóðòóþòüñÿ â îñіííіé âèðіé ëàñòіâêè (Î. Áіëàø). 2. Îñÿÿíèé ñîíöåì, 
ïåðåä íàìè ðîçêðèâñÿ çîâñіì íîâèé ñâіò (Î. Äîâæåíêî). 3. Ãîïàê – óêðà-
їíñüêèé òàíåöü, ÿêèé, íà äóìêó äîñëіäíèêіâ, âèíèê ñåðåä êîçàêіâ (Ç ïî-
ñіáíèêà). 4. Äèâíèé áóáëèê: êðóãîì îá’їñè, à âñåðåäèíі íåìà íі÷îãî (Íàð. 
òâîð÷іñòü). 5. ß áà÷ó, ùî äà÷íèêè, ÿêі âèéøëè ðàçîì çі ìíîþ ç ïîòÿãà, 
óæå ðîçіéøëèñÿ (Â. Äîìîíòîâè÷). 6. ßê æå íàì õîòіëîñÿ äîâåñòè âñüîìó 
ñâіòîâі: Øåâ÷åíêî і ìîäåðíèé, і ñó÷àñíèé… (І. Ìàëêîâè÷).

ІІ. Випишіть речення, ускладнене відокремленим означенням. Підкресліть члени 
речення.

180. Поміркуйте, чому в поданих реченнях виділені слова наголошуємо по-різному.

1. Ãîñïîäàðñüêèé êîäåêñ Óêðàїíè âèçíà÷àє îñíîâíі çàñàäè ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ â íàøіé äåðæàâі (Ç ïіäðó÷íèêà).
2. Ìàðóñÿ â ìåíå âñþ ãîñïîäàðñüêó ðîáîòó ðîáèòü (І. Íå÷óé-Ëå-
âèöüêèé). 

коло думок  

181. Розгляньте опорні малюнки та запам’ятайте наголошування слів.

çðóó÷íèé

êîñèé

îëåíü

êîëåñî

ðà
çî

ì
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182. Прочитайте вголос слова, правильно їх наголошуючи. 
Òîâñòèé, ðàçîì, çðó÷íèé, ÷îðíîçåì, êîëåñî, äîïіçíà, ÷îòèðíàäöÿòü, ñåðå-

äèíà, ðèíêîâèé, æèâîïèñ, êèäàòè, ëåãêèé, ôîëüãà, îáðó÷ (îáіä), íåíàâèñòü,
íåñòè, çàïèòàííÿ, îëåíü, ïîñèäіòè, ïðè÷іï, ðóñëî, ñòîëÿð, ðîáëþ.

183. У кожній групі слів знайдіть одне, у якому наголошено другий склад.
1. Ìіëіìåòð, ñåðåäèíà, ÷àðіâíèé.
2. Äèõàííÿ, ëåãêèé, ãîðîøèíà.
3. Âåçòè, ñïèíà, ëüîäîâèé.

два – чотири – усі разом

ситуація

184. Прочитайте словосполучення. Підготуйте невелике висловлення (3–5 ре-
чень) про свій навчальний заклад або про те, яким ви хотіли б його бачити. Ви-
користайте щонайменше три з поданих сполучень.

íàâ÷àєìîñÿ ðàçîì
öіêàâі çàâäàííÿ

âèñîêà ÿêіñòü íàâ÷àííÿ
çðó÷íі ïàðòè

ïîñåðåäèíі õîëó
÷åðãîâèé ó÷åíü

ãîñïîäàðñüêà êіìíàòà
êîìï’þòåðíà ìåðåæà

îáðàííÿ ó÷íіâñüêîї ðàäè
æàëþçі íà âіêíàõ
íîâѕ êîìï’þòåðè

åëåêòðîííі äîâіäíèêè
îäèíàäöÿòèé êëàñ

185. І. Проаналізуйте мовлення дикторів і ведучих на радіо, телебаченні стосов-
но дотримання орфоепічних норм.

ІІ. Зробіть аудіозапис власного мовлення та проаналізуйте його стосовно дотриман-
ня орфоепічних норм.

ІІІ. За орфоепічним словником і словником наголосів проаналізуйте статті слів гро-
мадський ій сміятися. Розкажіть, як побудовано ці словники.

186. І. Спишіть слова, позначаючи наголоси. За потреби зверніться до словника
наголосів у додатку.

Êèäàòè, íàâêîëî, ìåòàëóðãіÿ, æàëèòè, íóäíèé, êіëîìåòð, ôåíîìåí, óñå-
ðåäèíі, çàíåñòè, æàëþçі, òå÷іÿ, âèçâîëüíèé, ïîêàçíèê, âèïàäîê, çàïèòàí-
íÿ, êàæó, îïòîâèé, êîñèé, óðî÷èñòèé, ÷àðіâíèé, îäíîðàçîâèé, îáðàííÿ.

ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Назвіть букви, вимовте  звуки.

187. Виконайте завдання одного з варіантів.

Ïіäãîòóéòå óñíèé âèñòóï íà 
òåìó «Ìîæëèâîñòі óêðàїíñüêî-

ãî íàãîëîñó».

Íàïèøіòü åñå íà òåìó «Íàãî-
ëîñ – äóøà ñëîâà».

À Á
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188. Виконайте тестові завдання.

1. Íà ïåðøèé ñêëàä ïàäàє íàãîëîñ ó ñëîâі
À ïіëüãîâèé Á òå÷іÿ Â íîâèé Ã âèïàäîê

2. Íà äðóãèé ñêëàä ïàäàє íàãîëîñ ó ñëîâі
À êîòðèé Á çðó÷íèé Â ðàçîì Ã ïðèâåçòè

3. Íà òðåòіé ñêëàä ïàäàє íàãîëîñ ó ñëîâі
À êàòàëîã Á çàâäàííÿ Â ôåíîìåí Ã êàìáàëà

4. Íàãîëîñ íà äðóãîìó ñêëàäі ìàþòü óñі ñëîâà â ðÿäêó
À ÷îòèðíàäöÿòü, âåñòè, âèìîâà  Ã ëèñòîïàä, ÷îðíîçåì, ðóêîïèñ
Á äîâіäíèê, ëåãêèé, âèçâîëüíèé   Ä ñèìåòðіÿ, ëіòîïèñ, çíåñòè
Â æèâîïèñ, ëüîäîâèé, îäèíàäöÿòü

УРОК  РОЗВИТКУ  МОВЛЕННЯ

§ 21. ÓÑÍÈÉ ÏÅÐÅÊÀÇ ÒÅÊÑÒÓ 
Ç ÒÂÎÐ×ÈÌ ÇÀÂÄÀÍÍßÌ 

189. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку.

ÇІÐÊÎÂÈÉ ØËßÕ ÊÎÐÎËÜÎÂÀ
Ó òèñÿ÷à äåâ’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò ñüîìîìó ðîöі ðàêåòà âèâåëà íà îðáі-

òó øòó÷íèé ñóïóòíèê Çåìëі. Öå ñòàëî ïåðøèì íåîáõіäíèì êðîêîì â 
îñâîєííі êîñìі÷íîãî ïðîñòîðó. Áåç ðàêåòè-íîñіÿ íå ìîãëî áóòè é ìîâè 
ïðî êîñìі÷íі ïîëüîòè.

Íà ÷îëі âåëèêîї ñïðàâè ñòîÿâ êåðіâíèê, ÿêèé âіðèâ ó ðåàëüíіñòü 
òàêèõ ïîëüîòіâ ó òîé ÷àñ, êîëè áàãàòî õòî ââàæàâ їõ ôàíòàñòèêîþ. 
Öèì êåðіâíèêîì áóâ ãîëîâíèé êîíñòðóêòîð, àêàäåìіê, óêðàїíåöü Ñåð-
ãіé Êîðîëüîâ.

Ïðàöþâàòè ç Êîðîëüîâèì áóëî âàæêî, àëå öіêàâî. Ïіäâèùåíà âè-
ìîãëèâіñòü, ñòèñëі òåðìіíè çàâåðøåííÿ çàâäàíü, íîâèçíà, ÿêà ïðèõî-
âóâàëà íå ëèøå ïðèєìíі íåñïîäіâàíêè, – óñå öå çìóøóâàëî òèõ, õòî 
ç íèì ïðàöþâàâ, ïîñòіéíî ïåðåáóâàòè â ñòàíі íåðâîâîãî íàïðóæåííÿ.

Ïðîòå âñі öі òðóäíîùі, íåçðó÷íîñòі, à іíêîëè é ñåðéîçíі íåïðèєì-
íîñòі âèäàâàëèñÿ ìіçåðíèìè ïîðіâíÿíî іç çàõîïëèâî öіêàâîþ ðîáîòîþ.
Îäíієþ ç ïðè÷èí ïîñòіéíîãî іíòåðåñó äî ðîáîòè áóëà її íîâèçíà. Êîðî-
ëüîâ íå ëþáèâ ñïîêіéíîãî æèòòÿ, íå ëþáèâ ïîâòîðþâàòèñÿ. Ðîçðîáëÿ-
þ÷è ÿêóñü íîâó êîíñòðóêöіþ, ïðîéøîâøè âèñíàæëèâèé øëÿõ ïîøó-
êіâ, íàðåøòі íàäàâøè êîíñòðóêöії ïîòðіáíîãî ñòóïåíÿ çàâåðøåíîñòі,
âіí íà÷åáòî âòðà÷àâ іíòåðåñ äî òåìè. ×àñòî ñâîї äîñÿãíåííÿ «äàðóâàâ»
ñïîðіäíåíîìó êîëåêòèâó, ïðè÷îìó íàâіòü ïåðåâîäèâ ñâîїõ êîëåã ó íîâó 
ãðóïó êîíñòðóêòîðіâ. Öå ñâіä÷èëî ïðî ìàñøòàáíіñòü éîãî ïîãëÿäіâ і 
íåâè÷åðïíó òâîð÷іñòü.

Ïîïðè âåëèêó ùåäðіñòü Ñåðãіé Êîðîëüîâ íіêîìó íå ïåðåäàâàâ òå-
ìàòèêè, ïîâ’ÿçàíîї ç ïіëîòóâàííÿì ïîëüîòіâ. Ìàáóòü, íåàáèÿêà ðîëü ó 
öüîìó íàëåæàëà éîãî þíàöüêіé ìðії – ëіòàòè íà ïëàíåðàõ, à ïîòіì íà 
ðàêåòíîìó àïàðàòі. Òîìó é íå äèâíî, ùî âñþ іíôîðìàöіþ ïðî êîñìî-
íàâòіâ âіí âіäñòåæóâàâ ñàì і êîíòðîëþâàâ äóæå ðåòåëüíî.

Успіх

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ìóçåé êîñìîíàâòèêè іìåíі Ñ. Êîðîëüîâà â Æèòîìèðі

Âіäáіð і ïіäãîòîâêà ïåðøèõ êîñìîíàâòіâ ïðîâîäèëèñÿ ïàðàëåëüíî ç 
óäîñêîíàëåííÿì êîðàáëіâ. Òàê ñàìî ÿê íå áóëî íіÿêîãî äîñâіäó ñòâî-
ðåííÿ êîñìі÷íèõ êîðàáëіâ, áóâ âіäñóòíіé і äîñâіä ïіäãîòîâêè êîñìîíàâ-
òіâ. Ùî î÷іêóâàëî ëþäèíó â êîñìі÷íîìó ïðîñòîðі? Äîñòåìåííî áóëî 
âіäîìî, ùî âîíà îïèíèòüñÿ â íåâàãîìîñòі, ùî ïіä ÷àñ ïіäéîìó òà ñïóñ-
êó íà íåї áóäóòü âïëèâàòè âåëèêі ïåðåâàíòàæåííÿ, ùî êîðàáåëü ïåðå-
áóâàòèìå ïіä äієþ êîñìі÷íîãî âèïðîìіíþâàííÿ. ßê âïëèíå êîñìі÷íèé
ïîëіò íà ïñèõіêó ëþäèíè? Íà öі çàïèòàííÿ íіõòî íå ìіã âіäïîâіñòè.

Áóëî ïðèєìíî âіä÷óâàòè, ùî êîñìі÷íі ðåéñè ïåðåêðåñëèëè ïåñè-
ìіñòè÷íі ïðîãíîçè äåÿêèõ ó÷åíèõ, çãіäíî ç ÿêèìè ëþäèíà áіëüøå 
äîáè íå çìîæå іñíóâàòè â êîñìîñі, à òðèâàëà íåâàãîìіñòü ìîæå ñòàòè 
áàð’єðîì äëÿ éîãî îñâîєííÿ.

Êîñìîíàâòèêà ðîçøèðèëà îáðії íàøèõ çíàíü, ñòèìóëþâàëà ðîç-
âèòîê áàãàòüîõ ãàëóçåé íàóêè é òåõíіêè. Çåìëÿíè çàâæäè áóäóòü іç 
âäÿ÷íіñòþ ïàì’ÿòàòè іìåíà ëþäåé, ÿêі âіäêðèëè íîâó ñôåðó ëþäñüêîї
äіÿëüíîñòі. Ó öüîìó ñóçіð’ї іìåí îäíå ç íàéÿñêðàâіøèõ – іì’ÿ íàøîãî 
ñïіââіò÷èçíèêà – àâіàêîíñòðóêòîðà Ñåðãіÿ Êîðîëüîâà (Іç æóðíàëó).

ІІ. Виконайте завдання.
1. Визначте тип і стиль мовлення тексту. 
2. Поміркуйте, чому, незважаючи на всі труднощі, робота приносила С. Коро-

льову задоволення. Завдяки чому він зміг досягти успіху? 
3. Знайдіть 3–5 прикладів чергування у – в, і – й.  
4. Укажіть на особливості вимови виділених слів (наголошування або вимова 

звуків).
5. Прочитайте текст удруге. Складіть колективно складний план.
6. Перекажіть стисло прочитане та доповніть текст невеликим роздумом на одну 

з тем: «Успіх – це результат безперервної й наполегливої діяльності», «Кроки до 
успіху», «Успіх приходить до сміливих» (усно).

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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«ÏÐÎØÓ ÄÎ ÑÒÎËÓ» 
×È «ÏÐÎØÓ ÄÎ ÑÒÎËÓ»?

Êîëè çâåðòàєìîñÿ äî êîãîñü іç ïðîõàííÿì, êëîïîòàííÿì ùîñü çðîáèòè, 
âèêîíàòè ÿêóñü äіþ, êàæåìî: «Ïðîøó çàéòè», «Ïðîøó ñëîâà».

Ñëîâî ïðîøó (ç íàãîëîñîì íà ïåðøîìó ñêëàäі) âæèâàєìî òîäі, êîëè 
âîíî âèñòóïàє ó ôóíêöії âñòàâíîãî ñëîâà áóäü ëàñêà. Íàïðèêëàä: «Ïðî-
øó, ñіäàéòå», «Ïðîøó, çàõîäüòå». Ó öèõ âèñëîâàõ ñëîâî ïðîøó ïåðåäàє 
ââі÷ëèâó ôîðìó çâåðòàííÿ, ÿêå â òàêèõ âèïàäêàõ ìîæíà çàìіíèòè ôîðìîþ 
áóäü ëàñêà: «Áóäü ëàñêà, ñіäàéòå».

Îòæå, òðåáà êàçàòè: «Ïðîøó äî ñòîëó», «Ïðîøó ñіäàòè», «Ïðîøó, ñі-
äàéòå» (Çà ìàòåðіàëàìè ñàéòó kulturamovy.univ.kiev.ua).

Орфоепічний тренажер
Âèìîâà ïðèãîëîñíèõ

1. Звуки [б], [д], [з], [ж] вимовляйте дзвінко, не допускаючи оглушення:

äóá, ãîðá, ëіñîðóá, áóäêà, øâèäêî, êëàäêà, õіä, ïðóäêî, áåðіçêà, ÷îðíî-
ãóç, ãàðáóç, íèçêà, âåðáîëіç, êàçêà, áîÿãóç, â’ÿçêà, ñòåæêà, äîðіæêà.

2. Вимовляйте [л] перед [е] твердо, не допускаючи його пом’якшення:

åëåêòðèêà, áàëåò, áіëåò, òåëåôîí, âîëåéáîë, ëåéòåíàíò, ëåáіäü, ïðîáëå-
ìà, ëåãåíäà, ëåãêî, êîëåñî, åëåãàíòíèé, åëåìåíòàðíèé, êàëåíäàð, êëåї-
òè, ïàëåöü.

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî
áà[ë]åò
[ë]åêöіÿ
ïðîá[ë]åìà
òå[ë]åôîí

áà[ë]åò
[ë]åêöіÿ
ïðîá[ë]åìà
òå[ë]åôîí

3. Звуки [ч], [ш] вимовляйте твердо, не допускаючи їх пом’якшення:
÷èòàòè, ÷èïñè, ÷èçáóðãåð, ÷àñòî, êëþ÷, êëþ÷èê, ì’ÿ÷, ì’ÿ÷èê, ÷àøêà,
÷àé, ÷èñòî, êàëà÷, ÷åìîäàí, áåðåø, ñèäèø, ìàëþєø, ìèøêà, ôіíіø, ùóêà.

4. Звук [р] у поданих словах вимовляйте твердо:

Õàðêіâ, Іãîð, ëіêàð, áóêâàð, ïóñòèð, òåïåð, çâіð, ïîâіð, êðåì, ðåáóñ.

Корисно знати
Óêðàїíñüêèé [ґ]

Çâóê [ґ] âèìîâëÿєìî â íåâåëèêіé ãðóïі ñëіâ, ÿê âëàñíå óêðàїíñüêèõ, 
òàê і çàïîçè÷åíèõ. Íàïðèêëàä: àґðóñ, ґàâà, ґàíîê, ґàçäà, ґàòóíîê, ґâàëò, 
ґåäçü, ґåëґîòàòè, ґíіò (ó ëàìïі), ґàõêàòè, ґðàòè (іìåííèê), ґðå÷íèé, 
ґðèíäæîëè, ґðóíò, ґóäçèê, ґóëÿ, äçèґà, ìàìàëèґà. 

Ó âëàñíèõ íàçâàõ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ çâóê [g] çãіäíî ç òðàäèöієþ 
âèìîâëÿєìî ÿê [ã], ïðîòå íå є ïîðóøåííÿì îðôîåïі÷íîї íîðìè é âèìîâà 
öüîãî çâóêà ÿê [ґ]. Íàïðèêëàä: Ãðåíëàíäіÿ é Ґðåíëàíäіÿ, Ãåòå é Ґåòå, 
Ãіáðàëòàð і Ґіáðàëòàð, Ãþґî é Ãþãî.

ð ð
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§ 22. ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÎЇ ÎÐÔÎÃÐÀÔІЇ. 
ÍÅÍÀÃÎËÎØÅÍІ [Å], [È] Â ÊÎÐÅÍІ ÑËÎÂÀ

Ïðî îðôîãðàôі÷íó íîðìó, ïðèíöèïè óêðàїíñüêîї îðôîãðàôії, à òàêîæ
ïðî òå, êîëè ïîòðіáíî ïèñàòè áóêâó å, à êîëè – è

ПРИГАДАЙМО. Як вимовляємо ненаголошені звуки [е], [и]? 

190. А. Прочитайте слова. Простежте, з яким звуком може чергуватися ненаго-
лошений [е].

Ëåòіòè – ïîëіò;  îñåíі – îñіíü.

Б. Прочитайте слова. Простежте, який звук випадає при зміні цих слів.

×îâåí – ÷îâíà;   âіòåð – âіòðó.

В. Зробіть висновок про те, як можна перевірити написання букв е, и в корені слова.

Îðôîãðà-
ôі÷íà
íîðìà 

Îðôîãðàôі÷íі íîðìè âèçíà÷àþòü ïðàâèëüíіñòü íàïèñàííÿ ñëіâ.
Ïðàâèëüíå íàïèñàííÿ çà âіäïîâіäíèì ïðàâèëîì àáî çà òðà-
äèöієþ, ÿêå îáèðàєòüñÿ ç êіëüêîõ ìîæëèâèõ, íàçè âàþòü îðôî-
ãðàìîþ.

Ïðèíöèïè óêðàїíñüêîї îðôîãðàôії

Ïðèíöèï Òëóìà÷åííÿ

Ôîíåòè÷íèé Íàé÷àñòіøå ñëîâà ïèøåìî òàê, ÿê âîíè çâó÷àòü:
øêîëà [øêîëà], òîâàðèñüêèé [òîâàðèñêèé]

Ìîðôîëîãі÷íèé Äáàєìî, ùîá òó ñàìó ÷àñòèíó ñëîâà (êîðіíü, ïðåôіêñ,
ñóôіêñ) â óñіõ ñëîâàõ ïèñàòè îäíàêîâî, íåçàëåæíî âіä 
çâó÷àííÿ ñëîâà: áðàò – áðàòñòâî [áðàöòâî]

Ðîçðіçíþâàëüíèé Ïèøåìî ïî-ðіçíîìó ñëîâà, ÿêі çâó÷àòü îäíàêîâî:
óäåíü – ó äåíü; Êðèâèé Ðіã – êðèâèé ðіã

Áóêâè
å, è

Íàïèñàííÿ áóêâ íà ïîçíà÷åííÿ íåíàãîëîøåíèõ [å], [è] â êîðå-
íі ñëîâà ìîæíà ïåðåâіðèòè íàãîëîñîì. Íàïðèêëàä: âåëèêèé,
áî âåëè÷; ëèïíåâèé, áî ëèïåíü.
ßêùî íàïèñàííÿ å – è â êîðåíі ñëîâà íå ìîæíà ïåðåâіðèòè 
íàãîëîñîì, òî êîðèñòóєìîñÿ òàêèìè ïðàâèëàìè:

Ïèøåìî áóêâó å: Ïèøåìî áóêâó è:

ó ñïîëóêàõ -åðå-, -åëå- : ëåëåêà,
î÷åðå åò

ó ñïîëóêàõ -ðè-, -ëè- - ó âіäêðèòèõ 
ñêëàäàõ : ãðã èìіòè, ãëèòàòè

ÿêùî ïðè çìіíі ñëîâà ñóìíіâíèé
çâóê âèïàäàє : âіòåðå , áî âіòððó

ó äåÿêèõ äієñëîâàõ ïåðåä ð, ë, 
ÿêùî äàëі є íàãîëîøåíèé ñóôіêñ 
-à- (óñóïåðå÷ ïåðåâіðíîìó ñëîâó): 
ñòèðè àòè, õî÷ ñòåðòèå ; çäèðè àòè, 
õî÷ äåðòèå

ÿêùî ïðè çìіíі ñëîâà ñóìíіâíèé
çâóê ÷åðãóєòüñÿ ç [і] : îñåíі, áî îñіíü

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 



89

Орфографічна норма

Íàïèñàííÿ å, è íå çàâæäè ìîæíà ïîÿñíèòè ïðàâèëîì. Íàïðèêëàä: 
êèøåíÿ, ìèíóëèé, ïèðіã, ëè åâàäà, ïøåíèöÿ, ãåðîé, ïëå åêàòè, ÷åêàòè, 
ëåãåíäà, ÷åðíåòêà, ÷å åïóðíèé, êîëåêòèâ, ìåëîäіÿ. Ïðàâîïèñ òàêèõ ñëіâ 
òðåáà çàïàì’ÿòàòè.

191. Поміркуйте, чому в корені слів першої колонки пишемо е, а другої – и.

çàñòåëèòè, çàâìåðòè çàñòèëàòè, çàâìèðàòè

коло думок  

192. І. Спишіть слова, уставляючи пропущену букву е або и. Написання яких слів не 
можна пояснити правилом? 

Çóï..íèòèñÿ, ïîð..íàòè, â..ñëî, áåð..ãèíÿ, ãð..ìіòè, õ..ëèòèñÿ, ë..ïíå-
âèé, ò..ïëèöі, ñò..áëî, ø..ðîêèé, ë..òіòè, ïðîì..íèñòèé, çàï..êòè, ïіâ..íü, 
÷..ïóðíèé, ì..íóëèé, âèò..ðàòè, çä..ðàòè.

ІІ. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією, назвіть у ньому букви, ви-
мовте звуки.

193. Прочитайте виразно текст. Поміркуйте, що символі-
зують собою дві скрипки. Чому автор назвав свій твір баладою?

ÁÀËÀÄÀ ÏÐÎ ÄÂІ ÑÊÐÈÏÊÈ

Îé çðîáèâ õëîï÷èíà òà é äâі êðàñíі ñêðèïêè –
Ïîäіëèâ íàäâîє ñíіâ ñâîїõ êðàñó.
Ùî ïåðøà ñêðèïêà – áіëà ëåáіäêà,
À äðóãà ñêðèïêà – âå÷іðíіé ñóì.
Çàêîõàëèñü â íüîãî äâі ñåñòðè âåñíîþ.
Îäíà – ÿê òà íі÷êà, äðóãà – ìîâ òîé äåíü.
Ïåðøà ïðîñèëà ãðàòè ñóìíîї,
Äðóãà õîòіëà âåñåëèõ ïіñåíü.
À ÿê ðîçіéøëèñÿ òі ïіñíі ëóíîþ,
Âіí çàìîâêëі ñêðèïêè ñåñòðàì äâîì âіääàâ.
Êîæíà äіâ÷èíà ñòàëà âåðáîþ,
Ëåãіíü ìіæ íèìè ÿâîðîì ñòàâ.
Òàì, äå ñòàâ ÿâіð ïîíàä ïëàÿìè,
Çíîâó ÿ ÷óþ âіäëóííÿ ïіñåíü:
Îäíà âåðáà ñïіâàє íî÷àìè,
Äðóãà âåðáà ñïіâàє óäåíü.
                  Â. Ìàðñþê

ІІ. Знайдіть слова з орфограмою «Ненаголошені е, и в корені слова», обґрун-
туйте написання.

ІІІ. Поясніть уживання тире в реченнях тексту.

Почуття

194. Доберіть до слів таку їхню форму, щоб з’явився звук [е]. Запишіть дібрані сло-
ва, позначте орфограму.

ЗРАЗОК. Ó ÷îâí  – ÷îâåí.

Ãðèâíі, ïіâíÿ, âіòðó, òåðíó, ðіâíÿ, òèæíÿ, êàøëþ.

Зверніть увагу! 
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195. Змініть усно слова або доберіть до них спільнокореневі так, щоб ненаголоше-
ний звук [е] прочергувався з [і].

Ñïëåñòè, ïðîìåíèñòèé, ïåêòè, çàòåêòè, äçâåíіòè, ìåñòè.

196. І. Спишіть речення, уставляючи на місці пропуску букву е або и та розставля-
ючи пропущені розділові знаки. 

1. Ïðèäîðîæíÿ á..ðåçà ãîéäàëà íà ñâîїõ ïëàêó÷èõ ãіëêàõ ç..ëåíèé
ä..ìîê (Ì. Ñòåëüìàõ). 2. ×îâ..í ïë..âå òà õâèëі çäіéìàє á’þ÷è âіòðèëà â
çàäóìëèâó íі÷ (Ñ. Ôîìåíêî). 3. Çàøóìè â..ñíîþ çåë..í ëóæå òåïëèé âіòðå 
ø..ë..ñòè â ãіëëі (À. Ìàëèøêî). 4. Ùîá ñîíÿ÷íå ñâіòëî äîñÿãëî Ç..ìëі ïî-
òðіáíî 8 õâ..ëèí (Ç åíöèêëîïåäії). 5. Ä..òèíñòâà òåïëèé âіò..ð ç î÷åé ìîїõ 
ñëüîçèíêó âèò..ð (Î. Äîâãîï’ÿò).

ІІ. Доберіть синоніми до виділених слів. 

ситуація

197. Напишіть есе на тему «Життя в гармонії з природою». Використайте 
5–8 слів з орфограмою «Ненаголошені е, и в корені слова». За бажання ско-
ристайтеся поданими словами.

ñåðåäîâèùå
ìèëóâàòèñÿ
çàòèøíèé
âåñåëêîâèé
âåëè÷íèé
ìèëîçâó÷íèé
ñòåïîâèé
ëåâàäà
äàëå÷іíü

çáåðåæåííÿ
îáåðіãàòè
ñïðè÷èíèòè
áåçïå÷íèé
ïîòðåáóâàòè
óíèêàòè
ëåãêîâàæíèé
òåõíі÷íèé

198. І. Спишіть слова, уставляючи пропущену букву е або и. Підкресліть орфограму.
Ïðèá..ð..æíèé, äàë..÷іíü, â..ëè÷íèé, áð..íіòè, î÷..ðåò, ò..ëåãðàìà,

÷..ìïіîí, êàø..ëü, äîë..òіòè, âіäá..ðàòè, ë..âàäà, ìàéñò..ð, øåë..ñòіòè,
ïàë..öü, ÷..êàòè, çàâì..ðàòè, â..ëîñèïåä, ñïðàâ..äëèâіñòü, çàïë..ñòè,
ø..ðåíãà, êîë..êòèâ.

ІІ. З одним словом (на вибір) складіть речення зі вставним словом (словосполу-
ченням).

199. Виконайте тестові завдання.

1. Áóêâó è íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ïèñàòè â ñëîâі
À áð..íÿòü Á äàë..÷іíü Â çåë..ííþ Ã â..ëè÷åçíèé 

2. Áóêâó è íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ïèñàòè â êîæíîìó ñëîâі ðÿäêà
À ë..ñòîïàä, êð..íèöÿ, â..ðáîâèé
Á áë..ñêàâèöÿ, âîñ..íè, ç..ìóâàòè 
Â êð..ëàòèé, ë..òіòè, áë..ùàòè
Ã ï..øàòèñÿ, òð..âîæíèé, äð..æàííÿ 
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3. Áóêâó å íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ïèñàòè â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À ÷..ðãóâàííÿ, ÷..áðåöü, â..øíåâèé
Á ñïðàâ..äëèâіñòü î÷..ðåòÿíèé, â..ñåëêà 
Â ÷..ðâ’ÿê, ö..áóëüêà, ì..äіâíèê
Ã çóï..íÿòè, ä..ñÿòêà, ñ..ëÿíñüêèé 

§ 23. ÀÏÎÑÒÐÎÔ 
Ïðî íàïèñàííÿ àïîñòðîôà ïåðåä ÿ, þ, є, ї, çîêðåìà ó ñêëàäíèõ ñëîâàõ

і ïіñëÿ ïðåôіêñà, à òàêîæ ïðî îêðåìі âèïàäêè, êîëè àïîñòðîô íå ïèøåìî

ПРИГАДАЙМО. 1. Які є губні приголосні? 2. Які звуки позначаємо буквами я, ю, є, ї?

200. А. Визначте префікси в словах. Якими звуками закінчуються ці префікси – 
твердими чи м’якими?

Âіä’єìíèé, ðîç’ÿòðèòè, ìіæ’ÿðóñíèé, âіä’їõàòè. 

Б. Прочитайте виразно слова. Скільки звуків позначають виділені букви – один чи 
два? Вимовте ці звуки?

Áåç’ÿðóñíèé, ïåðåä’ÿ þâіëåíèé, ç’єäíàííÿ, íàä’єє їñòè.

В. Зробіть висновок про те, коли після префікса пишемо апостроф. 

Àïîñòðîô ïèøåìî
ïåðåä ÿ, þ, є, ї:

Àïîñòðîô ÍÅ ïèøåìî
ïåðåä ÿ, þ, є, ї:

ïіñëÿ áóêâ á, ï, â, ì, ô: ðóì’ÿíèé, ÷åðâ’ÿê ïіñëÿ á, ï, â, ì, ô, ÿêùî ïåðåä
íèìè â êîðåíі ñëîâà є áóêâà
íà ïîçíà÷åííÿ ïðèãîëîñíî-
ãî, êðіìð ðð : ñâÿòî, ööâÿõ

ïіñëÿ ð, ùî ïîçíà÷àє òâåðäèé çâóê
(ó âèìîâі ÷óєìî [é]): áóð’ÿí, ïіð’ÿ

ïіñëÿ ïðåôіêñіâ, ùî çàêіí÷óþòüñÿ òâåð   -
äèì ïðèãîëîñíèì:ð âіä’їçä, ðîð ç’ÿñ íåííÿ

ïіñëÿ áóêâè ð, ùî ïîçíà÷àє
ì’ÿêèé çâóê [ð] (ó âèìîâі 
íå ÷óєìî [é]): áóðÿê, êðþêïіñëÿ ïåðøîї ÷àñòèíè ñêëàäíèõ ñëіâ,

ÿêà çàêіí÷óєòüñÿ òâåðäèì ïðèãî ëîñ íèì:
äèò’ÿñëà, ïіâ’ÿáëóêàó
ó ñëîâі Ëóê’ÿí òà ïîõіäíèõ âіä íüîãî
ñëîâàõ: Ëóê’ÿíåíêî, Ëóê’ÿíіâêàó ó  òîùî

Áóêâè ÿ, þ, є, ї ïіñëÿ àïîñòðîôà ïîçíà÷àþòü äâà çâóêè – [éà], [éó], [éå], ї
[éі]. Íàïðèêëàä: ì’ÿòà [ìéàòà].

201. І. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску, де потрібно, апостроф. Пояс-
ніть написання. 

Ïіâ..þðòè, ïåðåä..þâіëåéíèé, ðіçíîòðàâ..ÿ, àðô..ÿðêà,
çàëë..ÿòè, ìîðêâ..ÿíèé, ìåäâ..ÿíèé, ðіçäâ..ÿíèé, âîçç..єä-
íàííÿ, òîðô..ÿíèñòèé, ñâ..ÿòêîâèé, Ñâ..ÿòîñëàâ, ç..їæäæà-
òè, áåç..ÿäåðíèé, ïіä..þäæóâàòè, Ëóê..ÿíіâêà, áåçõìàð..ÿ,
ãëàçóð..þ, äèò..ÿñëà, Ìіí..þñò (Ìіíіñòåðñòâî þñòèöії).

ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

Зверніть увагу! 

ïіâ’ÿùèêà
äèò’ÿñëà
äóõìÿíèé
ëëєòüñÿ
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202. Поміркуйте, чому в словах першої групи після двох букв на позначення 
приголосних пишемо апостроф, а в словах другої – не пишемо. 

коло думок  

Ðîçâ’ÿçàòè, ðîçì’ÿêøèòè Ðіçäâÿíèé, äóõìÿíèé

203. Утворіть і запишіть від поданих слів прикметники за допомогою суфікса -ан- 
(-ян-), -яч- або -їн-.

Ñîëîâåé, æèðàôà, æíèâà, ìîðêâà, Ðіçäâî, çîðÿ, òîðô, ìàâïà, êðîâ.

204. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Яку настанову можна сформулювати
на основі першого речення?

1. Іñòîðіÿ – öå ñâ(’)ÿòàÿ ñâ(’)ÿòèõ íàðîäó, íåäîòîðêàííà äëÿ çëîäіéñ(ü)-
êèõ ðóê (Î. Äîâæåíêî). 2. Áóëî ïіñëÿ äîùó і ãðîìîâèöі ïëîäіâ ñîëî(ä,ò)-
êèõ â ïåëåíó çá(å,è)ðåø é ñìàêóєø їõ, ñîëî(ä,ò)êèõ і äóõì(’)ÿíèõ, à
ÿáëóêà âèãóïóþòü â ñàäó... (Ã. Äóäêà). 3. Òåìðÿâó òð(å,è)âîæèëè êðèêàìè
ïіâíі, òàí(ü)öþâàëè ëåá(å,è)äі â õàòі íà ñòіíі, ëîïîòіëè êðèëàìè і ðîæå-
âèì ïіð(’)ÿì, ëîñêîòàëè ìàð(å)âî çîëîòèì ñóçіð(’)ÿì (Â. Ñèìîíåíêî).
4. Çäàєò(ü)ñÿ, ùî æîäåí ëèæâ(’)ÿð íå íàñìіëèâñÿ á ç âåðõіâ(’)ÿ ç(’)їõàòè
äî íèçó (Ç ãàçåòè). 5. Íà ñàéòі Ìіí(’)þñòó îïðèëþäíåí(í)î ðіøåíü(í)ÿ
(Є,є)âðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè (Ç Іíòåðíåòó). 6. Ìіñòî Іçìàїë
Îäåñüêîї îáëàñòі íàçèâàþòü ñòîëèöåþ óêðàїí(ü)ñüêîãî Ïð(å,è)äóíàâ(’)ÿ
(Ç ãàçåòè).

ІІ. Знайдіть прикметники й підкресліть їх як члени речення.

205. Випишіть слова з апострофом. Яке з поданих слів треба писати з дефісом?
Ðóòâ..ÿíèé, ï..ÿëüöÿ, ëüâіâ..ÿíèí, êð..ÿêàòè, ïіâ..ßãîòèíà, óï..ÿâñÿ,

âï..ÿñòèñÿ, ðîçì..ÿêøèòè, Ëóê..ÿí, ìåäâ..ÿíèé, ïіâ..þðáè, ãð..þêàòè,
âіä..їçä, áåç..іìåííèé, çàáóð..ÿíåíèé, áðóêâ..ÿíèé, âіä..єäíóâàòè, óï..ÿ-
òüîõ, äçâ..ÿêíóòè, áåç..ÿêіðíèé, ðåï..ÿõ.

206. У кожній групі слів знайдіть одне, яке відрізняється від двох інших наявністю 
чи відсутністю апострофа.

1. Ìіæãіð(’)ÿ, äèò(’)ÿñëà, ïð(’)ÿíîùі
2. Ïіäâ(’)ÿçàòè, ñâ(’)ÿùåíèê, òîðô(’)ÿíèê.
3. Á(’)þëåòåíü, òüì(’)ÿíіє, ïіä(’)ÿðîê.

два – чотири – усі разом

207. Доберіть кожен по 7 слів на орфограму «Апостроф» для словникового дик-
танту. Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці). Перевірте написання.

попрацюйте в парах

208. І. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску, де потрібно, апостроф.
Õàðêіâ..ÿíè, ðіçüá..ÿð, òüì..ÿíèé, äèò..ÿñëà, ìіæ..ÿð..ÿ, ïåðåäæíèâ..ÿ,

ìàâï..ÿ÷èé, öâ..ÿõ, çâ..ÿçàòèñÿ, îñâ..ÿ÷åíèé, Çàçèì..ÿ, ïіäìóðіâ..ÿ, òîð-
ô..ÿíèê, Ñâ..ÿòîñëàâ, âèëë..єòüñÿ, ìіæ..ÿðóñíèé, ïіâ..ÿùèêà, ïіä..ÿðîê,
ç..þðìèòèñÿ, ìàâï..ÿ÷èé, óï..ÿòüîõ, ç..åêîíîìèòè, òðàíñ..єâðîïåéñüêèé,
ï..ÿëüöÿ, ìåäâ..ÿíèé, áåç..ÿçèêèé.
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ІІ. З двома поданими словами (на вибір) складіть речення, ускладнені відокремле-
ними членами речення. 

209. Виконайте тестові завдання.
1. Àïîñòðîô íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ñòàâèòè â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À àðô..ÿð, óçãіð..ÿ, ðіçäâ..ÿíèé
Á Þð..їâêà, âіä..єìíèé, äçâ..ÿêíóòè
Â Â..ÿ÷åñëàâ, ìåäâ..ÿíèé, áåç..ÿçèêèé
Ã ðіçíîòðàâ..ÿ, ðîçì..ÿêíóòè, îëîâ..ÿíèé

2. Ç àïîñòðîôîì òðåáà ïèñàòè ïðèêìåòíèê, óòâîðåíèé çà äîïîìîãîþ 
ñóôіêñà -àí- (-ÿí-) âіä іìåííèêà

À ìîðêâà   Á Ðіçäâî   Â çîðÿ   Ã òîðô

3. Îðôîãðàôі÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó
À ïіâ-Єâðîïè, ðîç’їçä Â òüìÿíèé, ëèæâÿðêà 
Á ðîçì’ÿêøèòè, ïіâ’ÿðó Ã ïîãîëіâ’ÿ, áåçÿäåðíèé

§ 24. ÏÎÇÍÀ×ÅÍÍß Ì’ßÊÎÑÒІ ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ 

Ïðî òå, ÿêèìè áóêâàìè ïîçíà÷àєìî íà ïèñüìі ì’ÿêі ïðèãîëîñíі, êîëè
ïèøåìî çíàê ì’ÿêøåííÿ і ÿêі є âèíÿòêè іç öèõ ïðàâèë

ПРИГАДАЙМО. Які є м’які звуки в українській мові? Які звуки не мають парних м’яких? 

210. А. Слова, записані фонетичною транскрипцією, передайте звичайним пись-
мом. Зіставте вимову й написання кожного слова.

[ñіëñêèé], [ìîðñêèé], [ëóáîâéó]

Б. Поясніть уживання в поданих вище словах знака м’якшення.
В. Зробіть висновок, як позначено м’якість приголосних у поданих вище словах.

Ì’ÿêіñòü ïðèãîëîñíèõ íà ïèñüìі ïîçíà÷àєìî:

çíàêîì ì’ÿêøåííÿ
äåíü [äåí]

áóêâîþ і 
ëіòî [ë òî]

áóêâàìè ÿ, þ, є
õâèëÿ [õâèëà]

211. І. Прочитайте текст. Чи з усіма думками автора ви
погоджуєтеся? Чим могли б доповнити цей текст?

ÙÎÁ ÂÈÑÒÀ×ÈËÎ ÍÀ ÌÐІÞ,
àáî ÔІÍÀÍÑÎÂІ ÇÀÎÙÀÄÆÅÍÍß

Êîæíîìó ç íàñ òðåáà âìіòè óïðàâëÿòè ñâîїìè ôіíàíñàìè òà ç ðîçóìîì
âåñòè áþäæåò. Íàéïåðøèé øëÿõ äî óñïіøíîãî íåçàëåæíîãî ôіíàíñîâîãî
ñòàíîâèùà – ïîçáóòèñÿ çâè÷êè áðàòè â áîðã. Äðóãèé – íàâ÷èòèñÿ çà-
îùà äæóâàòè. Âіçüìè çà ïðàâèëî: âèòðàòè íå ïîâèííі ïåðåâèùóâàòè
äîõîäè. ßêùî âàæêî âïîðàòèñÿ ç âåëèêèìè âèòðàòàìè, êîíòðîëþé
äðіáíі – і íåçàáàðîì ïîìіòèø ïëþñ.

Гроші
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Ó òåáå, íàïåâíî, є äîâãîñòðîêîâà «ôіíàíñîâà ìðіÿ». Ìè ìàєìî íà 
óâàçі íå êóïіâëþ íåðóõîìîñòі êîëè-íåáóäü, à, íàïðèêëàä, ïðèäáàííÿ 
ñó÷àñíîãî ïëàíøåòà. Ùî òè çðîáèâ (çðîáèëà) äëÿ òîãî, ùîá ìðіÿ ñòàëà 
ðåàëüíіñòþ? Íàñàìïåðåä ñêëàäè ñâіé ôіíàíñîâèé ïëàí. Äåòàëüíî ïðî-
ïèøè â íüîìó òåðìіíè òà ñêіëüêè ïîòðіáíî âñüîãî êîøòіâ äëÿ éîãî 
ðåàëіçàöії. Çàçíà÷, ñêіëüêè òè âèòðà÷àòèìåø íà öå ùîìіñÿöÿ. Âіäêëàäàé 
ãðîøі íà ìðіþ é íàìàãàéñÿ íå âèêîðèñòîâóâàòè їõ äëÿ іíøèõ ïîòðåá 
(Çà ìàòåðіàëàìè Іíòåðíåòó).

ІІ. Випишіть з тексту 10 слів з м’якими приголосними. Як позначено м’якість цих 
приголосних на письмі?

ІІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Скільки м’яких звуків є 
в кожному з них? Як позначено м’якість цих звуків на письмі?

ІV. Доберіть до одного з поданих фото підпис, використовуючи словосполу-
чення з тексту.

Çíàê ì’ÿêøåííÿ

Ïèøåìî Ü: ÍÅ ïèøåìî Ü:

1) ïіñëÿ áóêâ, ÿêі ïîçíà÷àþòü
ì’ÿêі ïðèãîëîñíі, ó êіíöі ñëîâà òà 
ñêëàäó: âіñü, äÿäüêî

1) ïіñëÿ áóêâ íà ïîçíà÷åííÿ ãóá-
íèõ, øèïëÿ÷èõ і [ґ], [ê], [õ], [ã]:
äîù, äðіá

2) ó ñóôіêñàõ -çüê-, -ñüê-, -öüê-: 
ìîðñüêèé

2) ïіñëÿ ð ó êіíöі ñêëàäó і ñëîâà:
Õàððà êіâ, ÷îòèððè ìà
Âèíÿòîê: Ãîðüêèé, Çîðüêіí

3) ó äієñëîâàõ íà -òü, -òüñÿ: â÷à-
òüñÿ;
ó äієñëîâàõ íàêàçîâîãî ñïîñîáó ïå-
ðåä ñóôіêñîì -ñÿ: ïîãîäüñÿ, âèíîñüñÿ

3) ïіñëÿ í ïåðåä æ, ÷, ø, ù:
òîíøèé, ïðîìіí÷èê
Âèíÿòîê: íÿíü÷èòè, áðèíü÷àòè,
æåíüøåíü òà ïîõіäíі âіä íèõ ñëîâà

4) ïіñëÿ áóêâè ë ïåðåä áóêâîþ íà 
ïîçíà÷åííÿ ì’ÿêîãî ïðèãîëîñíîãî:
їäàëüíÿ, ñіëüñüêèé

4) ìіæ áóêâàìè íà ïîçíà÷åííÿ
ì’ÿêèõ àáî íàïіâïîì’ÿêøåíèõ
ïðèãîëîñíèõ (êðіì âèïàäêіâ, çà-
çíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 3, 4 ïåðøîї
êîëîíêè): êóçíÿ, ïðîìіíöі
Âèíÿòîê: òüìÿíèé, ðіçüáÿð
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Êîëè çíàê ì’ÿêøåííÿ óæèâàєòüñÿ ó ôîðìі Í. â. іìåííèêà (íÿíüêà), òî 
âіí çáåðіãàєòüñÿ é ó âñіõ іíøèõ âіäìіíêàõ (íÿíüöі), à òàêîæ â óòâîðåíèõ 
âіä öüîãî іìåííèêà ïðèêìåòíèêàõ іç ñóôіêñîì -èí (íÿíü÷èí). Êîëè æ ó 
Í. â. éîãî íåìà, òî é â іíøèõ âіäìіíêàõ і â ïðèêìåòíèêàõ íà -èí éîãî íå 
ïèøåìî. Ïîðіâíÿéìî:

Ïèøåìî Ü ÍÅ ïèøåìî Ü

íåíüöі, íåíü÷èí (áî íåíüêà)
äîíüöі, äîíü÷èí (áî äîíüêà)
ñêðèíüöі (áî ñêðèíüêà) 

Íàòàëöі, Íàòàë÷èí (áî Íàòàëêà)
õàòèíöі (áî õàòèíêà) 

212. І. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Обґрунтуйте на-
писання. 

Êàìіí..÷èê, íÿí..÷èòè, íàéòîí..øèé, äîðіæåí..öі, ñòåá-
ëèí..öі, çîçóë..÷èí, ðåìіí..öі, ðіç..áëåííÿ, ìàëåñåí..êèé, 
òåðíîïіë..ñ..êèé, âîëèí..ñ..êèé, áåðäÿí..ñ..êèé, äåâ’ÿò..ñîò, 
Òåòÿí..÷èí, íÿí..÷èí, ìіë..ÿðäåð, ÷îòèð..îõ, öâіðіí..÷àòè,
çäіéìàþò..ñÿ.

ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Скільки м’яких звуків є в 
кожному з них? 

213. І. Поміркуйте, скільки м’яких приголосних є в словосполученні танцюваль-
ний турнір.

ІІ. Поміркуйте, чому слова першої колонки
пишемо зі знаком м’якшення, а другої – без
нього.

коло думок  

ãàëüöі
Îëåíüöі 
ñêðèíüöі

ãàëöі
Îëåíöі 
ïðîìіíöі

214. Запишіть іменники у формі давального відмінка однини. 
Íàòàëêà, Ãàëèíêà, Ãàëüêà, Ãàëèíîíüêà, Ìàðèíêà, Þëåíüêà, íÿíüêà,

æìåíüêà, òâàðèíêà, ñòîðіíêà, äîíüêà, äîíêà*, ñîïіëêà, ñêðèíüêà, õàòèí-
êà, ëÿëüêà.

* Äîíêà – âóäêà äëÿ ëîâіííÿ ðèáè ç äíà âîäîéìèùà.

215. У кожній групі слів знайдіть одне, яке відрізняється від двох інших наявністю
чи відсутністю знака м’якшення.

1. Áëèç(ü)êіñòü, íÿí(ü)÷èòè, ìåí(ü)øèé.
2. Ðîçíіñ(ü)ñÿ, áàðàáàí(ü)ùèê, ìàòóñåí(ü)öі.
3. Ïîò(ü)ìÿíіëèé, êîëîäÿç(ü)íèé, êðàä(ü)êîìà.
4. Ñòåæèí(ü)öі, âèøåí(ü)öі, ñíіæèí(ü)öі.
5. Âіí(ü)÷àòè, íÿí(ü)÷èòè, áðèí(ü)÷àòè.

два – чотири – усі разом

Зверніть увагу! 

ìåíøèé
êàìіíöі
äîíü÷èí
íåíü÷èí
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216. Утворіть від іменників прикметники за допомогою суфікса -ськ- і запишіть.-
Обґрунтуйте наявність чи відсутність в утворених словах знака м’якшення перед цим
суфіксом.

Óìàíü, Âîëèíü, Õåðñîí, Ëіòèí, Іðïіíü, Ìàëèí, Áîðèñïіëü, Õîðîë, ïî-
ñîë, ãóöóë.

217. Доберіть кожен (кожна) по 7 слів на орфограму «Знак м’якшення» для слов-
никового диктанту. Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці). Перевір-
те написання.

попрацюйте в парах

218. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені розділові
знаки. 

1. Äóæå ïîãàíà ëþäèíà ÿêà (íі)÷îãî íå çíàє é íå íàìàãàєò(ü)ñÿ
(ùî)íåáóäü óçíàòè (Ïëàòîí). 2. Ðîçò(é,ü)îõêàâñÿ ñîëîâåéêî íà êàëè-
íîí(ü)öі, ùîñü íå ñïèò(ü)ñÿ ñåðåä íî÷і ñ(å,è)ðîòèíîí(ü)öі (Ï. Ãðàáîâñüêèé).
3. Øàö(ü)êèé íàöіîíàë(ü)íèé ïðèðîäíèé ïàðê ðîçòàøîâàíèé íà ìàéæå
ï’ÿò(ü)äåñÿòè òèñÿ÷àõ ãåêòàðіâ Âîëèí(ü)ñ(ü)êîї îáëàñòі â áå(ç,ñ)ïîñåðåä-
íіé áëèç(ü)êîñòі âіä êîðäîíіâ ç Ïîëüù(å,î)þ (Ç Іíòåðíåòó). 4. Çàòèõëè
ëþä(ü)ñ(ü)êі ãîëîñè â ìàëåí(ü)êіé õàòèí(ü)öі ëèøå öâіðêóíè äåñü ïіä ïå÷åþ 
òà â ñòàðèõ ñòіíàõ çàë(å,è)âàëèñü ñâîїì öâіðêîòîì (Ò. Áîðäóëÿê).

ІІ. Підкресліть в останньому реченні члени речення. Яке це речення – складносуряд-
не, складнопідрядне чи безсполучникове?

219. І. Спишіть слова, уставляючи на місці пропуску, де потрібно, знак м’якшення. 
×åðíіâåö..êèé, õàð..êіâ’ÿíè, ÷åðêàñ..êèé, ðіç..áëåííÿ, ò..ìÿíèé, êîì-

ïàí..éîí, Óìàí..ùèíà, áðèí..÷àòè, âåëåòåí..ñ..êèé, øіñò..ñîò, êіí..ñüêèé, 
÷åðåøåí..öі, êóç..íÿ, Íàòàë..÷èí, íÿí..÷èòè, ïðîìіí..öі, âіäåí..ñ..êèé,
ïіäâîä..ñÿ, êîëîäÿç..íèé, ïіäíîñ..ñÿ, ìåí..øèé, çìàãàєø..ñÿ, êàìіí..öі,
êàí..ñüêèé, êàâêàç..êèé.

ІІ. З двома словами (на вибір) складіть речення, ускладнені однорідними членами
речення.

220. Виконайте тестові завдання.
1. Âèäіëåíі áóêâè ïîçíà÷àþòü ì’ÿêèé çâóê ó êîæíіé íàçâі ðÿäêà
À ßìïіëü, Þð’їâ, Êîñòÿíòèíіâêà
Á Ôàñòіâ, Äðîãîáè÷, Òðîñòÿíåöü
Â Âîâ÷àíñüê, Êàì’ÿíêà-Áóçüêà, Êîñіâ
Ã Іçÿñëàâ, Íіêîïîëü, Êîñòîïіëü

2. Çíàê ì’ÿêøåííÿ òðåáà ïèñàòè â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À ëàí..öþæîê, ò..ìÿíî, áðèí..÷àòè
Á âіòàë..íÿ, ïðîìіí..÷èê, áëèç..êèé
Â òêàö..êèé, Òåðíîïіë..ùèíà, ó êèøåí..öі
Ã îáîëîí..ñüêèé, ïîãîä..ñÿ, ðіç..áÿð

3. Ç äâîìà çíàêàìè ì’ÿêøåííÿ òðåáà ïèñàòè ïðèêìåòíèê, óòâîðåíèé
çà äîïîìîãîþ ñóôіêñà -ñüê- âіä іìåííèêà

À Êîðîñòåíü   Á Êîçÿòèí   Â Ìàðіóïîëü   Ã Áåðøàäü
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УРОК  РОЗВИТКУ  МОВЛЕННЯ

§ 25. ÅÑÅ ÍÀ ÀÊÒÓÀËÜÍÓ ÒÅÌÓ

Ïîíÿòòÿ
åñå

Åñå (ôð. essai – ñïðîáà, ïðîáà, íàðèñ) – öå òâіð í åâå ëè  êîãî 
îáñÿãó ç âіëüíîþ êîìïîçèöієþ, ÿêèé âèðàæàє іíäèâіäóàëüíі 
âðàæåííÿ, ìіðêóâàííÿ ç êîíêðåòíîãî ïèòàííÿ, ïðîáëåìè é
ñâіäîìî íå ïðåòåíäóє íà ïîâíîòó é âè÷åðïíå òðàêòóâàííÿ
òåìè.
Ïîòðіáíî, ùîá îñòàííіé àáçàö åñå çàâåðøèâ äóìêó. Ñëîâà
«ÿ äóìàþ», «ÿ âïåâíåíèé», «ÿ âïåâíåíà», «ÿ ïåðåêîíàíèé»,
«ÿ ïåðåêîíàíà», «ÿ çíàþ» äîïîìîæóòü ïіäêðåñëèòè, ùî öå
âëàñíà äóìêà àâòîðà.

221. І. Прочитайте повідомлення старшокласниці, розміщене на сайті «Я – журна-
ліст». Чи актуальною на сьогодні є проблема, порушена в публікації?  

ÑÌÀÉËÈÊ ÍÅ ÇÀÌІÍÈÒÜ ÆÈÂÎЇ ÓÑÌІØÊÈ

Âñåñâіòíÿ ïàâóòèíà äàє íàì çìîãó ñïіëêó-
âàòèñÿ ç ðіçíèìè ëþäüìè, çàâîäèòè íîâèõ
âіðòóàëüíèõ äðóçіâ. Àëå ñàéòè íàìàãàþòüñÿ
âèòіñíèòè ðåàëüíèé ñâіò.

Áàãàòî õòî çàáóâàє ïðî ùèðіñòü, âіäêðèòіñòü,
ïðî ñïðàâæíі ëþäñüêі ñòîñóíêè. Æèâå ó âіð-
òóàëüíîìó ñâіòі, äå ìîæíà ïîëèâàòè îäíå
îäíîãî áðóäîì, íàñìіõàòèñÿ, íå ïîáîþþ÷èñü,
ùî êîëèñü ïîòðіáíî áóäå âіäïîâіäàòè çà ñâîї
â÷èíêè. Öå æ íàáàãàòî ïðîñòіøå, íіæ ñêàçàòè ùîñü îáðàçëèâå ëþäèíі íà 
âóëèöі. Øåëäîí Êóïåð, ãåðîé ñåðіàëó «Òåîðіÿ âåëèêîãî âèáóõó», êàçàâ: 
«ß ôàíàò óñüîãî, ùî ìîæå çàìіíèòè æèâå ñïіëêóâàííÿ». 

Äåêîìó âàæêî ïîäîëàòè ñîðîì’ÿçëèâіñòü і ïîïðîñèòè äîïîìîãè â áëèçüêîї 
ëþäèíè. À îò äî âіðòóàëüíèõ íåçíàéîìöіâ çà ïîðàäîþ çâåðòàþòüñÿ äîñèòü 
÷àñòî. Ïðîâîäÿ÷è áàãàòî ÷àñó â Іíòåðíåòі, ëþäè ðîçó÷óþòüñÿ ñïіëêóâàòèñÿ 
â ðåàëüíîìó æèòòі.

Ïàì’ÿòàéòå, ùî æîäåí ñìàéëèê ó ëèñòóâàííі íå çàìіíèòü æèâîї óñìіø  êè. 
Íàñîëîäæóéòåñÿ ïðîãóëÿíêàìè íà ñâіæîìó ïîâіòðі òà æèâèì ñïіëêóâàííÿì
іç äðóçÿìè (Çà Ò. Íåí÷èíñüêîþ. Іç ñàéòó «ß – æóðíàëіñò»).

ІІ. Поміркуйте над запитаннями.
1. Чи погоджуєтеся ви з думкою авторки, висловленою в останньому абзаці?
2. Чи намагалися ви знайти друзів, однодумців у соціальних мережах?
3. Чи можуть віртуальні знайомства нести небезпеки для вас та ваших рідних, зна-

йомих? Якщо так, то які саме? Як, на вашу думку, можна уникнути таких небезпек?
222. Ознайомтеся з думками старшокласників. Чиє міркування вам імпонує найбільше? 
1. «Ñïіëêóéòåñÿ ÿêíàéáіëüøå ç ðåàëüíèìè äðóçÿìè, áî öå êðàùå, íіæ 

áóäü-ÿêі ëàéêè. À íîâèõ âіðòóàëüíèõ äðóçіâ – ïåðåòâîðþéòå â ðåàëüíèõ! 
І íå ïåðåéìàéòåñÿ ÷åðåç «íåäîñòàòíþ ïîïóëÿðíіñòü»: ëàéêè – öå ëèøå 
ëàéêè, à ðåàëüíå æèòòÿ – íåçðіâíÿííî öіííіøå é öіêàâіøå!» (Ìàêñèì Ì.)

2. «Ñîöіàëüíі ìåðåæі íіêîëè íå çìîæóòü çàìіíèòè æèâå ñïіëêóâàííÿ.
Âîíè òіëüêè äîïîâíþþòü íàøå æèòòÿ ðіçíîìàíіòíèìè çðó÷íîñòÿìè òà íî-
âèìè áàðâàìè» (Îêñàíà Ê.).

3. «Ëþäÿì íàáàãàòî ïðîñòіøå âèñëîâëþâàòè ñâîї äóìêè, íàòèñêàþ÷è
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íà êëàâіøі. Ìè ìîæåìî ùîñü êóïèòè ÷è îòðèìàòè ÿêóñü іíôîðìàöіþ, íå
âèõîäÿ÷è ç äîìó, çíàéòè é ïðî÷èòàòè áóäü-ÿêó êíèãó â åëåêòðîííîìó ôîð-
ìàòі» (Ìàðèíà Í.).

4. «Ñîöìåðåæі âіäêðèâàþòü ïåðåä íàìè áåçëі÷ ìîæëèâîñòåé. Òóò ìîæíà
çíàéòè íîâèõ äðóçіâ àáî ñïіëêóâàòèñÿ ç òèìè, õòî ïåðåáóâàє çà êîðäîíîì.
Ìîæíà øâèäêî âіäïðàâèòè äîêóìåíòè â åëåêòðîííîìó ôîðìàòі. Àëå ïàì’ÿ-
òàéòå, ùî ïіä ÷àñ ðåàëüíîї ðîçìîâè ëþäè, ÿê ïðàâèëî, âèðàæàþòü ðіçíі
åìîöії, à â Іíòåðíåòі ìîæíà òіëüêè âіäïðàâëÿòè ñìàéëèêè…» (Òàðàñ Â.).

223. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які є «плюси» й «мінуси» користування соціальними 
мережами? Чи можуть соціальні мережі замінити живе спілкування?

224. Напишіть есе на одну з таких тем: «Ґаджети чи реальне спілкування?», «Чого
варто уникати в спілкуванні?». Ви можете скористатися поданими нижче пам’ятками.

пам’ятки
Âàðіàíòè åôåêòíîãî âñòóïó åñå

1. Ñòàíäàðòíèé. Íåîáõіäíî âіäïîâіñòè íà øіñòü çàïèòàíü: õòî? ùî?
êîëè? äå? ÷îìó? і ÿê? Âіäïîâіäі íà öі çàïèòàííÿ äàäóòü çìîãó ÷èòà÷åâі
çðîçóìіòè, ÷îãî î÷іêóâàòè äàëі â òåêñòі.
2. Íåñïîäіâàíèé. Öå ìîæå áóòè ùî çàâãîäíî, àëå ÷èòà÷ ïîâèíåí áóòè
çäèâîâàíèé àáî øîêîâàíèé.
3. Äієâèé. Çîáðàæåííÿ ñàìîãî ïðîöåñó, à ïðè÷èíè é íàñëіäêè âèïëè-
âóòü äàëі. Öåé ïіäõіä çðó÷íèé äëÿ íåâåëèêèõ åñå.
4. Àâòîðèòàðíèé. Ïðîïîíóє іíôîðìàöіþ â íàêàçîâîìó òîíі, ùîá ñòâîðè-
òè âðàæåííÿ âïåâíåíîñòі àâòîðà òіëüêè â ñîáі.
5. Іíôîðìàòèâíèé. ×èòà÷ îäðàçó îòðèìóє іíôîðìàöіþ ïðî òå, ùî áóäå
äàëі ó òâîðі.
6. Öèòàòíèé. Óäàëî ïіäіáðàíà öèòàòà îäðàçó ïðèâåðòàє óâàãó ÷èòà÷à (íå 
ðåêîìåíäóєòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ïðèñëіâ’ÿ і êëіøå – öå áàíàëüíî).
7. Äіàëîãîâèé. Ç îäíîãî áîêó, òàêèé ïî÷àòîê ñòèìóëþє ÷èòà÷à ÿê ó÷àñ-
íèêà äіàëîãó, à ç іíøîãî – öå ìîæå áóòè ïðîñòî ïîòіê äóìîê ç ðèòîðè÷-
íèìè çàïèòàííÿìè.

Âіñіì ïðàâèë äëÿ íàïèñàííÿ êðåàòèâíîãî åñå

1. Òіëüêè ïîçèòèâíà ìîâà (îïèñóâàòè êðàùå òå, ùî є, à íå òå, ÷îãî íåìàє).
2. Ñëîâà-çâ’ÿçêè (âîíè äîïîìàãàþòü ïëàâíî ïåðåõîäèòè âіä îäíієї ÷àñòèíè
äî іíøîї).
3. Ðіçíà ñòðóêòóðà ðå÷åíü (÷èòàòè ðå÷åííÿ ç îäíîòèïíèì ïîðÿäêîì
ñëіâ íóäíî; äîäàéòå êіëüêà іíâåðñіé; äîáðå ïèñàòè ðіçíі çà äîâæèíîþ
ðå÷åííÿ).
4. Çðîçóìіëі ñëîâà (ðîçóìіéòå çíà÷åííÿ ñëіâ, ÿêі âè âæèâàєòå; ïèøіòü
äëÿ òîãî, ùîá âðàçèòè çìіñòîì, à íå ñëîâíèêîâèì çàïàñîì. Âèøóêàíіñòü
ãàðíà, àëå â ìіðó).
5. Ðіçíі ñëîâà (ñèíîíіìіÿ).
6. Ëàêîíі÷íіñòü.
7. Êîæíå ñëîâî âàæëèâå (áåç ïîâòîðіâ; êîæíå ðå÷åííÿ ïîâèííî íåñòè
óíіêàëüíèé çìіñò).
8. Àêòèâíà æèòòєâà ïîçèöіÿ.
(Çà Ê. Øåíäåðîâñüêèì).
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§ 26. ×ÅÐÃÓÂÀÍÍß ÇÂÓÊІÂ. ÑÏÐÎÙÅÍÍß. ÇÌІÍÈ 
ÏÐÈÃÎËÎÑÍÈÕ Ó ÏÐÎÖÅÑІ ÑËÎÂÎÒÂÎÐÅÍÍß 

Ïðî òå, ÿê çàìіñòü îäíîãî çâóêà ç’ÿâëÿєòüñÿ іíøèé,
ÿê çìіíþþòüñÿ ïðèãîëîñíі ïðè çáіãîâі їõ, à òàêîæ ïðî òå,

÷îìó âèïàäàþòü ïðèãîëîñíі

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке словотворення? 2. Які слова називають спільнокоре не вими? 

225. А. Прочитайте слова. Які чергування відбулися в коренях дієслів?

Ïðîõîäèòè – ïðîõîäæó; ïîëåòіòè – ïîëå÷ó; ìàñòèòè – ìàùó.

Б. Змініть слова так, щоб приголосні, позначені виділеними буквами, прочергувалися.

Äîðіæêà, êîæóõ, ïèðіã.

В. Зробіть висновок про можливі чергування приголосних в українській мові.

×åðãóâàííÿ ãîëîñíèõ çâóêіâ

Çâóêè,
ùî ÷åðãóþòüñÿ Ïðèêëàäè

[î], [å] ç [і] êîíі – êіíü, êîëåñî – êîëіñ

[î] – [à] ñõîïèòè – õàïàòè, ãîíèòè – ãàíÿòè

[å] – [і]
[å] – [è]

ïåêòè – âèïіêàòè, ñòåðòè – ñòå èðè àòè

Приміткар . [і] або [и] в корені дієслова вимовляємо перед 
суфіксами -а- (-я-), -ува-

[î], [å]
ç íóëåì çâóêà

ñàäîê – ñàäêà, âіòåð – âіå òððó
Приміткар . [о] та [е] випадають

[å] – [î] ÷åòâåðî – ÷îòèðè, æåíèòè – æîíàòèé
Приміткар . Чергування відбувається після шиплячих 

×åðãóâàííÿ ïðèãîëîñíèõ çâóêіâ

Çâóêè, ùî
÷åðãóþòüñÿ Ïðèêëàäè Çâóêè, ùî

÷åðãóþòüñÿ Ïðèêëàäè

[æ]
[ã]

[ç]

 íіæêà
íîãà

(íà) íîçі

[ä] – [äæ]
[çä] – [æäæ]
[ç] – [æ]
[ñ] – [ø]
[ò] – [÷]
[â] – [âë]
[á] – [áë]
[ï] – [ïë]
[ô] – [ôë]

áóäèòè – áóäæó
їçäèòè – їæäæó
âîçèòè – âîæó
ïðîñèòè – ïðîøó
ëåòіòè – ëå÷ó
çàìîâèòè – çàìîâëþ
ëþáèòè – ëþáëþ
ëіïèòè – ëіïëþ
ãðàôèòè – ãðàôëþ

[[÷]
[ê]

[ö]

 ðó÷êà
ðóêà

(â) ðóöі

[ø]
[õ]

[ñ]

 âóøêî
âóõî

(ó) âóñі
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×åðãóþòüñÿ çâóêè, à íå áóêâè.

227. Доберіть до поданих слів форми або спільнокореневі слова із чергуванням го-
лосних чи приголосних. Підкресліть букви на позначення цих звуків.

×åòâåðòèé, Òåðíîïіëü, Ìèêîëàїâ, âèïіêàòè, âèòåðòè, ôëåøêà, Êðåìåí-
÷óê, Îëüãà, êîæóõ, áóäèòè, їçäèòè, ëþáèòè.

228. Поміркуйте, чому подані слова вважаємо спільнокореневими, хоча корені в 
них не співзвучні.

1. Äîðîã-à – äîðіæ-êà. 2. Âè-ïіê-àòè – çà-ïå÷-ó.і і

коло думок  

Çìіíè ïðèãîëîñíèõ ïåðåä ñóôіêñàìè -ñüê-, -ñòâ-

-ñüê (èé) = -çüê (èé)
ã, æ, ç +
 -ñòâ (î) = -çòâ (î)

Ðèãà – ðèçüêèé; Çáàðàæ – çáàðàçüêèé

áîÿãóç – áîÿãóçòâî

-ñüê (èé) = -öüê (èé)
ê, ÷, ö +
 -ñòâ (î) = -öòâ (î)

êîçàê – êîçàê öüêèé; Áàõìà÷ – áàõìà÷ öüêèé

òêà÷ – òêàöòâî 

-ñüê (èé) = -ñüê (èé)
õ, ñ, ø +
 -ñòâ (î) = -ñòâ (î)

òîâàðèø – òîâàðèñüêèé; ÷åõ – ÷åñüêèé

òîâàðèø – òîâàðèñòâî

Âèíÿòîê: êàçàõ – êàçàõñüêèé; òþðêè – òþðêñüêèé; áàñêè – 
áàñêñüêèé; Öþðèõ – öþðèõñüêèé; Ìåêêà – ìåêêñüêèé; Äà-
ìàñê – äàìàñüêèé; Íüþ-Éîðê – íüþ-éîð

Ö ð ö ðð
êñüêèé.

Іíøі
çìіíè

Âîäíî÷àñ ïðè òâîðåííі ïðèêìåòíèêіâ çà äîïîìîãîþ ñóôіêñà 
-ñüê- ñïîñòåðіãàєìî é òàêі çìіíè:
 ñóôіêñ -ê- âèïàäàє: Áîðîäÿíêà – áîðîäÿíñüêèé, Æìåðèí-

êà – æìåðèíñüêèé;
 ñóôіêñ -ö- âèïàäàє: Êàïóñòèíöі – êàïóñòèíñüêèé;
 â îêðåìèõ ñëîâàõ ç’ÿâëÿєòüñÿ ñóôіêñ -іâñüê-, -èíñüê- àáî 

-åíñüê-: Áóêè – Áóêіâñüêèé, Áàêó – áàêèíñüêèé, Ðіâíå – 
Ðіâíåíñüêèé.

ßêùî îñíîâà ñëîâà çàêіí÷óєòüñÿ íà [ò], òî íà ïèñüìі íіÿêèõ çìіí 
íå ïîçíà÷àєìî. Íàïðèêëàä: áðàò – áðàòñüêèé, áðàòñòâî; ñîëäàò – 
ñîëäàòñüêèé; ñòóäåíò – ñòóäåíòñüêèé, ñòóäåíòñòâî. Ïðîòå âèìîâëÿєìî
[ñòóäåíñêèé], [ñòóäåíñòâî] і ò.ä.

Зверніть увагу! 

Зверніть увагу! 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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229. Утворіть від поданих слів прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Запишіть 
утворені слова, позначте в них суфікси.

Ñèâàø, Êðèâèé Ðіã, Äðîãîáè÷, Çàïîðіææÿ, Ïіâäåííèé Áóã, Ïàðèæ,
Ïðàãà, êàçàõ, ôðàíöóç, Ãààãà, Ìåêêà, òóðèñò, åìіãðàíò, ïàðóáîê.

230. Знайдіть з-поміж поданих слів три, від яких утворюємо прикметники із суфік-
сом -ств(о).

Þíàê, äèâàê, ïòàõ, òêà÷, âîÿê, òîâàðèø, óáîãèé, ïàðóáîê, áîÿãóç,
ïіðàò, êîçàê.

два – чотири – усі разом

231. Утворіть усно від поданих слів іменники із суфіксом -ин(а). Які зміни приго-
лосних при цьому відбуваються?

ЗРАЗОК. Âіííèöüêèé – Âіííè÷÷èíà; ñóìñüêèé – 
Ñóìùèíà.

Õìåëüíèöüêèé, іâàíî-ôðàíêіâñüêèé, ìèêîëàїâñüêèé, 
ëüâіâñüêèé, äîíåöüêèé, ïîëòàâñüêèé, ïðèëóöüêèé, 
÷åðíіãіâñüêèé, íіìåöüêèé.

Ïðàâèëüíî: Âіííè÷÷èíà; Òóðå÷÷èíà; ÀËÅ: Ãàëè÷èíà.

Ñïðîùåííÿ â ãðóïàõ ïðèãîëîñíèõ

Ñïðîùåííÿ âіäáóâàєòüñÿ é ïîçíà÷àєòüñÿ íà ïèñüìі:

[æ ä í]  [æ í]
[ç ä í]  [ç í]
[ñ ò ë]  [ñ ë]
[ñ ò í]  [ñ í]
[ñ ê í]  [ñ í]

òèæäåíü – òèæíåâèé
ïðîїçä – ïðîїçíèé
ùàñòÿ – ùàñëèâèé
ðàäіñòü – ðàäіñíèé
áëèñê – áëèñíóòè 

Ñïðîùåííÿ âіäáóâàєòüñÿ ó 
âèìîâі, àëå íå ïîçíà÷à-
єòüñÿ íà ïèñüìі, òîáòî çâóê 
[ò] íå âèìîâëÿєìî, ïðîòå
áóêâó ò ïèøåìî ó ñëîâàõ:

øіñòíàäöÿòü, çà ï’ÿñò íèé, õâîðîñòíÿê,
êîíòðàñòíèé, áàëàñòíèé, êîìïîñòíèé,
àâàíïîñòíèé, ôîðïîñòíèé

êіñòöі, íåâіñò÷èí, ãіãàíòñüêèé, ñòóäåíò-
ñòâî і ïîä.

Íå âіäáóâàєòüñÿ ñïðîùåííÿ ó ñëîâàõ ïåñòëèâèé, õâàñòëèâèé, êіñòëÿâèé.

232. Замініть подані словосполучення на синонімічні з прикметником (за зразком). 
Утворені словосполучення запишіть. 

ЗРАЗОК. Äîêóìåíò äëÿ ïðîїçäó – ïðîїçíèé äîêóìåíò.

Ðіäèíà äëÿ çàõèñòó, ðåìіíåöü íà çàï’ÿñòÿ, ðîçïîðÿäîê íà òèæäåíü,
ñëîâà çі çëіñòþ, â÷èíîê çàðàäè êîðèñòі (íàæèâè), çåìëі îáëàñòі, ÿìà äëÿ 
êîìïîñòó, ëіíіÿ çàõèñòó, çàñіá äëÿ î÷èñòêè, ñëóæáà íà àâàíïîñòàõ.

-ñüê- ù
-öüê- ÷÷

Зверніть увагу! 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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233. І. Прочитайте текст. Що нового для себе ви дізналися?

ÎÑÒÐÎÃ

Íåçâàæàþ÷è íà 
ïîíàä äåâ’ÿòñîò ðîêіâ, ãîëîâíі
ïîäії, ÿêі çàêàðáóâàëèñÿ çîëîòè-
ìè ëіòåðàìè â іñòîðії Óêðàїíè, 
âіäáóâàëèñÿ êіëüêà ñòîëіòü òîìó.
Âîíè ïîâ’ÿçàíі ç äèíàñòієþ êíÿçіâ 
Îñòðîçüêèõ, çàâäÿêè ÿêèì Îñòðîã
íà ÿêèéñü ÷àñ ñòàâ öåíòðîì êóëü-
òóðè é îñâіòè êðàїíè. Öåé ôàêò 
ïіäòâåðäæóþòü і áàãàòî ïàì’ÿòîê, 
ÿêі äіéøëè äî íàøîãî ÷àñó.

Àðõіòåêòóðíîþ äîìіíàíòîþ ìі-
ñòà є çàìîê êíÿçіâ Îñòðîçüêèõ, 
à òî÷íіøå òå, ùî âіä íüîãî çàëè-
øèëîñÿ. Îñîáëèâå ìіñöå ç-ïîìіæ

äàâíіõ ñïîðóä ïîñіäàє Ëóöüêà íàäáðàìíà áàøòà, ÿêà ïðîòÿãîì áàãàòüîõ 
ðîêіâ áóëà âàæëèâèì çàõèñíèì ïóíêòîì. Íèíі â ïðèìіùåííі áàøòè 
ïðàöþє ìóçåé, ó ÿêîìó çáåðіãàþòüñÿ äàâíі óíіêàëüíі êíèãè, âèãîòîâëå-
íі â Îñòðîçі. Ðîçïîâіäàþ÷è ïðî ìіñòî, íå ìîæíà íå çãàäàòè é ïðî éîãî 
ñèìâîë – Îñòðîçüêó àêàäåìіþ. Öå ïåðøèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 
ó âñіé Ñõіäíіé Єâðîïі (Çà Ì. Ìåëüíè÷åíêî).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Обґрунтуйте творення й написання виділеного слова.
2. Знайдіть слово, у якому відбулося спрощення. 
3. Доберіть 2–3 приклади слів, у яких можливе чергування звуків. 

Îñòðîçüêèé çàìîê

òå, ùî ìіñòó 

моя країна

234. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи потрібно, на вашу думку, відбудовувати пам’ятки ар-
хітектури? Чому? Якщо так, то на яких засадах це варто робити? 

235. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Чи погоджуєтеся ви з думкою, вислов-
леною в першому реченні?

1. Íà ìîþ äóìêó, ùàñ(ò)ëèâèìè ñòàþòü òі, õòî çà æîäíèõ îáñòàâèí
(íå)îïóñêàє ðóêè (Ñ. Âàêàð÷óê). 2. ß âõî(ä)æó â ëіñ – òðàâà ñòàє 
íàâøïèí(ü)êè, êîøëàòèé ìîðîê ðóêó ïîäàє (Ë. Êîñòåíêî). 3. Äîáðå 
іì’ÿ – íàéêðàùå áàãà(ò)ñòâî (Íàð. òâîð÷іñòü). 4. Ãåíії – öå â(å)ëèêèé
òàëàíò, ÿêèé ïîìíîæèëè íà êàòîðæíó ïðàöþ é ïîäіëèëè íà áåçæàëіñ(ò)íó 
âòîìó (Àíòè÷íå ïðèñëіâ’ÿ). 5. Ó 1921 ðîöі áóëî óêëàäåíî Ðè(ç,æñ)üêèé
ìèðíèé äîãîâіð, ÿêèé îçíàìåíóâàâ çàêіí÷åí(í)ÿ ïîëüñüêî-ðàäÿíñüêîї
âіéíè. 6. Óïðîäîâæ ÕV–ÕVІІ ñòîëіòü Ìàãäåáóð(ãñ,ç)üêå ïðàâî áóëî íàäàíî
Êè(є,ї)âó, Ëüâîâó, Êàì’ÿíöþ-Ïîäіëüñüêîìó òà іíøèì ìіñòàì (Ç ïіäðó÷-
íèêà).

ІІ. Підкресліть граматичні основи в 3-му і 4-му реченнях. Поясніть уживання тире
в реченнях вправи.

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 



103

Орфографічна норма

ситуація

236. З’ясуйте, які звукові зміни відбулися при утворенні поданих назв. Напи-
шіть невелике повідомлення (3–4 речення) в соцмережах про відвідування од-
ного із зазначених місць або про бажання побувати там.

 Çáàðàçüêèé çàìîê 
(ì. Çáàðàæ, Òåðíîïіëüùèíà)

 Áóöüêèé êàíüéîí Áóöüêèé êàíüéîí
(ñìò Áóêè, ×åðêàùèíà)

 Óðî÷èùå «Ãàéäàìàöüêèé ßð» 
(ì. Áóøà, Âіííè÷÷èíà)

 Çàêàçíèê «Áóðëóöüêèé»
(ì. Âåëèêèé Áóðëóê, Õàðêіâùèíà)

 Àçîâî-Ñèâàñüêèé ïðèðîäíèé ïàðê ð ð ä ð
(îçåðî Ñèâàø, Õåðñîíùèíà)

 Êîìïëåêñ «Çàïîðіçüêà Ñі÷» 
(î. Õîðòèöÿ, ì. Çàïîðіææÿ) 

 Ïðàçüêà ôîðòåöÿ (ì. Ïðàãà)
 Ïàðèçüêèé äіñíåéëåíä 

(ì. Ïàðèæ) Áàáàê (çàêàçíèê «Áóðëóöüêèé»)

237. І. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, пропущену букву. Виділене слово 
запишіть фонетичною транскрипцією, зіставте його вимову й написання. 

Ðàäіñ..íî, âіñ..íèê, ñòóäåí..ñòâî, ùîòèæ..íåâèé, çàçäðіñ..íèé, êіñ..ëÿ-
âèé, õâàñ..ëèâî, øіñ..íàäöÿòü, áåçæàëіñ..íèé, âèїç..íèé, êîíòðàñ..íèé,
øâèäêіñ..íèé, ñîâіñ..íèé, çàï’ÿñ..íèé, ïåðåõðåñ..íèé.

ІІ. Утворіть письмово від поданих слів нові за допомогою суфікса -ськ- або -ств-. 
З одним утвореним словом складіть і запишіть речення.

Êîçàê, òêà÷, àãåíò, ïòàõ, Êðåìåí÷óê, Îâðó÷, Çáàðàæ, Ðèãà, Íüþ-Éîðê,
Ñòðàñáóðã.

238. Виконайте тестові завдання.
1. Ïðèêìåòíèê іç ñóôіêñîì -ñüê- óòâîðþєìî âіä îáîõ іìåííèêіâ ó ðÿäêó
À Çîëîòîíîøà, Ìåêêà Â Äðîãîáè÷, ×åðêàñè
Á áðàò, Ëóöüê Ã ëàòèø, þíàê

2. Ñïðîùåííÿ â ãðóïàõ ïðèãîëîñíèõ òðåáà ïîçíà÷àòè íà ïèñüìі â óñіõ 
ñëîâàõ ðÿäêà

À ïðîїç..íèé, òèæ..íåâèé, îáëàñ..íèé
Á ïî÷åñ..íèé, çàï’ÿñ..íèé, øіñ..íàäöÿòü
Â àãåí..ñüêèé, ùàñ..ëèâèé, ðàäіñ..íèé
Ã óñ..íèé, ïåñ..ëèâèé, øіñ..ñîò

3. Çâóê [ä] òðåáà âèìîâëÿòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà
À ïåðåїç[..]íèé, õî[..]üáà Â òèæ[..]íåâèé, âîäîñïà[..]
Á áîðî[..]áà, âі[..]ðіçàòè Ã ïîõі[..], áó[..]æó 

4. Ñïðîùåííÿ ïðèãîëîñíèõ òðåáà ïîçíà÷àòè íà ïèñüìі ïðè óòâîðåííі
ïðèêìåòíèêà çà äîïîìîãîþ ñóôіêñà -í- âіä іìåííèêà

À áàëàñò   Á îáëàñòü   Â àâàíïîñò   Ã êîìïîñò

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Áàãàòüîõ öіêàâèòü ïèòàííÿ, ÿê ïðàâèëüíî ïèñàòè – Çàïîðîçüêà Ñі÷ 
÷è Çàïîðіçüêà Ñі÷. Â îñòàííі ðîêè çàïîðîçüêèé ïî÷àëè âæèâàòè òîäі, 
êîëè éäåòüñÿ ïðî äîáó Êîçà÷÷èíè, à çàïîðіçüêèé – ó íàçâàõ, ïîâ’ÿçàíèõ 
іç ñó÷àñíіñòþ. Ïðîòå âіäîìèé ìîâîçíàâåöü Îëåêñàíäð Ïîíîìàðіâ íàçèâàє 
òàêå ðîçðіçíåííÿ øòó÷íèì і ðàäèòü: «ßê ñâîþ ïðàäàâíþ ñòîëèöþ ìè çâåìî 
Êèїâ ó âñіõ âèïàäêàõ, òàê ñàìî é Êîçàöüêó Ðåñïóáëіêó ìàєìî íàçèâàòè 
Çàïîðіçüêà Ñі÷ – âіäïîâіäíî äî çàêîíіâ íàøîї ìèëîçâó÷íîї ìîâè».

Öþ òà áàãàòî іíøèõ ïîðàä óìіùåíî â êíèæöі Îëåêñàíäðà Ïîíîìàðåâà
«Êóëüòóðà ñëîâà: ìîâíîñòèëіñòè÷íі ïîðàäè».

Для вас, допитливі

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ. Ïåðåâіðòå ïðàâèëüíіñòü 
âèêîíàííÿ çà äîïîìîãîþ âіäïîâіäåé ó äîäàòêó

1. Îäíàêîâà êіëüêіñòü çâóêіâ і áóêâ ó êîæíîìó ñëîâі ðÿäêà
À ñëîâ’ÿíñüêèé, ìàñëþê, äæàçèñò
Á îñÿÿííÿ, þíàöüêèé, áåççàñòåðåæíèé
Â áëèùèòü, êàÿòòÿ, єâðîïåéñüêèé
Ã êîëþ÷èé, â’þíèùå, äçþðêîòіòè

2. Çâóê [ä] òðåáà âèìîâëÿòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À ìó[..]ðіñòü, [..]æåðåëüíèé, äîñâі[..]
Á ïі[..]áèòè, áàñêå[..]áîë, åëåêòðîïîїç[..]
Â òèæ[..]íåâèé, âîäîñïà[..], [..]àëåêîãëÿäíèé
Ã ïåðå[..]îâñіì, ïî[..]çâîíèòè, [..]óáëіêàò

3. Ïðàâèëüíó âèìîâó âіäîáðàæàє ôîíåòè÷íèé çàïèñ îáîõ ñëіâ ó ðÿäêó
À õîäüáà [õîòáà], äæìіëü [äæì’ѕëѕѕ ]
Á çàéìàєøñÿ [çàéìàéåèñ:à], ñâÿòî [ñâéàòî]
Â äæåðåëî [äæåèðåèëî], âîêçàë [âîґçàë]
Ã êîëåòüñÿ [êîëåèòñà], ñíіã [ñíіõ]

4. Óïîäіáíþþòüñÿ ïіä ÷àñ âèìîâè ïðèãîëîñíі â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À âіäõîäèòè, (íà) ñòåæèíöі, ïðîñüáà
Á çáèðàєøñÿ, êàçêà, ñïіâà÷öі
Â íàñіííÿ, ñòіæêè, ç÷èñòèòè
Ã áîðîòüáà, ïіñíÿ, ëåãêî

5. Áóêâó å íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ïèñàòè â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À òð..ìòіòè, ñò..õàòè, ð..÷èòàòèâ
Á çàë..âàòè, êâіò..íü ëåá..äèíèé
Â îñ..ëèòèñÿ, ê..øåíÿ, áåð..ãèíÿ
Ã ìàéñò..ð, ÷åð..äà, øåë..ñòіòè

6. Çíàê ì’ÿêøåííÿ ÍÅ ïèøåìî â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À íÿí..÷èí, Óìàí..ùèíà, ïîðò..єðà
Á ìåí..øèé, ò..ìÿíèé, êàìіí..öі
Â âіñ..ñþ, іí..øèé, õàòèí..öі
Ã ïіäíîñ..ñÿ, ðіæ..ìî, Íàòàë..÷èí

[

Готуємося до тематичного оцінювання
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7. Àïîñòðîô ïèøåìî â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà
À áàãð..ÿíèé, íåâ..їæäæåíèé Â ìіæãіð..ÿ, ðóòâ..ÿíèé
Á òðàíñ..єâðîïåéñüêèé, ÷åðâ..ÿê Ã òüì..ÿíèé, òîðô..ÿíèé

8. Ïðàâèëüíî íàïèñàíî ïðèêìåòíèê
À ãààçüêèé   Á ïðàæñüêèé  Â ãàäÿ÷ñüêèé   Ã êàëóøñüêèé

9. Äîáåðіòü 2–3 ïðèêëàäè ñëіâ, ó ÿêèõ ñïðîùåííÿ ïîçíà÷àєìî íà 
ïèñüìі.

10. Óòâîðіòü ïðèêìåòíèêè âіä íàçâ Ïàðèæ, Âåëèêèé Áóðëóê, Áàõ-
ìà÷.

УРОК  РОЗВИТКУ  МОВЛЕННЯ

§ 27. ÄІËÎÂÈÉ ËÈÑÒ

ПРИГАДАЙМО. Хто такий адресат і адресант?

Äіëîâèé
ëèñò

Äіëîâèé ëèñò – äîêóìåíò, ÿêèé є çàñîáîì ñïіëêóâàííÿ ç
óñòàíîâàìè òà ïðèâàòíèìè îñîáàìè. Éîãî ìåòà – ïîâіäîìèòè
ïðî ùîñü, ñïîíóêàòè äî äії, ïåðåêîíàòè, ïîÿñíèòè òîùî.

Ñòèëü Ïіä ÷àñ íàïèñàííÿ äіëîâîãî ëèñòà äîòðèìóþòüñÿ îôіöіé-
íî-äіëîâîãî ñòèëþ ìîâëåííÿ. Äóìêè ïîòðіáíî âèêëàäàòè
ïîñëіäîâíî, çàáåçïå÷óþ÷è ñìèñëîâі çâ’ÿçêè. Òåêñò ìàє áóòè
÷іòêèì, ñòèñëèì, à òîí – íåéòðàëüíèì.

Ñòðóê-
òóðíі
åëåìåíòè

Äіëîâèé ëèñò ñêëàäàєòüñÿ ç òàêèõ ðåêâіçèòіâ:
 íàéìåíóâàííÿ é àäðåñà îäåðæóâà÷à ëèñòà (àäðåñàòà);
 äàòà і (ÿêùî ëèñò âіäïðàâëÿє þðèäè÷íà îñîáà) íîìåð ëèñòà;
 òåêñò: ïðè÷èíà íàïèñàííÿ (âñòóï); îáґðóíòóâàííÿ (îñíîâ-
íà ÷àñòèíà); ïðîïîçèöіÿ, ïðîõàííÿ, çãîäà ÷è âіäìîâà (çàêіí-
÷åííÿ);
 ïåðåëіê äîäàòêіâ (çà íàÿâíîñòі);
 íàçâà ïîñàäè, ïðіçâèùå, ïіäïèñ âіäïðàâíèêà.

Ôîðìè äіëîâèõ ëèñòіâ

Ëèñò-çàïðîøåííÿ Ïðîïîíóє àäðåñàòîâі âçÿòè ó÷àñòü ó ÿêîìóñü çà-
õîäі

Іíôîðìàöіéíèé
ëèñò

Ïîâіäîìëÿє àäðåñàòîâі ïðî ïåâíèé ôàêò, çàõіä ÷è 
ïîäіþ

Ðåêëàìíèé ëèñò Ìіñòèòü äîêëàäíèé îïèñ ðåêëàìîâàíèõ ïîñëóã
÷è òîâàðіâ

Ëèñò-ïîâіäîìëåííÿ Ñêëàäàєòüñÿ ÿê âіäïîâіäü íà çàïèò

Ëèñò-íàãàäóâàííÿ Ïîâіäîìëÿє ïðî íàáëèæåííÿ àáî çàêіí÷åííÿ òåð-
ìіíó ïåâíîãî çîáîâ’ÿçàííÿ ÷è ïðîâåäåííÿ çàõîäó 
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Âèñëîâëþє ïðîõàííÿ, ïðîïîçèöіþ, çàïèò äî àäðå-
ñàòà ùîäî âèðіøåííÿ ïåâíèõ ïèòàíü

Ãàðàíòіéíèé ëèñò Çàáåçïå÷óє âèêîíàííÿ âèêëàäåíèõ ó íüîìó çî-
áîâ’ÿçàíü

Ëèñò-çàïèò Ìіñòèòü ïðîõàííÿ íàäàòè ïåâíó іíôîðìàöіþ ÷è 
äîêóìåíòè

239. І. Прочитайте зразок ділового листа. Визначте його реквізити. Чи дотримано в
листі етикетні норми ділового листування?

23.04.2018 № 243-18
Äèðåêòîðó
Õåðñîíñüêîї ÇÎØ І–ІІІ ñò.
Ïàâëіâñüêіé Î. Â.

Øàíîâíà Îêñàíî Âіêòîðіâíî!
Íàöіîíàëüíèé âèñòàâêîâèé öåíòð Óêðàїíè çàïðîøóє Âàñ, ïåäàãîãі÷-

íèé êîëåêòèâ òà ó÷íіâ ñòàðøèõ êëàñіâ îçíàéîìèòèñÿ ç íîâîþ åêñïîçè-
öієþ «Óêðàїíà ñüîãîäíі».

Âіäâіäóâà÷і åêñïîçèöії ìàòèìóòü çìîãó äіçíàòèñÿ ïðî іíòåëåêòóàëü-
íèé òà åêîíîìі÷íèé ïîòåíöіàë íàøîї äåðæàâè, її çîâíіøíþ, åêîíî-
ìі÷íó é ãóìàíіòàðíó ïîëіòèêó. Äëÿ öüîãî ïîíàä 450 ïіäïðèєì ñòâ,
îðãà íіçàöіé, óñòàíîâ ç óñіõ ðåãіîíіâ íàøîї äåðæàâè íàäàëè ïîíàä 
3000 åêñïî íàòіâ. Çàçíà÷åíà âèñòàâêà íå òіëüêè öіêàâà çà ñâîїì çìіñòîì,
àëå é ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà äëÿ ïðîâåäåííÿ íà її áàçі íàâ÷àëüíèõ
çàõîäіâ.

×åêàєìî íà Âàøі ïðîïîçèöії ïðî âіäâіäóâàííÿ Íàöіîíàëüíîãî âè-
ñòàâêîâîãî öåíòðó Óêðàїíè.

Ç ïîâàãîþ
Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÍÂÖ Òàðàñ Íàóìåíêî

ІІ. Складіть від імені адміністрації одного з навчальних закладів діловий лист,
самостійно визначивши його форму, зміст та адресатів. 

§ 28. ÏÐÀÂÈËÀ ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÍß ÑËІÂ ІÇ ÐßÄÊÀ 
Â ÐßÄÎÊ. ÃÐÀÔІ×ÍІ ÑÊÎÐÎ×ÅÍÍß ÑËІÂ

Ïðî òå, ÿêі áóêâîñïîëó÷åííÿ íå ìîæíà ðîçðèâàòè ïіä ÷àñ
ïåðåíåñåííÿ ñëіâ, à òàêîæ ïðî òå, ÿê ñêîðîòèòè ñëîâà áåç óòðàò

іíôîðìàöіéíîãî íàïîâíåííÿ

ПРИГАДАЙМО. Що таке склад слова? Як ділимо слова на склади?

×àñòèíè ñëіâ ç ðÿäêà â ðÿäîê ïåðåíîñèìî çà ñêëàäàìè.
Íàïðèêëàä: êîì-áàéí, êî-ëî-äÿçü. Ïðè öüîìó ïîòðіáíî äîòðè-
ìóâàòèñÿ âèêëàäåíèõ íèæ÷å ïðàâèë.
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Ïðàâèëà ïåðåíåñåííÿ Ïðèêëàäè

Îäíó áóêâó íå çàëèøàєìî â ïîïåðåäíüîìó 
ðÿäêó і íå ïåðåíîñèìî â íàñòóïíèé

îëî-âî, à íå î-ëîâî

Íå ìîæíà ðîçðèâàòè áóêâîñïîëóêè äæ, äç,
ÿêùî âîíè ïîçíà÷àþòü îäèí çâóê – [äæ], [äç]
àáî [äç]

ґó-äçèê, à íå ґóä-çèê

Çíàê ì’ÿêøåííÿ é àïîñòðîô çàëèøàєìî áіëÿ
ïîïåðåäíüîї áóêâè

ðîç’-ÿñíèòè, øіñòü-ìà

Íå ìîæíà âіäðèâàòè îäíó áóêâó âіä ïðåôіêñà
é ïî÷àòêîâó áóêâó âіä êîðåíÿ

íàä-çâè÷àéíèé,
à íå íà-äçâè÷àéíèé

Ïðè ïåðåíîñі ñêëàäíèõ ñëіâ íå ìîæíà çàëè-
øàòè â ïîïåðåäíüîìó ðÿäêó áóêâè äðóãîї ÷à-
ñòèíè ñëîâà, ÿêùî âîíè íå ñòàíîâëÿòü ñêëàäó

îâî÷å-ñõîâèùå,
à íå îâî÷åñ-õîâèùå

Íå ìîæíà ðîçðèâàòè áóêâîñïîëóêè éî, üî ðà-éîí, äàâíüî-ãî

Íå ìîæíà âіäðèâàòè ñêîðî÷åííÿ âіä ñëіâ,
ÿêèõ âîíè ñòîñóþòüñÿ

2012 ð., 5 êã,
Ò. Ã. Øåâ÷åíêî

Ó ðåøòі âèïàäêіâ, ÿêі íå ïіäõîäÿòü ïіä âèêëàäåíі âèùå ïðàâèëà, ìîæíà 
äîâіëüíî ïåðåíîñèòè ñëîâà çà ñêëàäàìè. Íàïðèêëàä: Äíі-ïðî é Äíіï-ðî; 
ñå-ñòðà é ñåñò-ðà; ñóñïіëü-ñòâî é ñóñïіëüñò-âî, çåì-ëÿ і çå-ìëÿ; æèò-òÿ і 
æè-òòÿ.

240. Спишіть слова, позначаючи можливі місця переносу.
Ðàéîí, ñìàðòôîí, íàäçâè÷àéíèé, ïіäçåìíèé, ïіâ’ÿùèêà, ñóñïіëüñòâî, 

Äíіïðî, êîëîññÿ, äàëåêîñõіäíèé, âîñüìèãðàííèé, çíàéîìèé, ïîëüîâèé, 
çíåíàöüêà, óçàãàëüíåíèé, åñòåòè÷íèé, êîìï’þòåð.

241. Визначте, у яких словах неправильно позначено місце можливого переносу. 
Випишіть ці слова й виправте помилки.

Ïîãîä-æóâàòè, ïі-äçåëåíèòè, ñå-ñòðèí, ïåðåä-óìàòè, ãîð-äіñòþ, íàâêî-
ëîñ-âіòíіé, ïåðåâî-äæó, ñîí-íèé, çàä-çåðêàëëÿ, êóëü-îâèé, íîâîâ-âåäåííÿ,
Äåñ-íà, êîõà-ííÿ, ïіâíі÷íîñ-õіäíèé.

Íàéïîøèðåíіøі çàãàëüíîïðèéíÿòі ãðàôі÷íі ñêîðî÷åííÿ

àêàä. – àêàäåìіê
âóë. – âóëèöÿ
ãð. – ãðîìàäÿíèí
ãðí – ãðèâíÿ
äèâ. – äèâèñü
іì. – іìåíі 
і ò. ä. – і òàê äàëі
і ò. іí. – і òàêå іíøå
і ïîä. – і ïîäіáíå
êâ. – êâàðòèðà

ì – ìåòð
ì. – ìіñòî
íàïð. – íàïðèêëàä
í. å. – íàøîї åðè
№ ïîð. – íîìåð ïîðÿäêîâèé
î. – îñòðіâ
îáë. – îáëàñòü
îç. – îçåðî
ïîð. – ïîðіâíÿéòå
ïðîô. – ïðîôåñîð

î-

ä-çè

íà-ä

ñ-õ

Зверніть увагу! 
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ð-í – ðàéîí
ð. – ðіê, ðі÷êà
ðð. – ðîêè
ñ. – ñåëî; ñòîðіíêà
ñò. – ñòîðі÷÷ÿ; ñòàòòÿ (çàêîíó)

ò. – òîì
ò – òîííà
òò. – òîìè
ó. î. – óìîâíà îäèíèöÿ
÷. – ÷àñòèíà (ñòàòòі çàêîíó)

Ïðàâèëà
ñêîðî÷åííÿ

Ãðàôі÷íі ñêîðî÷åííÿ ñëіâ (êðіì ñòàíäàðòíèõ ñêîðî÷åíèõ
çíà÷åíü ìåòðè÷íèõ ìіð: ì – ìåòð òîùî) ïèøåìî ç êðàï-
êàìè íà ìіñöі ñêîðî÷åííÿ. Ïðè öüîìó çáåðіãàєìî íàïèñàííÿ 
âåëèêèõ òà ìàëèõ ëіòåð і äåôіñіâ, ÿê і â ïîâíèõ íàçâàõ.
Íàïðèêëàä: ïіâí.-ñõ. (ïіâíі÷íî-ñõіäíèé), Ïіâí. êðèì. êàíàë 
(Ïіâíі÷íîêðèìñüêèé êàíàë).
Ñëîâà íå ñêîðî÷óþòüñÿ íà áóêâó, ùî ïîçíà÷àє ãîëîñíèé çâóê, 
ÿêùî âîíà íå ïî÷àòêîâà â ñëîâі, і íà ü. Íàïðèêëàä, ñëîâî
ñåëÿíñüêèé ìîæå áóòè ñêîðî÷åíå: ñåë., ñåëÿí., ñåëÿíñüê.

Іíøі
íàïèñàííÿ

Іñíóþòü òàê çâàíі äåôіñíі ñêîðî÷åííÿ: ð-í (ðàéîí), âèä-âî
(âèäàâíèöòâî), ë-ðà (ëіòåðàòóðà), ê-ñòü (êіëüêіñòü).
×åðåç ñêіñíó ðèñêó ïèøåìî ñêîðî÷åííÿ à/ñ (àáîíåíòñüêà 
ñêðèíüêà), â/÷ (âіéñüêîâà ÷àñòèíà).

Ñêîðî÷åííÿ êã, ñì, ìëí, ò (òîííà), ãðí (ãðèâíÿ), ãîä (ãîäèíà) òîùî
ïèøåìî áåç êðàïêè. Ñêîðî÷åííÿ òèñ. (òèñÿ÷à) ïèøåìî ç êðàïêîþ.

242. Запишіть слова (сполучення), використовуючи графічні сполучення.
Áіëîöåðêіâñüêèé ðàéîí, îçåðî Ñâіòÿçü, ìіñòî Äíіïðî, 1970 ðіê, 2015–

2018 ðîêè, ïіâäåííî-çàõіäíèé, ïіâíі÷íî-ñõіäíèé, ãðîìàäÿíèí Êîâàëåíêî,
6 êіëîãðàì, 8 ìіëüéîíіâ, àáîíåíòñüêà ñêðèíüêà, ñòîðіíêà 25, íàïðèêëàä,
âèäàâíèöòâî, àêàäåìіê Áîðèñ Ïàòîí, Ïіâíі÷íîêðèìñüêèé êàíàë, ñòàòòÿ 3 
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, 90 ãðèâåíü, ðі÷êà Òèñà, óíіâåðñèòåò іìåíі Ì. Êîöþ-
áèíñüêîãî, XXІ ñòîðі÷÷ÿ, і ïîäіáíå, ñåëÿíñüêèé.

ситуація

243. Уявіть, що до вас звернулися з про-
ханням допомогти надрукувати заяву до органів 
соціального забезпечення. У документі необ хід-
но зазначити адресу заявника. Запишіть подану
нижче адресу використовуючи загальноприйнятінижче адресу, використовуючи загальноприйняті
графічні скорочення.графічні скорочення

âóëèöÿ Ïàðêîâà, 28, êâàðòèðà 2, 
ñåëî Ëóêàøіâêà,
Ëèïîâåöüêèé ðàéîí,
Âіííèöüêà îáëàñòüÂіííèöüêà îáëàñòü

244. Спишіть речення, замінюючи виділені слова графічними скороченнями.
1. Ìіñòî Ðіâíå ðîçòàøîâàíî íà ðі÷öі Óñòüє. 2. Çàëèøîê íà êàðòêîâîìó 

ðàõóíêó – 94 ãðèâíі 70 êîïіéîê. 3. Âіäïîâіäíî äî ÷àñòèíè 3 ñòàòòі 6 

Зверніть увагу! 
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Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâіòó», çàêëàäè îñâіòè çîáîâ’ÿ-
çàíі îïðèëþäíþâàòè ôіíàíñîâèé çâіò. 4. Ñîôіéñüêèé ñîáîð ïîáóäîâàíî
ó 20–30-òі ðîêè ÕІ ñòîëіòòÿ. 5. Ñüîãîðі÷íèé óðîæàé çåðíîâèõ ñòàíîâèòü 
32 ìіëüéîíè òîíí. 6. Äî Íàöіîíàëüíîї þðèäè÷íîї àêàäåìії іìåíі ßðî-
ñëàâà Ìóäðîãî, ùî â Õàðêîâі, çàâіòàâ ïðîôåñîð Ëîìà÷åíêî.

245. Виконайте тестові завдання.
1. Ïðàâèëüíî ïîçíà÷åíî ìіñöå ïåðåíîñó ó ñëîâі
À äîâãîæ-äàíèé Â äàâíüîã-ðåöüêèé
Á âèùåç-ãàäàíèé Ã ïіâäåííî-ñõіäíèé

2. Ïðàâèëüíî ïîçíà÷åíî ìîæëèâі ìіñöÿ ïåðåíîñó â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà 
À íà-êðèòè, âіä-çâó÷àòè
Á êà-ñòèíã, çíà-éîìèé
Â áåç-ìåææÿ, õîä-æó
Ã øà-õòàð, Ìіí-’þñò

§ 29. ÏÎÄÂÎЄÍІ ÁÓÊÂÈ 
Ïðî òå, ÿê íà ìåæі ÷àñòèí ñëîâà çáіãàþòüñÿ îäíàêîâі ïðèãîëîñíі çâóêè,

ÿê ïîäîâæóþòüñÿ ïðèãîëîñíі і ÿê ïîçíà÷àєìî їõ íà ïèñüìі

ПРИГАДАЙМО. 1. Як визначити префікс і суфікс у слові? 2. На які питання відповіда-
ють іменники в орудному відмінку?

246. А. Прочитайте виразно слова. Які особливості вимови звуків, позначених 
виділеними буквами?

Çàêàðïàòòÿ, Çàïîðіææÿ, Ïîäіëëÿ, Ïîëіññÿ, Ñóõîëó÷÷ÿ.

Б. Поставте усно іменники у формі О. в. однини. Чи чуєте подовження окремих 
приголосних? 

Ïîäîðîæ, ïå÷àëü, ïàì’ÿòü.

В. Зробіть висновок про те, для чого використовуємо на письмі подвоєні букви і як 
вимовляємо позначені ними звуки.

Çáіã
ïðèãîëîñíèõ

Ïîäâîєííÿ ìàєìî ïðè çáіãó îäíàêîâèõ 
ïðèãîëîñíèõ íà ìåæі ÷àñòèí ñëîâà.
Íàïðèêëàä: âіääіëèòè, äåííèé, 
ñïîðòòîâàðè. 
Ó ïðèêìåòíèêàõ, óòâîðåíèõ âіä іìåí-
íèêіâ çà äîïîìîãîþ ñóôіêñіâ -àí- (-ÿí-), -èí-, -їí-, áóêâó í
íå ïîäâîþєìî. Íàïðèêëàä: ãëèíÿíèé, æóðàâëèíèé (âіä
æóðàâåëü), ñîëîâ’їíèé. 
Ïîäâîþєìî áóêâè â ñëîâàõ: ññàâöі, ññàòè, ëëÿíèé, îââà, 
áîââàíіòè, Ãàííà (і Ãàííèí).

Ïîäîâæåííÿ Äâîìà îäíàêîâèìè áóêâàìè íà ïèñüìі ïîçíà÷àєìî ïðèãî-
ëîñíі, ÿêі ïîäîâæóþòüñÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ïîäîâæóþòüñÿ ïðèãîëîñíі
[ä], [ò], [ç], [ñ], [ö], [ë], [í], [æ’], [÷’], [ø’]

ìіæ ãîëîñíèìè â òàêèõ âèïàäêàõ:
Ïðèêëàäè

â іìåííèêàõ ñåðåäíüîãî ðîäó íà -ÿ
Âèíÿòîê: íàçâè ìàëèõ çà âіêîì òâàðèí
(ãóñåíÿ, êà÷åíÿ)

çáіææÿ, ãіëëÿ,
÷èòàííÿ

ó äåÿêèõ іìåííèêàõ ÷îëîâі÷îãî é æіíî÷îãî
ðîäó íà -ÿ
Âèíÿòîê: ñëîâî ñòàòòÿ ó ôîðìі Ð. â. ìí. – ÿ
ñòàòåé

ñóääÿ, Іëëÿ, ðіëëÿ,
ñòàòòÿ

â іìåííèêàõ æіíî÷îãî ðîäó, ùî çàêіí÷óþòüñÿ
íà ïðèãîëîñíèé, ó ôîðìі îðóäíîãî âіäìіíêà 
îäíèíè

ïі÷ – ïі÷÷þ;
ïîäîðîæ – ïîäîðîææþ

ó ôîðìàõ äієñëîâà ëèòè òà ñïîðіäíåíèõ äіє-
ñëîâàõ

ëëþ, çіëëÿòè

ó ïðèñëіâíèêàõ íà -ííÿ, -ííþ ñïðîñîííÿ, ïîïіäòèííþ

1. ßêùî ïðèãîëîñíі ñòîÿòü íå ìіæ ãîëîñíèìè, òî ïîäîâæåííÿ íå âіäáó-
âàєòüñÿ. Ïîðіâíÿéìî: ìèòòþ – ðàäіñòþ. 

2. Íå ïîäîâæóþòüñÿ ãóáíі ïðèãîëîñíі òà [ð]: ìàòіðі ’þ, ëþáîâ’þ, êðîâ’þ.

í і íí ó ñóôіêñàõ
Ïèøåìî íí ó íàãîëîøåíèõ ñóôіêñàõ -åíí-, -àíí- (-ÿíí-)-:
 ó ïðèêìåòíèêàõ, ÿêі âêàçóþòü íà áіëüøó, íіæ çâè÷àéíà, ÷è íàéâèùó 

ìіðó ÿêîñòі: òîâñòåííèé, íåâáëàãàííèé;
 ó ïðèêìåòíèêàõ ñòàðîñëîâ’ÿíñüêîãî ïîõîäæåííÿ: ñâÿùåííèé, îãíåí-

íèé, áëàãîñëîâåííèé, áëàæåííèé, ñòðàæäåííèé.

Â іíøèõ ïðèêìåòíèêàõ (òà â äієïðèêìåòíèêàõ) ó ñóôіêñàõ -åí-, -àí-
ïèøåìî îäíó áóêâó í: æàäàíèé, øàëåíèé, íåæäàíèé (çâè÷àéíà ìіðà 
ÿêîñòі), íåñêѕí÷åѕѕ íèé, äîâãîæäàíèé.

РОЗРІЗНЯЙМО:

Ïðèêìåòíèê
(ìàє íàãîëîøåíèé ñóôіêñ)

Äієïðèêìåòíèê
(íàãîëîñ íå íà ñóôіêñі)

çäіéñíåííèé
íåçäîëàííèé

çäіéñíåíèé
íåçäîëàíèé

Ïîäâîєíі áóêâè çáåðіãàєìî é ó âñіõ ïîõіäíèõ ñëîâàõ: ãіëëÿ – ãіëëÿ÷êà;
òóìàííèé – òóìàííî; íåçáàãíåííèé – íåçáàãíåííіñòü; øàëåíèé – øàëåíî.

247. І. Спишіть. Уставте, де потрібно, пропущену букву.
Ñïðîñîí..ÿ, іñòèí..èé, ãëèíÿí..èé, âіä..àâíà, ñòàò..ÿìè, ñòàò..åé,

ñóìіø..þ, ãіë..ÿ÷êà, êà÷åí..ÿ, ðîç..áðîїòè, ôіç..àðÿäêà, áîæåñòâåí..èé,

Зверніть увагу! 

Зверніть увагу! 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ïîäіë..ÿ, ãëàçóð..’þ, Іë..ÿ, ñâіæіñò..þ, ïîíèç..ÿ, äîë..єìî, ñêàæåí..èé,
æàäàí..èé, çäîðîâåí..èé, íåñêàçàí..èé, íåñêàçàí..èé, âîç..’єäíàí..ÿ.

ІІ. Виділені слова розберіть за будовою.

248. І. Прочитайте мовчки текст. Укажіть ключові слова.

ÏÎÕÂÀËÀ ÄËß ÊÎÆÍÎÃÎ 

Óìіííÿ ðàäіòè ÷óæèì óñïіõàì – 
ìіðèëî øëÿõåòíîñòі. ßêùî ëþäèíó
ïіäòðèìàòè, ïîõâàëèòè, ïіäêðåñëè -
òè ùîñü õîðîøå â íіé, âîíà íàìà-
ãàòèìåòüñÿ äîðіâíþâàòè óÿâëåííþ,
ÿêå ïðî íåї ñêëàëîñÿ.

Îñü ÷îìó òàê âàæëèâî ç äèòèí-
ñòâà êóëüòèâóâàòè â ëþäèíі ïî÷óò-
òÿ âëàñíîї ãіäíîñòі, âіä÷óòòÿ ïåâíîї
«ñîáіâàðòîñòі», àáè çãîäîì íå ñêëàâ-
ñÿ êîìïëåêñ ìåí øîâàðòîñòі. Íåäàð-
ìà êàæóòü: ÿêùî êàçàòè ëþäèíі
ïîñòіéíî, ùî âîíà ñâèíÿ, òî çãîäîì
âîíà çàðîõêàє. Íå ââі÷ ëèâî êèäàòè
êîìïëіìåíòè ìàëî çíàéîìèì àáî íåçíàéîìèì ëþäÿì. Êðàùå çà÷åêà-
òè, ïîçíà éîìèâøèñü áëèæ÷å ÷è íàâіòü çàïðèÿòåëþâàâøè ç íèìè. Àëå
ïàì’ÿòàéìî, ùî ñëîâà ïîõâàëè ïîò ðіáíі êîæíîìó (Іç æóðíàëó).

ІІ. Знайдіть слова з подвоєними буквами та обґрунтуйте написання.

Ïåðåìîæöі Ìіæíàðîäíîї îëіìïіàäè
ç іíôîðìàòèêè (2017 ð.)

Підтримка

249. І. Поміркуйте, яка різниця в значеннях поданих прикметників. Від яких імен-
ників їх утворено? 

1. Ãîðîáèíèé ñêіê – ãîðîáèííèé âіäâàð. 
2. Æóðàâëèíèé êëþ÷ – æóðàâëèííèé âіäâàð.

ІІ. Поміркуйте, чому перше слово пишемо з двома буквами н, а інші – з однією.

Ñâÿùåííèé, ñâÿùåíèê, îñâÿ÷åíèé, ñâÿ÷åíèé.

коло думок  

250. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові 
знаки.

1. Íàø ñòàðîâèí(í)èé ãåðá îêðàñà ìіñòà, íàø îáåðіã, ñò(å,è)æèíà â òîâùó 
ëіò (Î. Áóäóãàé). 2. Ãðіø çáåðåæåí(í)èé íå ãіðøèé âіä ãðîøà çàðîáëåí(í)îãî
ïðàöåþ (×åñüêå ïðèñëіâ’ÿ). 3. Ìîÿ Ïîëòàâî òè áëàãîñëîâåí(í)à ìèíóëèì і
ìàéáóòíіì ó âіêàõ (Ì. Áîéêî). 4. Ïðèñëóõàþñÿ äî (íå)âãàìîâíîãî æàéâîðà
é âі(ä,ò)÷óâàþ ãîìіí ñòåïó éîãî íåñêіí÷åí(í)ó ïіñíþ (Îëåñü Ãîí÷àð). 
5. Âî÷åâèäü äîëÿ ìîâè íåâіä(ä)іëüíà âіä äîëі íàðîäó (Â. Ðàä÷óê). 6. Çáàãíè 
ãëèáèí(í)î і çàòÿì ç êðàïëèí óòâîðþєòüñÿ ìîðå (Ä. Ëóöåíêî).

ІІ. Перебудуйте усно останнє речення на складнопідрядне.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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251. Поставте по черзі усно іменники у форму орудного відмінка однини. 
У яких словах подовжуються приголосні? 

Ðîñü, Ïðèï’ÿòü, ìіöü, ÷åñòü, ïîäîðîæ, ìіäü, ùåäðіñòü, çàâçÿòіñòü,
âèñü, ÿêіñòü, ïàìîðîçü, ìåäàëü.

попрацюйте в парах

252. Утворіть від поданих іменників прикметники за допомогою одного із суфіксів:
-н-, -ан- (-ян-), -ин-. Утворені слова запишіть.

Åòàëîí, ãîðîáèíà, áóðÿ, ãðå÷êà, ïіâäåíü, ãîñòèíè, òîïîëÿ.

253. І. Спишіть фразеологізми, уставляючи, де потрібно, пропущені букви. Пояс-
ніть значення двох висловів (на вибір).

Îá..èâàòè ïîðîãè, ïіä..àâàòè æàðó, ñîí..å öàðñòâî, íà ïòàøèí..èõ ïðà-
âàõ, îá..іãòè äåñÿòîþ äîðîãîþ, êàìіí..å ñåðöå, ÿê îñіí..ÿ íі÷, ðàí..іé ïòàõ,
ëåáåäèí..à ïіñíÿ, êîðîí..èé íîìåð, äåí..î і íі÷íî.

ІІ. Пригадайте інші фразеологізми, у складі яких є слова з подвоєними буквами.

254. Напишіть висловлення (5–8 речень) на одну з поданих тем, у якому обґрун-
туйте свій вибір. Використайте три або більше слів з подвоєними буквами. Ви
можете скористатися поданою нижче довідкою.

1. Åëåêòðîííà ÷è 
ïàïåðîâà êíèæêà?

2. Óëþáëåíèé âèä
ìîãî  äîçâіëëÿ.

3. Ìіé âèáіð – çäîðî-
âèé ñïîñіá æèòòÿ.

довідка

×èòàííÿ, ñïðèéíÿòòÿ, ïîêîëіííÿ, óìіííÿ, çàïèòàííÿ, öіííèé, ñòà-
ðàííÿ, ñòàðàííî, ñóìëіííèé, áåçäîãàííèé, áåçäîãàííî, âіäìіííèé, ïðî-
òèðі÷÷ÿ, âðàæåííÿ, âèêîðèñòàííÿ, íåçìіííіñòü, ïîєäíàííÿ, äîçâіëëÿ,
âіäíîâëåííÿ ñèë, çàíÿòòÿ, áàæàííÿ, áåçìåææÿ, ïëàíóâàííÿ, ïіçíàííÿ,
âіä÷óòòÿ, òåðïіííÿ, ùîäåííî, äîòðèìàííÿ, çàõâîðþâàííÿ, õàð÷óâàííÿ,
íàâàíòàæåííÿ, ôîðìóâàííÿ, îçäîðîâëåííÿ.

255. І. Спишіть. Уставте, де потрібно, пропущену букву.
Ðàäіñò..þ, ïîäîðîæ..þ, ïðîë..єòüñÿ, Âіí..èöÿ, Ïîëіñ..ÿ, óçâèø..ÿ,

ñèðîâèí..èé, ìіö..þ, îëîâ’ÿí..èé, áëàãîñëîâåí..èé, íåâèí..î, çàìåòіë..þ,
ñâÿùåí..èê, îñâÿ÷åí..èé, Ñóõîëó÷..ÿ, ìåæèðі÷..ÿ, ..ñàâöі, ìіñüê..îì,
âіä..àëіê, ìèëîñåðä..ÿ, øàëåí..èé, ñèëåí..èé, äîâãîæäàí..èé, âіä..çâåíіòè, 
ãіë..ÿñòèé, ñóä..іâñüêèé. 

ІІ. Позначте у виділених словах можливі частини для перенесення з рядка в рядок. 

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 



113

Орфографічна норма

256. Виконайте тестові завдання.
1. Ïîäîâæåííÿ ïðèãîëîñíèõ âіäáóâàєòüñÿ ó ôîðìі Îð. â. îäíèíè іìåí-

íèêà 

À ðàäіñòü  Á ëþáîâ   Â ãëàçóð   Ã ïîäîðîæ

2. Ïîäîâæåííÿ ïðèãîëîñíèõ çáåðіãàєòüñÿ ó ôîðìі Ð. â. ìíîæèíè
іìåí íèêà

À ñóääÿ  Á ñòàòòÿ   Â óçáі÷÷ÿ   Ã óçáåðåææÿ

3. Ïîäâîєíі áóêâè òðåáà ïèñàòè â êîæíîìó ñëîâі ðÿäêà
À æèò..єâèé, áåçñìåðò..ÿ, ïåðåäãðîç..ÿ 
Á âіä..çåðêàëåííÿ, îñèí..èé, ïіäíіæ..ÿ
Â Ãàí..óñÿ, çðàí..ÿ, âèõîâàí..іñòü 
Ã îá..ðèçêàòè, ë..ÿíèé, ãîñòèí..іñòü

§ 30. ÏÐÀÂÎÏÈÑ ÑÓÔІÊÑІÂ І ÏÐÅÔІÊÑІÂ

Ïðî áóêâè å – è, ç – ñ ó ïðåôіêñàõ ïðå-, ïðè-, ðîç-, áåç-, ç- (ñ-),
à òàêîæ ïðî âèêîðèñòàííÿ áóêâ å, è äëÿ ïîçíà÷åííÿ ñóìíіâíèõ çâóêіâ

ó ñóôіêñàõ 

ПРИГАДАЙМО. 1. Які особливості вимови префіксів з-, роз-, без-? 2. Що таке склад слова?

257. А. Визначте, яке з поданих слів виражає: а) наближення до чогось; б) непов-
ноту дії; в) розміщення біля чогось. Який префікс мають ці слова?

Ïðèїõàòè, ïðèêðóòèòè, ïðèêîðäîííèé.

Б. Утворіть від поданих слів нові за допомогою префікса пре-. Чи виражають утво-
рені слова найвищий ступінь ознаки?

Âèñîêèé, äîðîãèé.

В. Зробіть висновок про правопис префіксів пре-, при-.

Ïðåôіêñè ïðå-, ïðè-, ïðі-

ïðå- Ïðåôіêñ ïðå- ïèøåìî â ïðèêìåòíèêàõ і ïðèñëіâíèêàõ äëÿ 
âèðàæåííÿ íàéâèùîãî ñòóïåíÿ îçíàêè. Öåé ïðåôіêñ çà çíà-
÷åííÿì âіäïîâіäàє ñëîâó äóæå. Íàïðèêëàä: ïðåìóäðèé (äóæå
ìóäðèé), ïðåâèñîêèé.
Ïðåôіêñ ïðå- ïèøåìî òàêîæ ó çàïîçè÷åíèõ çі ñòà ðî ñëî-
â’ÿíñüêîї ìîâè ñëîâàõ ïðåçèðñòâî, ïðåçèðëèâèé, ïðåîñâÿùåí-
íèé, ïðåïîäîáíèé, ïðåñòîë і ïîäіáíèõ.

ïðè- Ïðåôіêñ ïðè- ïèøåìî â ñëîâàõ, ùî îçíà÷àþòü:
 íàáëèæåííÿ, ïðèєäíàííÿ äî ÷îãîñü: ïðèїõàòè, ïðèêëåєíèé;
 íåïîâíîòó äії ÷è îçíàêè: ïðèñіñòè, ïðèìîðîæåíèé;
 ðîçìіùåííÿ áіëÿ ÷îãîñü: ïðèêîðäîííèé, ïðèãіðîê (ïðè ãіðöі)

ïðі- Ïðåôіêñ ïðі- ïèøåìî â ñëîâàõ ïðіçâèùå, ïðіçâèñüêî, ïðіðâà.і
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Ïðåôіêñè ç- (ñ-, çі-), ðîç- (ðîçі-), áåç-

ç- (ñ-, çі-) Íà ïèñüìі ïåðåä áóêâàìè ê, ï, ò, ô, õ ïðåôіêñ ç- ïåðåäàєìî 
âіäïîâіäíî äî âèìîâè áóêâîþ ñ. Íàïðèêëàä: ñêàçàòè, ñôôî òî-
ãðàôóâàòè. Ïåðåä óñіìà іíøèìè ïðèãîëîñíèìè ïðåôіêñ ç- ïå-
ðåäàєìî íà ïèñüìі áóêâîþ ç. Íàïðèêëàä: çøèòè, çíîñèòè.

ðîç-, áåç- Ïðåôіêñè ðîç-, áåç- çàâæäè ïèøåìî ç áóêâîþ ç. Â óêðàїí-
ñüêіé ìîâі ïðåôіêñіâ ðîñ-, áåñ- íåìàє. Íàïðèêëàä: ðîçêàçàòè, 
áåçïå÷íèé, áåçõèòðіñíèé.

ßêùî êîðіíü ïî÷èíàєòüñÿ äâîìà ïðèãîëîñíèìè, òî âæèâàєìî ïðåôіêñè
çі-, ðîçі-. Íàïðèêëàä: çіñòàâèòè, çіùóëèòè, çіãðàòè, ðîçіãðàòè.

Áóêâè å, è â ñóôіêñàõ іìåííèêіâ

-èâ-, -åâ- Ñóôіêñ -èâ(î), ÿêèé óæèâàєìî äëÿ âèðàæåííÿ çáіðíèõ ïî-
íÿòü, ùî îçíà÷àþòü ìàòåðіàë àáî ïðîäóêò ïðàöі, ïèøåìî 
òіëüêè ç è. Íàïðèêëàä: ïàëèâî, âàðèâî, ïå÷èâî, ïðÿäèâî.
Ñóôіêñ -åâ(î) ïèøåìî â ñëîâàõ ìàðåâî, çàðåâî.

-è÷îê-, 
-è÷ê-

Ñóôіêñè -è÷îê, -è÷ê(à) áóâàþòü òіëüêè â іìåííèêàõ, ùî ïîõî-
äÿòü âіä ñëіâ іç ñóôіêñàìè -èê, -èö(ÿ). Íàïðèêëàä: íîæè÷îê
(âіä íîæèê), ãîðùè÷îê (âіä ãîðùèê), ãîðëè÷êà (âіä ãîðëèöÿ).

-å÷îê-, 
-å÷ê-

Â іíøèõ âèïàäêàõ óæèâàєìî ñóôіêñè ç áóêâîþ å (є): -å÷îê,
-å÷ê(î), -å÷ê(à). Íàïðèêëàä: âåðøå÷îê, âіêîíå÷êî.

-åí- Ñóôіêñ -åí(ÿ) âæèâàєìî â іìåííèêàõ ñåðåäíüîãî ðîäó, ùî 
îçíà ÷àþòü æèâèõ іñòîò. Íàïðèêëàä: êà÷åíÿ, âîâ÷åíÿ.

Áóêâè å, î â ñóôіêñàõ ïðèêìåòíèêіâ

-åâ- (-єâ-) Ñóôіêñ -åâ- (-єâ-) óæèâàєìî â ïðèêìåòíèêàõ, ó ÿêèõ íàãîëîñ
ïàäàє íà îñíîâó і ÿêі óòâîðåíî âіä іìåííèêà ç îñíîâîþ íà 
ì’ÿêèé àáî øèïëÿ÷èé ïðèãîëîñíèé. Íàïðèêëàä: ñі÷íåâèé
(âіä ñі÷åíü), ãðóøåâèé (âіä ãðóøà), àëþìіíієâèé (âіä àëþ ìіíіé).
Â іíøèõ âèïàäêàõ ó ïðèêìåòíèêàõ óæèâàєìî ñóôіêñ -îâ-.
Íàïðèêëàä: êàëèíîâèé, äîùîâèé, ãàéîâèé.

258. І. Спишіть, розкриваючи дужки. Прочитайте слова вголос, дотримуючись ор-
фоепічних норм.

Áå(ç,ñ)ïå÷íèé, (ç,ñ)öіëèòè, (ç,ñ)ïëàíóâàòè, Ïð(å,è)êàðïàòòÿ, ïð(å,è)-
ãàäàíî, ïð(å,è)âîêçàëüíèé, ïð(å,è)ïîäîáíèé, ïð(å,è)÷óäîâî, ïå÷(å,è)âî,
ìåðåæ(å,è)âî, ëîæ(å,è)÷êà, âàðåí(å,è)÷îê, ìàñë(å,è)÷êî, ìàò÷(å,î)âèé,
ìàãíі(є,éî)âèé, áîðù(å,î)âèé.

ІІ. У виділених словах позначте префікс і суфікси.

Зверніть увагу! 
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259. Поміркуйте, чому слова пер-
шої колонки пишемо з префіксом пре-,
а другої – з при-.

коло думок  

ïðå÷åðñòâèé
ïðåêðàñíèé
ïðåãіðêèé

ïðè÷åðñòâіëèé
ïðèêðàøàòè
ïðèãіðêëèé

260. І. Прочитайте текст і розгляньте плакат. Що спільного, 
а що відмінного в тематиці цих двох інформаційних джерел?

ÑÀÌÎÄÎÏÎÌÎÃÀ ÍÀ ÂÎÄІ

ßêùî ïåðåêèíóâñÿ ÷îâåí, ïîòðіáíî çáåðіãàòè ñïîêіé і äî ïðèáóòòÿ 
ðÿòóâàëüíèêіâ òðèìàòèñÿ çà íüîãî.

Îïèíèâøèñü ó âîäі ïіä ÷àñ øòîðìó, íåîáõіäíî îáðàòè íàéáіëüø ñèëü-
íó ïîïóòíó õâèëþ, ïðèáëèçèòèñÿ íà íіé äî áåðåãà é âèáіãòè íà íüîãî. 
ßêùî öå íå âäàєòüñÿ, òî òðåáà ñõîïèòèñÿ çà âîäîðîñòі ÷è ïðèáåðåæíå
êàìіííÿ, à êîëè õâèëÿ ñïàäå, çіñêî÷èòè é âèáіãòè çà ìåæó ïðèáîþ.

Âіä ïåðåîõîëîäæåííÿ àáî ðіçêîãî ïåðåõîäó іç çîíè òåïëîї âîäè â çîíó 
õîëîäíîї ç’ÿâëÿþòüñÿ ñóäîìè. Ãîëîâíå – íå ðîçãóáіòüñÿ! Òðåáà íåãàéíî 
çìіíèòè ñòèëü ïëàâàííÿ, íàéêðàùå ëÿãòè íà ñïèíó é ïëèñòè äî áåðåãà.

Ïëàâåöü, ÿêèé çàïëóòàâñÿ ó âîäîðîñòÿõ, íå ïîâèíåí ðîáèòè ðіçêèõ 
ðóõіâ, іíàêøå ïåòëі ðîñëèí çàòÿãíóòüñÿ ùіëüíіøå. Íåîáõіäíî ëÿãòè
íà ñïèíó òà ñïðîáóâàòè ì’ÿêèìè, ñïîêіéíèìè ðóõàìè âèïëèñòè òóäè, 
çâіäêіëÿ ïðèïëèâ. ßêùî öå íå äîïîìîæå, ïîòðіáíî ïіäòÿãòè íîãè é îáå-
ðåæíî çâіëüíèòèñÿ âіä ðîñëèí ðóêàìè.

ßêùî âè ïîòðàïèëè ó âèð, íàáåðіòü ÿêíàéáіëüøå ïîâіòðÿ, çàíóðü-
òåñü ó âîäó і, çðîáèâøè ñèëüíèé ðèâîê óáіê çà òå÷ієþ, ñïëèâàéòå íà 
ïîâåðõíþ (Ç ïîñіáíèêà).

ІІ. Знайдіть слова з префіксами з- (с-), роз-, при-. Обґрунтуйте написання.

Безпека
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261. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які розваги молоді можна вважати небезпечними? Що
ви порадите підліткам, які обирають саме такі розваги?

262. Виконайте письмово завдання.
1. Утворіть від поданих слів нові за допомогою префікса з- (с-).
Ïðÿìóâàòè, ìàñòèòè, ñóíóòè, ôîòîãðàôóâàòè, áåðåãòè, òóðáóâàòè, êëè-

êàòè.

2. Доберіть до поданих слів спільнокореневі з префіксом пре- або- при-.
Äíіïðî, êîïàòè, ñâÿòèé, ÷óäîâèé, ëàøòóâàòè, ÷іïëÿòè, ìóäðèé.

3. Утворіть від поданих іменників нові за допомогою одного із суфіксів: -ичок, -ечок,
-ечк-, -ичк-.

Íîæèê, ïëåìіííèê, ñòåæêà, ñòðі÷êà, Îëÿ, ìіøîê, âîãíèê.

263. І. Поясніть значення фразеологізмів. З одним сполученням складіть усно
речення.

Ðîçêðèâàòè êàðòè, ðîçïëóòóâàòè êëóáîê, ðîçñèïàòèñÿ áіñåðîì, ïðèõè-
ëèòè íåáî, ïðèêóñèòè ÿçèêà, íà êðàþ ïðіðâè. 

ІІ. Доберіть інші фразеологізми зі словами з префіксами роз-, без-, при-.

264. Прочитайте наведені з вайбера повідомлення, у яких автори припустилися 
помилок. Користуючись своїми технічними засобами, надішліть по черзі одне од-
ному ці репліки правильно.

Çàâòðà íà øêіëüíîìó ñòàäіîíі ôóòáîë. Òè ïðÅéäåø?

óÄà àëå Çïî÷àòêó çðîáëþ óêðàїíñüêó

Íà äðóãèé òàéì óñïієø?

Êàíєøíî à ïðî ïåðøèé òè ðîÑêàæåø

ß áåðó ïå÷Åâî à òè âіçüìè ìіíåðàëêóáåðó ïå÷Åâî à òè âіçüìè ìіíå
                                                                                                                                 Îê    

ситуація

265. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи потрібно, на вашу думку, дотримуватися орфогра-
фічних і пунктуаційних норм під час електронного спілкування?

266. І. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Виділене слово запишіть фонетичною
транскрипцією.

Ïð(å,è)çàâçÿòî, ïð(å,è)ñòîñîâóâàòèñÿ, ïð(å,è)ìîòàíèé, ïð(å,è)çèðñòâî,
ðî(ç,ñ)øóêàòè, (ç,ñ)ñóíóòè, (ç,ñ)õóäíåííÿ, íå(ç,ñ)ïðîñòà, (ç,ñ)ôîðìóëþ-
âàòè, äîáð(å,è)âî, ìàð(å,è)âî, äîí(å,è)÷êà, ñàäіâí(å,è)÷îê, âіêîí(å,è)÷êî,
ïàâè÷(å,î)âèé, ÿáëóí(å,üî)âèé, êâàðö(å,î)âèé.

ІІ. З одним словом (на вибір) побудуйте безсполучникове складне речення. 

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 



117

Орфографічна норма

267. Виконайте тестові завдання.
1. Áóêâó å íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ïèñàòè â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà
À Ïð..äíіïðîâ’ÿ, ïð..ìóäðèé
Á ïð..áóäå, ïð..çðó÷íî
Â ïð..ñïîêіéíèé, ïð..ñíèâñÿ 
Ã ïð..÷èñòèé, ïð..ãàðíî

2. Áóêâó ñ íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ïèñàòè â êîæíîìó ñëîâі ðÿäêà
À ðî..ïëàâèòè, ..ïèëÿíèé, ..òðèìóâàòè 
Á ..òóëèòè, ..ïëàâèòè, ..÷åïèòè
Â ..êëàäåíî, ..õîäèòè, ..ôîðìóâàòè
Ã ..õèáèòè, ..øèòèé, ðî..õèòàíèé

3. Áóêâó è íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ïèñàòè â îáîõ іìåííèêàõ ðÿäêà
À ïå÷..âî, âóë..÷êà Â âîãí..÷îê, âіêîí..÷êî
Á ðі÷..÷êà, ìîðîç..âî Ã ëåâ..íÿ, ðóøí..÷îê

4. Áóêâó є òðåáà ïèñàòè â ïðèêìåòíèêó, óòâîðåíîìó âіä іìåííèêàє
À ïëàù Â âçóòòÿ
Á ÿáëóíÿ Ã àëè÷à

§ 31. ÓÆÈÂÀÍÍß ÂÅËÈÊÎЇ ÁÓÊÂÈ

Ïðî òå, ÿê íà ïèñüìі âèäіëÿєìî âëàñíі íàçâè ç-ïîìіæ çàãàëüíèõ,
òà ïðî іíøі îñîáëèâîñòі íàïèñàííÿ ñëіâ ç âåëèêîї áóêâè

ПРИГАДАЙМО. Що таке власна назва? 

268. А. Поміркуйте, які з наведених документів мають вищий статус, є важли ві-
шими. Зіставте написання назв видів документів.

 íàêàç «Ïðî ïðîâåäåííÿ  êîíêóðñó»
 ðîçïîðÿäæåííÿ «Ïðî ñòâîðåííÿ 

öåíòðó  äîïîìîãè»

 Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
 Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó»
 Äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè

Б. Поміркуйте, чому назви в першій колонці написано з малої букви, а в другій – з 
великої.

 äèðåêòîð øêîëè
 ãîëîâà ñóäó
íà÷àëüíèê âіääіëó 

êàäðіâ 

 Ïðåçèäåíò Óêðàїíè
 Ãîëîâà Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè
Ïîñîë Óêðàїíè â Ðåñïóáëіöі 

Áîëãàðіÿ

В. Зробіть висновок про особливості написання назв видів документів і назв посад. 

Âëàñíі 
íàçâè

Ç âåëèêîї áóêâè ïèøåìî âëàñíі íàçâè: Âåëèêäåíü, îçåðî
Ñâіòÿçü.
ßêùî âëàñíà íàçâà ñêëàäàєòüñÿ ç êіëüêîõ ñëіâ, òî ç âåëè-
êîї áóêâè ïèøåìî ïåðøå ñëîâî: Äåíü ó÷èòåëÿ, ÄÄ Ìóçåé іñòî-Ì
ðії çàïîðіçüêîãî êîçàöòâà, Íàöіîíàëüíà îïåðà Óêðàїíè,ÍÍ
Äðóãà ñâіòîâà âіéíà,ÄÄ Çîëîòі âîðîòà (ÀËÅ: ÄåíüÄÄ Íåçàëåæ-ÍÍ
íîñòі Óêðàїíè, ÄåíüÄÄ ÏåðåìîãèÏÏ ).
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Âëàñíі 
íàçâè

Ç âåëèêîї áóêâè ïèøåìî âñі ñëîâà ó âëàñíèõ íàçâàõ:
 äåðæàâ: Ôðàíöóçüêà Ðåñïóáëіêà, Ðåñïóáëіêà Ïîëüùà;
 íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, âóëèöü, ïðîñïåêòіâ: ìіñòî Íîâà Êà-
õîâêà; âóëèöÿ Âåðõíіé Âàë;
 íàéâèùèõ äåðæàâíèõ óñòàíîâ Óêðàїíè é ìіæíàðîäíèõ îð-
ãàíіçàöіé: Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè, Єâðîïåéñüêèé Ñîþç;
 àñòðîíîìі÷íèõ і ãåîãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ: ×óìàöüêèé Øëÿõ 
(ãàëàêòèêà), Ïіâäåííå Ïîëіññÿ;
 äіéîâèõ îñіá ó êàçêàõ, áàéêàõ: ×åðâîíà Øàïî÷êà.

Ïðèñâіéíі 
ïðèêìåò-
íèêè

Ïðèñâіéíèé ïðèêìåòíèê, ÿêèé óòâîðåíî âіä âëàñíîї íàçâè,
ïèøåìî ç âåëèêîї áóêâè: Øåâ÷åíêіâ, Àíäðіїâ. Ïðîòå ç ìàëîї
áóêâè ïèøåìî ïðèêìåòíèê, ÿêèé:
à) ìàє ñóôіêñ -іâñüê-(-їâñüê-) àáî -èíñüê-: øåâ÷åíêіâñüêі ðÿäêè;
á)  óõîäèòü äî ñêëàäó ôðàçåîëîãіçìó àáî íàóêîâîãî ïîíÿòòÿ: 
ãîðäіїâ âóçîë, äàìîêëіâ ìå÷, àðõіìåäîâà ñïіðàëü, ïіôàãîðîâà 
òåîðåìà.

Ðåëіãіéíі 
ïîíÿòòÿ

Ç âåëèêîї áóêâè ïèøåìî íàçâè òàêèõ ðåëіãіéíèõ ïîíÿòü, ÿê 
Áîã, Áîæà Ìàòіð, Ñèí Áîæèé, Ñâÿòèé Äóõ (àëå áîã Ïåðóí і
ò. іí.), Áіáëіÿ, Êîðàí.

Äåðæàâíі 
ñèìâîëè

Ç âåëèêîї áóêâè ïèøåìî âñі ñëîâà â òàêèõ ïîíÿòòÿõ: Äåð-
æàâíèé Ãіìí Óêðàїíè, Äåðæàâíèé Ãåðá Óêðàїíè, Äåðæàâíèé 
Ïðàïîð Óêðàїíè.

Äîêó-
ìåíòè

Ç âåëèêîї áóêâè ïèøåìî íàçâè âèäіâ íàéâàæëèâіøèõ äîêó-
ìåíòіâ: Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè, Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó».

Ïîñàäè,
çâàííÿ

Íàçâè ïîñàä, ïî÷åñíèõ çâàíü, íàðîäіâ, îñіá çà íàöіîíàëüíіñòþ 
àáî ìіñöåì ïðîæèâàííÿ ïèøåìî ç ìàëîї áóêâè: äèðåêòîð, 
íàðîäíèé àðòèñò, çàñëóæåíèé ó÷èòåëü Óêðàїíè, óêðàїíöі,
êèÿíèí. ÀËÅ: ïî÷åñíå çâàííÿ «Çàñëóæåíèé ó÷èòåëü Óêðà-
їíè». Âîäíî÷àñ íàçâè íàéâèùèõ äåðæàâíèõ ïîñàä ïèøåìî ç
âåëèêîї áóêâè: ї Ïðåçèäåíò ÓêðàїíèÏÏ , Ãîëîâà Âåðõîâíîї ÐàäèÃÃ
Óêðàїíè, Ïðåì’єð-ìіíіñòð ÓêðàїíèÏÏ .

269. Прочитайте, укажіть власні назви. Які з них складаються з двох і більше слів? 
Поясніть уживання великої букви.

Åïîõà Âіäðîäæåííÿ, Øåâ÷åíêіâñüêà ïðåìіÿ, âóëèöÿ ßðîñëàâіâ Âàë,
Ïî÷àїâñüêà ëàâðà, Ïіâäåííèé ïîëþñ, ïîðò Áàëàêëàâà, ïðèñòàíü Ðæèùіâ,
ìàéäàí Íåçàëåæíîñòі, Íàöіîíàëüíà ãâàðäіÿ Óêðàїíè, îñòðіâ Íîâà Ãâіíåÿ,
Ïіâäåííèé Áóã, Íàöіîíàëüíèé áàíê Óêðàїíè, çàïîâіäíèê Àñêàíіÿ-Íîâà,
Єâàíãåëіє, Êîðîëіâñòâî Áåëüãіÿ, íàðîäè Ñõîäó, Äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè,
Âåðñàëüñüêèé ìèð.

270. Спишіть, записуючи слова, де потрібно, з великої букви. 
Ìіñòî (ê)ðèâèé (ð)іã, (í)îâèé ðіê (ñâÿòî), (ì)іíіñòåðñòâî (ê)óëüòóðè

Óêðàїíè, (ê)èòàéñüêà (í)àðîäíà (ð)åñïóáëіêà, (ñ)îôіéñüêèé (ñ)îáîð, (ä)åíü
(í)åçàëåæíîñòі Óêðàїíè, (ø)åâ÷åíêіâñüêèé ñòèëü, (ê)îíñòèòóöіÿ Óêðàїíè,
âóëèöÿ (á)îðè÷іâ (ò)іê, (ì)óçåé (õ)ëіáà, (ñ)óçіð’ÿ (â)åëèêà (â)åäìåäèöÿ,
(є)âðîïåéñüêèé (ñ)îþç, (õ)ìåëüíèöüêà (ì)іñüêà ðàäà, (ø)àöüêі (î)çåðà, ðі÷-
êà (ñ)іâåðñüêèé (ä)îíåöü, (ê)îìåòà (ã)àëëåÿ.
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271. І. Прочитайте текст і розгляньте ілюстрації. Доповніть усно
прочитане інформацією про зображені місця.

ÌІÑÒÎ ÐÎÌÀÍÒÈÊÈ

Ìіñòî çàêîõàíèõ, ìіñòî ðîìàíòèêè, ìіñòî çàêîíîäàâöіâ ìîä – öå Ïà-
ðèæ, äèâîâèæíèé, ðіçíîáі÷íèé і çàòèøíèé. Ó éîãî іñòîðіþ âïèñàëè 
ÿñêðàâі ñòîðіíêè âåëèêі óêðàїíöі – Àííà ßðîñëàâíà é Ñåðãіé Ëèôàð.

 Äіñíåéëåíä ó Ïàðèæі Ðі÷êà Ñåíà â Ïàðèæі

Âіçèòіâêîþ ñòîëèöі ñëóãóє óíіêàëüíà ñïîðóäà – Åéôåëåâà âåæà, 
ñïîðóäæåíà íà Ìàðñîâîìó ïîëі â 1889 ðîöі. Îêðàñîþ ìіñòà є é 
âіäîìèé Ñîáîð Ïàðèçüêîї Áîãîìàòåðі, ÿêèé áóëî çàêëàäåíî ùå çà ÷àñіâ 
Ëþäîâіêà VII â 1163 ðîöі. À â ñòіíàõ Ëóâðó, óíіêàëüíîãî àðõіòåêòóð-
íîãî àíñàìáëþ, ðîçìіùåíî îäíó ç íàéìàñøòàáíіøèõ êîëåêöіé êàðòèí 
ñâіòó. Ùîäíÿ òèñÿ÷і îñіá âіäâіäóþòü Єëèñåéñüêі Ïîëÿ – ãîëîâíó ìàãіñò-
ðàëü ôðàíöóçüêîї ñòîëèöі, ïðîòÿæíіñòþ 1915 ì. Íå ìåíø çíàìåíèòèé 
ó ìіñòі é Ëàòèíñüêèé êâàðòàë, ïîðó÷ іç ÿêèì ðîçòàøîâàíî Ñîðáîííó 
(óíіâåðñèòåò), Ïàíòåîí, Ìóçåé Êëóíі é іíøі çíàêîâі ìіñöÿ (Іç æóðíàëó).

ІІ. Поясніть написання в тексті слів з великої букви.

Подорож

272. Поміркуйте, чому в першому реченні виділене слово пишемо з великої
букви, а в другому – з маленької.

1. Ãіðñüêèé ìàñèâ ó Öåíòðàëüíіé і Ñõіäíіé Єâðîïі íàçèâàþòü Êàðïàò-
ñüêèìè ãîðàìè (Êàðïàòàìè).

2. Іç òðàâíÿ ïî ëèïåíü ïðèðîäà ïîëèâàëà ïîëòàâñüêі íèâè ðÿñíèìè
äîùàìè.

коло думок  

273. Спишіть речення, записуючи, де необхідно, слова з великої букви та розстав-
ляючи пропущені розділові знаки.

1. Òèñÿ÷і ðîêіâ âîäè ðі÷êè (ã)іðñüêèé (ò)іêè÷ òî÷èëè ãðàíіòè äîêè
íå óòâîðèëè ìàëüîâíè÷èé (á)óöüêèé êàíüéîí (Ê. Ãіðæåâà). 2. Ñëàâåòíèé 
(ê)èÿíèí Ñåðãіé Ëèôàð ÿêîãî íàçèâàëè «áîãîì òàíöþ» áóâ ïðåçèäåíòîì
(â)ñåñâіòíüîї ðàäè (ò)àíöþ ÞÍÅÑÊÎ é (ô)ðàíöóçüêîї (à)êàäåìії (á)àëåòó 
(Ç ãàçåòè). 3. Äîðîãè іíøîї íå òðåáà ïîêè çîðèòü (÷)óìàöüêèé (ø)ëÿõ… 
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(Ò. Ïåòðèíåíêî). 4. Öåíòðàëüíà ÷àñòèíà (ï)іâíі÷íîãî (ë)üîäîâèòîãî îêåà-
íó – öå (ï)іâíі÷íèé (ï)îëþñ (Ç ïіäðó÷íèêà). 5. Îá’єêòàìè (÷)åðâîíîї êíèãè
Óêðàїíè є ðіäêіñíі é òàêі ùî ïåðåáóâàþòü ïіä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ, âèäè
òâàðèííîãî і ðîñëèííîãî ñâіòó (Іç Çàêîíó).

274. Доберіть кожен (кожна) по 5–7 слів з орфограмою «Велика буква» для 
словникового диктанту. Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці). 
Перевірте написання.

попрацюйте в парах

ситуація

275. Уявіть, що ви працюєте в органі державної влади і вам треба дати письмове
роз’яснення особі з певного питання. Складіть і запишіть 2–3 речення на тему «Офі-
ційна Україна», використавши в кожному з них щонайменше одну з поданих назв.

 Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè
 Äåðæàâíèé Ãіìí Óêðàїíè
 Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè
 Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè
 Âåðõîâíèé Ñóä
 Ìіíіñòåðñòâî çàêîðäîííèõ 

ñïðàâ Óêðàїíè
 Ïðåçèäåíò Óêðàїíè
 Ãîëîâà Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè
 Ïðåì’єð-ìіíіñòð Óêðàїíè
 Óïîâíîâàæåíèé ç ïðàâ ëþäèíè
 Єâðîïåéñüêèé Ñîþç
 Îðãàíіçàöіÿ Îá’єäíàíèõ Íàöіé

276. І. Спишіть, записуючи слова, де потрібно, з великої букви. 
Êðèìñüêèé (ï)іâîñòðіâ, (ê)îðñóíñüêà (á)èòâà, ñóçіð’ÿ (â)åëèêèé (â)іç,

(ä)àëåêèé (ñ)õіä, (ê)îíâåíöіÿ ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè, (ñ)âÿòî (â)îñêðåñіííÿ
(ã)îñïîäíüîãî, (ê)èєâî-(ï)ïå÷åðñüêà (ë)àâðà, (ò)îâàðèñòâî (÷)åðâîíîãî (õ)ðåñòà,
(à)íäðіїâñüêà (ö)åðêâà, (í)àöіîíàëüíà (á)іáëіîòåêà іìåíі Âåðíàäñüêîãî,
(å)çîïіâñüêà ìîâà, (ñ)èí (á)îæèé, (ì)óçåé (і)ñòîðії Êèєâà, (ç)àõіäíà Óêðàїíà,
(ð)åñïóáëіêà (ð)óìóíіÿ, (ï)іâíі÷íèé (ï)îëþñ.

ІІ. З одним сполученням складіть і запишіть речення з прямою мовою.

277. Виконайте завдання одного з варіантів.

À Íàïèøіòü åñå (6–8 ðå÷åíü) íà òåìó 
«Âіäïîâіäàëüíіñòü çà ÷èñòå äîâêіëëÿ». Âè-
êîðèñòàéòå 3–4 íàçâè, ÿêі òðåáà ïèñàòè ç 
âåëèêîї áóêâè, íàïðèêëàä: íàçâà çàïîâіä-
íèêà, ãðîìàäñüêîї îðãàíіçàöії, ìіñöåâîñòі, 
îçåðà, ãîðè òîùî.

Á Íàïèøіòü âèñëîâëåííÿ
(6–8 ðå÷åíü) íà òåìó
«Ïàì’ÿòêè  àðõіòåêòóðè». 
Âèêîðèñòàéòå 3–4 íàçâè,
ÿêі òðåáà ïèñàòè ç âåëèêîї
áóêâè.
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278. Виконайте тестові завдання.
1. Ïðàâèëüíî íàïèñàíî âñі íàçâè â ðÿäêó
À ìіñòî Íîâà êàõîâêà, Çàõіäíà Єâðîïà
Á ãàëàêòèêà ×óìàöüêèé øëÿõ, Ðіçäâî Õðèñòîâå
Â Çàïîðіçüêà Ñі÷, Àíäðіїâñüêà Öåðêâà
Ã îñòðіâ Äæàðèëãà÷, Ñіâåðñüêèé Äîíåöü 

2. Ç âåëèêîї ëіòåðè òðåáà ïèñàòè îáèäâà ñëîâà â íàçâі
À (Â,â)åðõîâíà (Ð,ð)àäà Â (Ñ,ñ)îôіéñüêèé (Ñ,ñ)îáîð
Á (×,÷)îðíå (Ì,ì)îðå Ã (Ï,ï)іâäåííèé (Ï,ï)îëþñ

§ 32. ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÑÊËÀÄÍÈÕ ÑËІÂ 
Ïðî òå, êîëè ñêëàäíі ñëîâà ïèøåìî ðàçîì, à êîëè – ÷åðåç äåôіñ,

à òàêîæ ïðî ðîçäіëüíå íàïèñàííÿ äåÿêèõ ñïîëó÷åíü

ПРИГАДАЙМО. Які слова є складними?

279. А. Зіставте написання іменників у колонках. Які з них утворено за допомогою 
сполучного голосного, а які – без нього?

ëіñîñòåï
õëіáîïі÷

áëîê-ñèñòåìà
áàë-ìàñêàðàä

Б. З кожної пари слів утворіть усно іменник за допомогою сполучного голосного. Як 
потрібно писати ці іменники – разом чи окремо?

1. Ëіñ, ñïëàâëÿòè. 2. Íіñ, ðіã.

В. Зробіть висновок про особливості написання складних іменників. 

Íàïèñàííÿ ñêëàäíèõ ñëіâ ðàçîì і ÷åðåç äåôіñ

Ïèøåìî ÐÀÇÎÌ: Ïèøåìî ×ÅÐÅÇ ÄÅÔІÑ:

ñëîâà, óòâîðåíі ïîєäíàííÿì 
çàëåæíèõ îäíå âіä îäíîãî 
ñëіâ (âіä îäíîãî ñëîâà äî іí-
øîãî ìîæíà ïîñòàâèòè ïè-
òàííÿ): ñíіãîïàä, âîäîî÷èñíèé 

ñëîâà, óòâîðåíі ïîєäíàííÿì ðіâíîïðàâ-
íèõ ñëіâ (÷àñòèíè ñëîâà ìîæíà ç’єäíàòè 
ñïîëó÷íèêîì і): êóïіâëÿ-ïðîäàæ, ïіâíі÷-
íî-ñõіäíèé, ÷îðíî-áіëèé 

іìåííèêè, óòâîðåíі çà äîïî-
ìîãîþ ñïîëó÷íîãî ãîëîñíîãî: 
ëіñîñòåï, âåðáîëîçè

іìåííèêè, óòâîðåíі áåç ñïîëó÷íîãî ãî-
ëîñíîãî: æàð-ïòèöÿ, ñòîï-êðàí, áëîê-ñè-
ñòåìà

ñëîâà, ïåðøîþ ÷àñòèíîþ 
ÿêèõ є êіëüêіñíèé ÷èñëіâíèê: 
ñіìäåñÿòèðі÷÷ÿ, ñåìè ðàçîâèé; 
ÀËÅ: 50-ðі÷÷ÿ, 16-ïîâåðõîâèé

âіäòіíêè êîëüîðіâ: òåìíî-çåëåíèé, íіæ-
íî-ðîæåâèé; ÀËÅ: æîâòîãàðÿ÷èé, ÷åðâî-
íîãàðÿ÷èé

ñëîâà, óòâîðåíі ç äієñëîâà â 
íàêàçîâіé ôîðìі òà іìåííèêà: 
ãîðèöâіò

áëèçüêі çà çíà÷åííÿì ñëîâà, ùî ïåðåäà-
þòü єäèíå ïîíÿòòÿ: õëіá-ñіëü, áàòü-
êî-ìàòè
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ñëîâà, óòâîðåíі ç òðüîõ і áіëü øå 
îñíîâ: àâòîìîòîãóðòîê

íàçâè ïðîìіæíèõ ÷àñòèí ñâіòó: íîðä-âåñò

ïðèêìåòíèêè ãëóõîíіìèé, 
õèòðîìóäðèé, çëîâîðîæèé

íàçâè ïðîôåñіé, çâàíü, ïîñàä, ñïåöіàëü-
íîñòåé: ëіêàð-åêîëîã, ãåíåðàë-ìàéîð

íàçâè ðîñëèí: áðàò-і-ñåñòðà, ðîçðèâ-òðàâà

íàçâè êàçêîâèõ ïåðñîíàæіâ: Ëèñè÷êà-Ñå-
ñòðè÷êà

óñі ñêëàäíîñêîðî÷åíі ñëîâà é 
ïîõіäíі âіä íèõ: ìåääîïîìî ãà, 
äèòìàéäàí÷èê.
Ñþäè íàëåæàòü і ñëîâà ç ïåð-
øèìè ÷àñòèíàìè: àâіà-, àâòî-, 
àåðî-, àóäіî-, áіî-, âîäî-, ãіäðî-, 
åëåêòðî-, âåëî-, ìîòî-, ìіê ðî-, 
ìåãà-, ñóïåð-, ïñåâäî-, êіíî-, 
òåëå-, ôîòî- é ïîäіáíі:
àâіàêàñà, ìіêðîõâèëüîâèé

ñëîâà, óòâîðåíі ïîâòîðåííÿì òîãî ñàìî ãî 
ñëîâà, ïîєäíàííÿì ñëіâ ç îäíàêîâèì êî-
ðåíåì, ñèíîíіìі÷íèõ àáî àíòîíіìі÷íèõ 
ñëіâ: áіëèé-áіëèé, âåëèêèé-ïðåâåëèêèé,
òèøêîì-íèøêîì, áіëüø-ìåíø;
ÀËÅ: êіíåöü êіíöåì, ÷èí ÷èíîì òîùî

ïðèêìåòíèêè ç ïåðøîþ ÷àñòèíîþ 
âіéñüêîâî-, âîєííî-: âіéñüêîâî-ìîðñüêèé;
ÀËÅ: âіéñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèé, 
âіéñüêîâîïîëîíåíèé (іìåííèêè)

ñëîâà, ÿêі ìàþòü ïåðøó ÷àñòèíó âіöå-, 
åêñ-, ìàêñі-, ìіíі-, ëåéá-, îáåð-: åêñ-÷åìïіîí

Ïåðøó ÷àñòèíó ïèøåìî îêðåìî, à äâі íàñòóïíі ÷åðåç äåôіñ ó ïðèñëіâíè-
êàõ áåç êіíöÿ-êðàþ, ç äіäà-ïðàäіäà é ïîä. ×åðåç äâà äåôіñè ïèøåìî
ïðèñëіâíèêè ïëі÷-î-ïëі÷, âі÷-íà-âі÷ і ïîä.

Ïèøåìî ÎÊÐÅÌÎ:

 äâà îäíàêîâі іìåííèêè, ç ÿêèõ îäèí ìàє ôîðìó Í. â., à äðóãèé –
Î. â.: êіíåöü êіíöåì, îäíèì îäíà, ÷èí ÷èíîì, ÷åñòü ÷åñòþ;
 ïðèñëіâíèêîâі ñïîëó÷åííÿ: äåíü ó äåíü, ç äíÿ íà äåíü, ÷àñ âіä ÷àñó é
ïîä.

Ñëîâà ç ïіâ-

Ñêëàäíі ñëîâà ç ïіâ- (íàïіâ-) ïèøåìî ÷åðåç äåôіñ, ÿêùî äðóãà ÷àñòèíà
ñëîâà є âëàñíîþ íàçâîþ. Íàïðèêëàä: ïіâ-Êèєâà, ïіâ-Єâðîïè.
Ó ðåøòі âèïàäêіâ ñêëàäíі ñëîâà ç ïіâ- (íàïіâ-) ïèøåìî ðàçîì. Íàïðèêëàä:
ïіâäîðîãè, ïіâáàêà, ïіâ’ÿáëóêà, ïіâ’þð  òè, íàïіâñîí.

282. Прочитайте слова, поясніть написання. 
Ñîíöåçàõèñíèé, âіöå-ïðåì’єð, íàðîäíî-âèçâîëüíèé, íàóêîâî-ôàíòàñòè÷-

íèé, âіéñüêîâî-ñòðàòåãі÷íèé, óêðàїíñüêî-ôðàíöóçüêèé, æîâòî-ñèíіé, äàâ-
íüîãðåöüêèé, ìіíі-ïåêàðíÿ, ïðåñ-êîíôåðåíöіÿ, ïåðåêîòèïîëå, áàë-ìàñêà-
ðàä, іíòåðíåò-ìàãàçèí, ñïîðòáàçà, øåñòèäåíêà, ïðåì’єð-ìіíіñòð, єâøàí-çі-
ëëÿ, Âîâ÷èê-Áðàòèê, âèùåçãàäàíèé, êіíåöü êіíöåì.

Зверніть увагу! 

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 



123

Орфографічна норма

283. І. Запишіть слова, знімаючи риску.
Ìîðå/ïðîäóêòè, òèøêîì/íèøêîì, âèäèìî/íåâèäèìî, ùèðî/ñåðäíèé,

ïðàâî/çàõèñíèê, áàòüêî/ìàòè, ðàäèé/ðàäіñіíüêèé, ñèëà/ñèëåííà, áîє/
çäàòíіñòü, ñâіòëèé/ïðåñâіòëèé, ãðóøî/ïîäіáíèé, çðîäó/âіêó, ÷îòèðè/
ìіñÿ÷íèé, ñіìäåñÿòè/ðі÷÷ÿ, íå ñüîãîäíі/çàâòðà, íîð/âåñò, ÷àñ/âіä/÷àñó,
ïіâ/îâàë, ïðåñ/ðåëіç, àêâà/ïàðê, åêñ/êàïіòàí, ìіíі/ôóòáîë, ÷àð/çіëëÿ,
âіéñüêîâî/çîáîâ’ÿçàíèé.

ІІ. Позначте у виділених словах можливі частини для перенесення з рядка в рядок. 

284. Поміркуйте, чому в першому реченні виділене слово пишемо разом, а
в другому – через дефіс.

1. Ïåðåáóâàþ÷è â Êèєâі, âñåñâіòíüîâіäîìèé âèíàõіäíèê Ñòіâ Âîç-
íÿê ðîçïîâіâ ïðî ñâîє óêðàїíñüêå ïîõîäæåííÿ.

2. Âñåñâіòíüî-іñòîðè÷íèé ïðîöåñ óìîâíî ïîäіëÿþòü íà õðîíîëîãі÷íі
ïåðіîäè.

коло думок  

285. І. Прочитайте текст. З якою метою створено це вислов-
лення?

×îìó óêðàїíöіâ äîñі òàê âàáèòü 
êîçà÷(÷)èíà? І çà÷àðîâóє їõ íå òіëü-
êè áóéíèé, ÿê âіòåð, êîçàöüêèé êіíü
іç áå(ç,ñ)ñòðàøíèì âåðøíèêîì. Їõ 
öіêàâèòü ùå é ìèñëåííÿ òієї іñòî-
ðè÷íîї äîáè, òîãî/÷àñíèé ïîáóò,
ñòîñóíêè â ðîäèíі, íàöіîíàëüíå ïіä-
íåñåííÿ, ìåðåæ(å,è)âî ïî÷óò(ò)іâ
і öіííîñòі çàïîðîæöіâ. Öіêàâèòü 
ñâіò ñâîáîäî/ëþáèâîãî, ãîðäîãî, âå-
ëèêî/äóøíîãî ëþäñüêîãî æèòòÿ.
Ìè ïðîñòî ïåðåêîíàí(í)і â òîìó, ùî 
êîçàöòâî é (íå)âîëÿ – òî äâі ïðîòè-
ëåæíîñòі, äâà (íå)ñóìіñíèõ ó æèòòі 

ïîíÿòòÿ. Ñàìå êîçàöòâî âèðàæàëî âîëå/ëþáíіñòü òà íåçáîðèìіñòü ÿê 
ñïîñіá іñíóâàííÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó.

Ñüîãîäíі óêðàїíñüêі êîçàöüêі òðàäèöії òà çâè÷àї ìîæóòü ñòàòè ëіêà-
ìè âіä áåçäóõîâíîñòі é àìîðàëüíîñòі. Öі ëіêè ñïðîìîæíі ïðîáóäèòè 
é ïіäòðèìóâàòè â óêðàїíöÿõ ïî÷óò(ò)ÿ íàöіîíàëüíîї ãіäíîñòі, âіä-
ïîâіäàëüí(í)îñòі ïåðåä ñàìèì ñîáîþ, ïåðåä íàðîäîì, Áàòüêіâùèíîþ
(Çà Â. Ëóïіé÷óêîì).

ІІ. Знайдіть і запишіть правильно складні слова та слова, у яких треба розкрити 
дужки.

òàê âàáèòü

Нація

286. Утворіть від кожної пари слів складне слово й запишіть.
Ñàäèáà, ìóçåé; çàãàëüíèé, îñâіòíіé; ìîâíèé, ëіòåðàòóðíèé; ôàáðèêà, 

êóõíÿ; òðàêòîð, òÿãà÷; âàæêî, äîñòóïíèé; çàõіäíèé, єâðîïåéñüêèé; ãëó-
õèé, íіìèé; âñåñâіòíіé, іñòîðè÷íèé; àâòî, ñòîï; õëіá, ñіëü; ëåãêèé, êðèëà.

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 
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287. Виберіть з-поміж поданих слів три, які треба писати через дефіс.
Ìіíі/ãîëüô, ñóäî/óñòðіé, íàïіâ/ïàëüòî, âіäåî/ôàéëè, ñóääÿ/äîïîâі-

äà÷, çàãàëüíî/âèçíàíèé, íàö/êîìіñіÿ, ñóïåð/ìàðêåò, âîєííî/ñòðàòåãі÷-
íèé, ï’ÿòè/çіðêîâèé, ïіâ/ëèìîíà.

два – чотири – усі разом

ситуація
288. Уявіть, що ви перебуваєте в магазині техніки чи в продуктовому супермар-
кеті. Складіть і запишіть діалог (6–8 реплік) на тему «У магазині», використавши 
3 складних слова – назви товарів. Ви можете скористатися поданими назвами.

ñèð êèñëîìîëî÷íèé
ìîðîçèâî 
ïëîäîâî-ÿãіäíå
ìîðåïðîäóêòè
ðèáà 
ñâіæîìîðîæåíà
ñіê âèíîãðàäíî-
ÿáëó÷íèé
õëіáîáóëî÷íі âèðîáè

ìіêðîõâèëüîâà ïі÷
õëіáîïі÷
îâî÷åðіçêà
êàâîâàðêà
ìóëüòèâàðêà
ïîñóäîìèéíà  ìàøèíà
ãàçîíîêîñàðêà
áåòîíîçìіøóâà÷
êîòåë  òâåðäîïàëèâíèé

289. І. Запишіть слова, знімаючи риску.
Ãіðñüêî/ëèæíèé, òåëå/øîó, âіéñüêîâî/ìîðñüêèé, ñåðöåâî/ñóäèííèé,

÷àñòî/ãóñòî, äåðæ/îõîðîíà, ìàêñі/ñïіäíèöÿ, ñàìà/ñàìîòîþ, ìіêðî/
õâèëüîâèé, ñóïåð/ãåðîé, áàãàòî/áàãàòî, ãîäèíà/äâі, âçàєìî/âèãіäíèé, ïіâ/
Єâðîïè, ïіâ/ÿùèêà, ìàëî/éìîâіðíèé, ìàòè/é/ìà÷óõà (ðîñëèíà(( ), ðîçðèâ/
òðàâà, ãåíåðàë/ïîëêîâíèê, âіöå/ïðåì’єð, çèìîíüêà/êðàñóíÿ, ïóòü/äîðîãà.

ІІ. З одним словом (на вибір) побудуйте складнопідрядне речення. 

290. Напишіть висловлення (6–10 речень) на одну з поданих тем: «Гуманний 
світ», «Уміння бути щасливим», «Уміння любити», «Благодійність як норма жит-
тя», «Волонтерство в сучасній Україні», «Життєві цілі». Використайте 2–3 склад-
них слова. 

291. Виконайте тестові завдання.

1. Ðàçîì òðåáà ïèñàòè îáèäâà ñëîâà â ðÿäêó
À Ìіí/îñâіòè, Íàö/áàíê Â Íàö/ãâàðäіÿ, ïðåì’єð/ìіíіñòð
Á Êàá/ìіí, Іâàíî/Ôðàíêіâñüê Á Ã Êèїâ/ðàäà, Êàì’ÿíåöü/Ïîäіëüñüêèé 

2. ×åðåç äåôіñ òðåáà ïèñàòè âñі ñëîâà â ðÿäêó
À ïіâ/Âіííèöі, æîâòî/ãàðÿ÷èé, ïіâäåííî/çàõіäíèé, âåá/ñåðâåð
Á îñіííüî/çèìîâèé, ñìñ/ïîâіäîìëåííÿ, ïіâ/àïåëüñèíà, âіöå/àäìіðàë
Â êîìïàêò/äèñê, ïðåì’єð/ìіíіñòð, ãðåêî/êàòîëèöüêèé, ëіêàð/õіðóðã
Ã ìіêðî/ñêîïі÷íèé, íàóêîâî/òåõíі÷íèé, ïіàð/êàìïàíіÿ, ñîí/òðàâà

3. Ðàçîì òðåáà ïèñàòè ÷àñòèíó ïіâ- ç êîæíèì ñëîâîì ó ðÿäêó
À ïіâ/âіäðà, ïіâ/Єâðîïè Â ïіâ/Äíіïðà, ïіâ/ãîðîäó
Á ïіâ/Îäåñè, ïіâ/ìåòðà Ã ïіâ/ëîæêè, ïіâ/àáðèêîñè

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 
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§ 33. ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÑËІÂ 
ІÍØÎÌÎÂÍÎÃÎ ÏÎÕÎÄÆÅÍÍß

Ïðî òå, êîëè â ñëîâàõ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ ïèøåìî áóêâè è òà і, 
ïîäâîєíі áóêâè, àïîñòðîô, à òàêîæ çíàê ì’ÿêøåííÿ

ПРИГАДАЙМО. Що таке слова іншомовного походження?

292. А. Прочитайте власні назви іншомовного походження. Укажіть орфограми.

Áðàçèëіÿ, Ðàñòðåëëі, Õ’þñòîí, Áîëîíüÿ.

Б. З’ясуйте правильне написання поданих слів іншомовного походження.

Ïð(è,і)íòåð, ñïàãå(ò)і, іí(’)єêöіÿ, êàí(ü)éîí.

В. Зробіть висновок про те, які труднощі можуть виникнути під час написання слів 
іншомовного походження.

Áóêâè è, і â ñëîâàõ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ

Áóêâó è ïèøåìî:

1. Ó çàãàëüíèõ íàçâàõ ïіñëÿ ä, ò, ç, ñ, ö, ÷, ø, æ, ð ïåðåä áóêâîþ íà
ïîçíà÷åííÿ ïðèãîëîñíîãî (êðіì [é]): äèïëîì, ðèô, êàïó÷èíî, ÷èïñè,
äæèíñè, ÷èçáóðãåð, äèçåëü.
Öå òàê çâàíå «ïðàâèëî äåâ’ÿòêè» (áóêâó è â çàãàëüíèõ íàçâàõ ïèøåìî
ïіñëÿ äåâ’ÿòè âêàçàíèõ áóêâ). Óñі öі áóêâè є â ðå÷åííі «ÄÄå ÄÄ òè ç’їñè öþ
÷àøó æèððè ó».
2. Ó ãåîãðàôі÷íèõ íàçâàõ:
à) ÿêі çàêіí÷óþòüñÿ íà -èäà, -èêà: Àòëàíòèäà, Êîðñèêà, Ìåêñèêà;
á) ïіñëÿ æ, ÷, ø, ù, ö: ××èëі, Àëæèð, Âàøè èíãòîí, ××èêàãî, Ëåéïöèã;
â) çі ñïîëó÷åííÿì -ðè- - ïåðåä áóêâîþ íà ïîçíà÷åííÿ ïðèãîëîñíîãî: Êðèò,
Ïàðèæ, Ìàäðèä; ÀËÅ: Àâñòðіÿ;
ã) ó äåÿêèõ íàçâàõ ïіñëÿ ä, ò òà â äåÿêèõ âèïàäêàõ çãіäíî ç òðàäèöіéíîþ
âèìîâîþ: Àðãåíòèíà, Áðàçèëіÿ, Âàòèêàí, Ñèðіÿ, Ñè èöèëіÿ, Áðàòèñëàâà.

Áóêâó і ïèøåìî:

1. Íà ïî÷àòêó ñëіâ: іäåÿ, ІëіàäàІІ .
2. Ó êіíöі íåâіäìіíþâàíèõ ñëіâ: æóðі, òàêñі.
3. Ïåðåä áóêâàìè íà ïîçíà÷åííÿ ãîëîñíèõ çâóêіâ òà [é]: ãåíіàëüíèé,
àóäієíöіÿ.
4. Ïіñëÿ áóêâ, ùî íå âõîäÿòü äî «äåâ’ÿòêè»: áіçíåñ, ìþñëі, ôіíіø.
5. Ó âëàñíèõ íàçâàõ ïіñëÿ áóêâ íà ïîçíà÷åííÿ ïðèãîëîñ íèõ, êðіì øèïëÿ-
÷èõ: ËËіñàáîí, Ìіññіñіïі, Ñіäíåé, ÄÄіäðî, Ãðіìì, Àðіñòîòåëü, ÄÄіçåëü.

ПРИМІТКА. Ïèøåìî è, à íå і:
à) ó ñëîâàõ, ùî äàâíî çàñâîєíі óêðàїíñüêîþ ìîâîþ: ëèìîí, ìèëÿ, ñïèðò, è
âèìïåë, єõèäíà, êèïàðèñ òà іí.;
á) ó ñëîâàõ öåðêîâíîãî âæèòêó: äèÿêîí, єïèñêîï, ìèòðîïîëèò òîùî.

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 
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293. Прочитайте вголос словосполучення й поясніть напи-
сання виділених букв и, і в словах іншомовного походження.
Сформулюйте «правило дев’ятки».

Çíàéîìèé ñèëóåò, áðàçèëüñüêèé êàðíàâàë, íîâèé 
ðèíãòîí, øèðîêèé ìîíіòîð, ñìà÷íі ÷èïñè, ìіôі÷íà
Àòëàíòèäà, êèїâñüêå «Äèíàìî», íîâîðі÷íà ãіðëÿíäà,
áðàòè Ãðіìì, òàíöþâàëüíі ðèòìè.

294. І. Спишіть слова, уставляючи пропущену букву и або і. 
Підкресліть орфограму. 

1. Ðîóì..íã, ÷..ïñè, ïàðê..íã, ïð..íòåð, ä..ïëîì, ì..òðîïîëèò, ä..ðåêòîð,
ãëàä..îëóñ, àðãåíò..íñüêèé, ö..ñòåðíà, ìåêñ..êàíñüêèé, Ñ..äíåé, Âàø..íã-
òîí, ×..ëі, Ñ..íãàïóð, Ñàí-Ôðàíö..ñêî, Ëåéïö..ã, Âàò..êàí, ÷..çáóðãåð.

2. Êåìáð..äæ, Ã..ïïîêðàò, Ö..öåðîí, Æ..çåëü, Ò..áåò, Ìàäð..ä, Ìåêñ..êà,
áóò..ê, êàïó÷..íî, âàí..ëіí, íîòіð..óñ, àñï..ðèí, ïð..îðèòåò, ìàí..êþð.

ІІ. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть спонукальне речення.

295. Поміркуйте, чому слова першої колонки пишемо з буквою и, а другої – 
з буквою і.

òàêñèñò 
ðàäèñò
äèçåëü

òàêñі
ðàäіî 
Äіçåëü 

коло думок  

301. Виберіть з довідки правильну відповідь на запитання (деякі варіанти відпові-
дей є зайвими). Вимовте слова-відповіді та поясніть їхнє написання.

1. ßê íàçèâàþòü ðîçìîâó ìіæ äâîìà îñîáàìè?
2. Õòî ñòàâèòü ôіëüìè?
3. Õòî êåðóє îðêåñòðîì?
4. ßê íàçèâàþòü ðîçìіùåííÿ ñòîëîâèõ ïðèáîðіâ?
5. Õòî êåðóє ïіäïðèєìñòâîì?
6. ×èì ìîæíà íàêðåñëèòè êîëî?
7. Âіä ÿêîãî öèòðóñîâîãî ôðóêòà ñòàє êèñëî?

довідка

Äèðåêòîð, àêòîð, ðåæèñåð, ÿáëóêî, ëèìîí, äèðèãåíò, ìóçèêàíò,
ñåðâіðîâêà, ñåðâіç, ïåðèìåòð, ìîíîëîã, äіàëîã, öèðêóëü, ëіíіéêà.

296. Знайдіть два словосполучення, у яких пропущено букву і.
Àðãåíò..íñüêå òàíãî, ÷..ëіéñüêà ñîñíà, ë..âіéñüêà íàôòà, ìåêñ..êàí-

ñüêèé ñåðіàë, ò..áåòñüêà ìåäèöèíà, ìàäð..äñüêèé «Ðåàë», ë..âàíñüêèé
êåäð, áðàç..ëüñüêèé êàðíàâàë.

два – чотири – усі разом

Ïðàâèëî äåâ’ÿòêè

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ïîäâîєíі áóêâè â ñëîâàõ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ

Ó çàãàëüíèõ íàçâàõ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ áóêâè çâè÷àéíî íå ïîäâî-
þєìî. Íàïðèêëàä: ñóìà, ïіöà, ñïàãåòі, ìàñà, ãðèï, øàñі, іíòåðìåöî, 
áàðîêî.

Ïîäâîєíі áóêâè çáåðіãàєìî:
 â îêðåìèõ çàãàëüíèõ íàçâàõ: âàííà, òîííà, âіëëà, ïàííî, ïàííà,
ìàííà, ìàäîííà, íåòòî, áðóòòî, áîííà, ïåííі, ìîòòî, áіëëü, ìóëëà,
áóá ëëà, ìѕððà*;
 ó âëàñíèõ íàçâàõ òà ïîõіäíèõ âіä íèõ ñëîâàõ: Ãîëëàíäіÿ, Ìàðîêêî, 
Áðþññåëü, Òàëëіíí, Ìàãåëëàí, Ðóññî, Ãіïïîêðàò, Áóääà, Îäіññåé,
Ðàñòðåëëі, ãîëëàíäñüêèé, ìàðîêêàíñüêèé;
 ïðè çáіãó îäíàêîâèõ ïðèãîëîñíèõ çâóêіâ ïðåôіêñà é êîðåíÿ: іííîâà-
öіÿ, іððàöіîíàëüíèé, ñþððåàëіçì.

*Í* åÍÍ òòî – âàãà òîâàðó áåç óïàêîâêè; áðóòòî – âàãà òîâàðó ç óïàêîâêîþ; 
áîííà – ãóâåðíàíòêà; áіëëü – äîêóìåíò; ìіððà – ðîñëèíà.

Ïèøåìî: іììіãðàöіÿ (іììіãðàíò), ÀËÅ: åìіãðàöіÿ (åìіãðàíò).

297. Утворіть від поданих власних назв іншомовного походження прикметники й за-
пишіть. Чи в усіх утворених словах зберігаються подвоєні букви? 

Áðþññåëü, Ãîëëàíäіÿ, Àíäîððà, Êàëüêóòòà, ßôôà, Íіööà, Ìіññóðі.

298. І. Спишіть слова, уставляючи на місці крапок, де потрібно, пропущену букву.
Прочитайте слова вголос, правильно вимовляючи подовжені звуки.

Ðåêëàì..à, ïіö..åðіÿ, ìàñ..àæèñò, âіë..à, àï..åòèò, àë..åÿ, íåò..î, Äіê..åíñ, 
áðàâіñ..èìî, êîë..åêòèâ, òîí..à, ãðóï..à, âàí..à, ìàäîí..à, іð..åàëüíèé,
êîíòð..åâîëþöіÿ, Ðàñòðåë..і, Ãіï..îêðàò, Øèë..åð, Ìàãåë..àí, Àõіë..åñ.

ІІ. З одним поданим словом (на вибір) складіть і запишіть речення.

299. Уставте, де потрібно, пропущену букву.
Áàñ..åéí, øîñ..åéíèé, ïðîô..åñîð, òîí..à, åñïðåñ..î, áðóò..î, Áðþñ..åëü,

Ìàãåë..àíîâà ïðîòîêà, Ìіñ..іñіïі, ïàí..î, іð..àöіîíàëüíèé, ãîë..àíäñüêèé,
ìàí..à, ãðàì.., ñïàãåò..і, àï..åòèòíèé, іí..îâàöіéíèé, áðàâіñ..èìî, âàí..à, 
ïіö..åðіÿ, äâîòîí..èé, áóä..èñò, ñþð..åàëіçì, åì..іãðàíò, ëіáðåò..î.

Àïîñòðîô ó ñëîâàõ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ

Àïîñòðîô ó ñëîâàõ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ ïèøåìî ïåðåä ÿ, þ, є, ї
ïіñëÿ:
 áóêâ á, ï, â, ì, ô, ã, ê, õ, æ, ÷, ø, ð: êîìï’þòåð, êàð’єðà, Ìîíòåñê’є,
Ðóæ’є, ìèø’ÿê, ïðåì’єð;
 ïðåôіêñà, ùî çàêіí÷óєòüñÿ áóêâîþ íà ïîçíà÷åííÿ ïðèãîëîñíîãî:
àä’þòàíò, іí’єêöіÿ, êîí’þíêòóðàóó .
Àïîñòðîô íå ïèøåìî, êîëè áóêâè ÿ, þ ïîçíà÷àþòü îäèí çâóê [à], [ó]:
áþäæåò, ìþçèêë, Ìþëëåð, áÿçü*.

*Áÿçü – * ãóñòà áàâîâíÿíà òêàíèíà.

Зверніть увагу! 
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300. І. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, апостроф. Правильність написання
перевірте за словником.

Ãðàâ..þðà, êóð..єð, ï..þðå, Õ..þñòîí, Ì..þíõåí, ì..þçèêë, á..þðî, ï..є-
äåñòàë, ïðåì..єðà, ïðåì..єð-ìіíіñòð, áàð..єð, іíòåðâ..þ, Ã..þãî, àä..þíòàíò,
ìèø..ÿê, á..þäæåò, êîí..þíêòóðà.

ІІ. Із двома словами (на вибір) складіть і запишіть словосполучення. Визначте го-
ловне й залежне слово.

Çíàê ì’ÿêøåííÿ â ñëîâàõ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ

Çíàê ì’ÿêøåííÿ â ñëîâàõ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ âæèâàєìî äëÿ ïî-
çíà÷åííÿ íà ïèñüìі ì’ÿêîñòі ïðèãîëîñíèõ [ä], [ò], [ç], [ñ], [ë], [í] ó òà-
êèõ âèïàäêàõ:
 ïåðåä ÿ, þ, є, ùî ïîçíà÷àþòü çâóêè [éà], [éó], [éå]: àòåëüє, ìіëüÿðä, 
êîíôåðàíñüє;
 ïåðåä éî: êàíüéîí, áóëüéîí;
 ó êіíöі ñëîâà: Ðàôàåëü, ìåäàëü;
 ïіñëÿ ë ïåðåä áóêâîþ íà ïîçíà÷åííÿ ïðèãîëîñíîãî: àëüáàòðîñ.

301. Прочитайте виразно слова, звертаючи увагу на вживання знака м’якшення.
Значення не відомих вам слів з’ясуйте за словником іншомовних слів. 

Ëüþїñ, øàìïіíüéîí, ìîíïàíñüє, áåëüåòàæ, Áîëîíüÿ, ñåíüéîð, áàðåëüєô,
æóëüєí, êîíñüєðæêà, êîìïàíüéîí.

302. І. Спишіть слова, уставляючи на місці крапок, де потрібно, знак м’якшення. За
потреби скористайтеся орфографічним словником.

Êîë..є, Ä..þìà, ïîðò..єðà, Í..þòîí, ìіë..éîíåð, êîíôåðàíñ..є, äîñ..є, 
êàí..éîí, ìîíïàíñ..є, áðàêîí..єð, àòåë..є, ä..þáåëü, àë..ÿíñ, ïàâіë..éîí,
âіí..єòêà.

ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

303. З’ясуйте, яке з поданих слів пишемо з апострофом, яке – зі знаком м’якшен-
ня, а яке – без цих знаків.

í(..)þòîí í(..)þàíñ êîí(..)þíêòóðà

два – чотири – усі разом

304. Уставте, де потрібно, апостроф або знак м’якшення. 
Іíòåð..єð, êîíñ..єðæ, àä..þòàíò, àòåë..є, ï..єäåñòàë, á..þäæåò, á..þâåò,

іíòåðâ..þ, áóë..éîííèé, í..þàíñ, ìіë..ÿðä, êàð..єð, òðàíñ..єâðîïåéñüêèé,
êîíôåðàíñ..є, á..þëåòåíü, ïðåì..єðíèé, ì..þñëі, âіí..єòêà, іí..єêöіÿ, áðà-
êîí..єð, ãðàâ..þðà, ì..þçèêë, ê..þâåò, ïîðò..єðà, æóë..єí.

305. Випишіть кожен (кожна) зі словника іншомовних слів 6–8 слів, щоб проілю-
струвати всі вивчені орфограми в словах іншомовного походження. Продиктуйте ці 
слова однокласнику (однокласниці), перевірте написання.

попрацюйте в парах
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ситуація

306. Уявіть, що до вас прийдуть друзі. Складіть перелік із 10 страв і напоїв, якими за 
бажання можна було б пригостити друзів. Використайте щонайменше 5 поданих назв.

 åñïðåñ..î
 ëàò..å
 êàïó÷(і,è)íî
 ë(і,è)ìîíàä
 ïóä(і,è)íã
 ôîíä(ü)þ
 æóë(ü)єí
 ïіö..à 

áóë(ü)éîí
÷(і,è)ïñè
ì(’)þñëі
ïàíàêîò..à
øàìïіí(ü)éîíè
ï(’)þðå
ñïàãåò..і
îëіâ(’)є 

307. Прочитайте слова іншомовного походження. Виберіть із них кожен (кожна) 
6–8 слів і продиктуйте однокласнику (однокласниці). Перевірте написання.

Êîíôåðàíñüє, àòåëüє, ïîðòüєðà, ìіëüÿðä, ëіáðåòî, ìіëüéîí, ôþçåëÿæ,
êàíüéîí, áàðåëüєô, Íüþ-Éîðê, àëüáàòðîñ, äîñüє, æóëüєí, êîëüє, âіíüєòêà,
іíòåðìåöî, áàð’єð, êàð’єðà, Ìîíòåñê’є, ìèø’ÿê, ïðåì’єð, àä’þòàíò, іí’єê-
öіÿ, êîí’þíêòóðà, іíòåð’єð, ñàìіò, êîíôåòі, åìіãðàöіÿ, іììіãðàöіÿ, áàðîêî.

попрацюйте в парах

308. Уставте на місці пропуску букву и або и і.
Âàò..êàí, êàïó÷..íî, Âåëèêîáð..òàíіÿ, ×..êàãî, Ñ..äíåé, Àìåð..êà, äåð-

æàâà Ê..ïð, îñòðіâ Êð..ò, åê..ïàæ, àç..ìóò, ñ..ðåíà, ðåôîðì..ñò, ïðàêò..êà,
ð..êîøåò, àòëåò..êà, îë..ôà, Àíòàðêò..äà, ð..íãòîí.

309. І. Доберіть і запишіть зі словника іншомовних слів 7–10 слів з орфограмами 
щодо написання букв и, і, знака м’якшення, апострофа, щоб ці слова асоціюва-
лися з однією із зазначених сфер діяльності.

Ñôåðè äіÿëüíîñòі: ìåäèöèíà, ñіëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, êóëüòóðà, ñïîðò, 
ïðîìèñëîâіñòü, òóðèçì, åêîíîìіêà, ëіòåðàòóðà.

ІІ. Складіть з кількома дібраними словами два речення.

310. І. Запишіть слова групами залежно від орфограми: 

áóêâè è, і

ïîäâîєíі áóêâè

àïîñòðîô

çíàê ì’ÿêøåííÿ

Ãàð(ð)і Ïîò(ò)åð, ïð(і,è)íòåð, ìіë(ü)ÿðä, àòëåò(і,è)êà, àóä(і,è)òîðіÿ,
іí(í)îâàöіéíèé, ãðàâ(’)þðà, àæ(і,è)îòàæ, Êîðñ(і,è)êà, áàðîê(ê)î, ï(’)þðå, 
ãîë(ë)àíäåöü, ãðóï(ï)à, òîí(í)à, âіë(ë)à, ìàðîê(ê)àíåöü, Àòëàíò(і,è)êà, 
Ìàâð(і,è)òàíіÿ, Âàø(і,è)íãòîí, ïîðò(ü)єðà, ñïàãåò(ò)і, àòåë(ü)є, ïðåì(’)єðíèé.

ІІ. З одним словом (на вибір) складіть спонукальне речення. 
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311. Виконайте тестові завдання.

1. Áóêâó è íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ïèñàòè â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À äæ..íñîâèé, ä..ñêîòåêà, á..çíåñ 
Á Àòëàíò..äà, ðåæ..ñåð, ìîí..òîð
Â ä..ñòàíöіÿ, ã..ðëÿíäà, ä..ïëîì
Ã ö..ñòåðíà, ä..ðåêòîð, Àðãåíò..íà

2. Ïðàâèëüíî íàïèñàíî âñі ñëîâà â ðÿäêó
À âіëëà, ïîðòüєðà, Ñіäíåé Â àäþòàíò, Ìîëüєð, àòåëüє
Á Ïàðèæ, іíєêöіÿ, îïåðåòà Ã îäíîòîíèé, Õ’þñòîí, ìîíïàíñüє

3. Çíàê ì’ÿêøåííÿ íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ïèñàòè â óñіõ ñëîâàõ
ðÿäêà

À Ìîë..єð, âіí..єòêà, í..þàíñ 
Á ìіë..ÿðä, êàí..éîí, áåë..åòàæ
Â êîíôåðàíñ..є, áóë..éîí, Ä..þìà
Ã Ðàôàåë.., ìіë..éîí, іë..þçіÿ 

4. Àïîñòðîô òðåáà ïèñàòè â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà
À ïðåì..єðà, ê..þâåò Â ïðåì..єðíèé, іí..єêöіÿ
Á êîë..є, àä..þòàíò Ã ïîðò..єðà, ï..єäåñòàë

§ 34. ÑÊËÀÄÍІ ÂÈÏÀÄÊÈ ÍÀÏÈÑÀÍÍß 
ÏÐІÇÂÈÙ ÒÀ ÃÅÎÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÍÀÇÂ

Ïðî ñëóæáîâі ñëîâà, ÿêі ïèøåìî ó âëàñíèõ íàçâàõ îêðåìî,
òà ïðî íàïèñàííÿ ãåîãðàôі÷íèõ íàçâ ÷åðåç äåôіñ

312. Запишіть прізвища в алфавітному порядку та зверніть увагу на виділені
орфограми. 

Ðіçíè÷åíêî, Óäîâè÷åíêî, Çàâàëіé, Ìèõàéëè÷åíêî, Ìèêîëàєíêî, Áі-
ëîêіíü, Ãðèãîðîâè÷, Áàçèëåâè÷, Ïіä’ÿðñüêèé, Ãîðîäåöüêèé, Ëåðìîíòîâ,
Єôðåìîâ, Òèìіðÿçєâ, Ñåðãєєâ, Ïîãîðєëîâ, Òóðãåíєâ, Ìåíäåëєєâ, Õðóùîâ,
Ðєïіí, Ñîëîâéîâ.

Íàïèñàííÿ ïðіçâèù

Îêðåìî ïèøåìî ÷àñòêè, àðòèêëі òà іíøі ñëóæáîâі ñëîâà (âàí, äà, äå, 
äі, äþ, äåð, åä, åëü, ëà, ëå, ôîí і ò. іí.) â іíøîìîâíèõ îñîáîâèõ íàçâàõ.
Íàïðèêëàä: Ëþäâіã âàí Áåòõîâåí, äà Âіí÷і, äþ Ãàð, ëå Øàïàëüє, ôîí
äåð Ãîëüö.

Ñêîðî÷åíó ÷àñòêó ä òà іðëàíäñüêó ÷àñòêó î ïèøåìî ç âëàñ íèìè іìåíàìè 
÷åðåç àïîñòðîô. Íàïðèêëàä: Ä’Àðòàíüÿí, Î’Ãåíðі.

×àñòêè Âàí-, Ìàê-, Ñàí-, Ñåí-, ÿêі ïåðåäóþòü ïðіçâèùàì і ñòàíîâëÿòü 
їõíþ íåâіä’єìíó ÷àñòèíó, ïèøåìî ÷åðåç äåôіñ. Íàïðèêëàä: Ñàí-Ìàðòіí,
Âàí-Äåéê. 
Ñêëàäíі ïðіçâèùà ïèøåìî ÷åðåç äåôіñ. Íàïðèêëàä: Ãóëàê-Àðòåìîâñüêèé,
Æîëіî-Êþðі.
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313. І. Запишіть власні назви правильно.
Ìèõàéë(è,і)÷åíêî, Ì(å,є)íäåë(å,є)єâ, Ìіöê(å,є)âè÷, Ë(å,є)ðìîíòîâ,

Çàõàð(’)їí, Ëþäâіã/âàí/Áåòõîâåí, Ëåîíàðäî/äà/Âіí÷і, Ä/Àðòàíüÿí,
Ñàí/Ìàðòіí, Æîëіî/Êþðі, Êâіòêà/Îñíîâ’ÿíåíêî, Ìàê/Êëþð.

ІІ. З одним поданим прізвищем складіть і запишіть речення з прямою мовою.

Äåôіñ ó ãåîãðàôі÷íèõ íàçâàõ

×åðåç äåôіñ ïèøåìî
ãåîãðàôі÷íі íàçâè, ÿêі: Ïðèêëàäè

ñêëàäàþòüñÿ ç äâîõ іìåííèêіâ (áåç
ñïîëó÷íîãî çâóêà) àáî ç іìåííèêà
é äàëüøîãî ïðèêìåòíèêà

Ïóùà-Âîäèöÿ, 
Êîëî-Ìèõàéëіâêà, 
Áåð çêè-Áåðøàäñüêі,
Êàì’ÿíåöü-Ïî ä ëüñüêèé

ñòàíîâëÿòü ïîєäíàííÿ äâîõ іìåí àáî
іìåíі òà ïðіçâèùà (÷è ïðіçâèñüêà)
çà äîïîìîãîþ ñïîëó÷íîãî çâóêà (çðіä-
êà – áåç íüîãî)

Àíäð єâî-Іâàíіâêà,
Іâàíî-Ôðàíê âñüê

ñêëàäàþòüñÿ ç іíøîìîâíèõ åëåìåí-
òіâ – ïîâíîçíà÷íèõ ñëіâ

Áóåíîñ-À- éðåñ, Äóìáàðòîí-Îêñ,
Іññèê-Êóëü, Êçèë-Îðäà, 
Ð î-Íåãðî, Óëàí-Óäå

ç ïåðøèìè ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè
ñîëü-, ñïàñ-, óñòü- òà іíøîìîâíèìè
âåñò-, іñò-, íüþ-, ñàí-, ñàíêò-, ñàíò-,
ñàíòà-, ñåí-, ñåíò- і ïîä., à òàêîæ
іç êіíöåâèìè íàçâîòâîð÷èìè ÷àñòèíà-
ìè -ðèâåð, -ñіòі, -ñêâåð, -ñòðèò, -ôіîðä

Âåñò-Іíäіÿ, Іñò-Ëîíäîí,
Íüþ-Éîðê, Ñàí-Ñàëüâàäî îð,î
Ñàíò-ß

ðð
ãî, Ñàíòà-Êëàðà,à

Ñåíò-Ëó ñ, Ôîëë-Ðèâåð, 
Àòëàíòèê-Ñ òі

ñêëàäàþòüñÿ ç іìåííèêіâ, ùî ïîєäíó-
þòüñÿ óêðàїíñüêèìè àáî іíøîìîâíè-
ìè ïðèéìåííèêàìè, ñïîëó÷íèêàìè
÷è ìàþòü ïðè ñîáі ÷àñòêó, àðòèêëü

Íîâîñ ëêè-íà-Äíіïð , 
Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíі, 
Ëa-Màíø, Ëà-Ïëàòà, Ëàñ-Âåãàñ, 
Ëîñ-À- íäæåëåñ, Ðіî-äå-Æàíåéðî

×åðåç äåôіñ ïèøåìî é ïðèêìåòíèêè, óòâîðåíі âіä çàçíà÷åíèõ ãåîãðà-
ôі÷íèõ íàçâ. Íàïðèêëàä: ïóùà-âîäèöüêèé, àòëàíòèê-ñіòèí ñüêèé, ôðàíê-
ôóðòñüêèé-íà-Ìàéíі.

-ïîëü і
-ïіëü

Ó íàçâàõ óêðàїíñüêèõ ìіñò òðåáà ðîçðіçíÿòè -ïîëü (ãðåöüêå
polis «ìіñòî»): Ìàðіóïîëü, Ìåëіòîïîëü, Ñіìôåðîïîëü – і -ïіëü
(ç óêðàїíñüêîãî «ïîëå»): Áîðèñïіëü, Òåðíîïіëü, Êðèæîïіëü.

314. Запишіть географічні назви разом, окремо або через дефіс.
Íîâîãðàä/Âîëèíñüêèé, Іâàíî/Ôðàíê âñüê, Áіëãîðîä/Äíіñòðîâñüêèé

Ïіâ äåííî/óêðà íñüêèé êàíàë, Âåëèêèé/Óñòþã, Ïóùà/Âîäèöÿ, Ñòàðî/êîñ-
òÿíòèíіâ, Áіëî/ï ëëÿ, Íîâîñ ëêè/íà/Äíіïð , Ãîëà/Ïðèñòàíü, Ï’ÿòè/õàò-
êè, Іññèê/Êóëü, Іñò/Ëîíäîí, Ðіî/äå/Æàíåéðî, Ëîñ/Àíäæåëåñ, Àòëàíòèê/
Ñ òі, Ñàíòà/Áàðáàðà, Ñàí/Ñàëüâàäîð.

Зверніть увагу! 
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315. Утворіть від поданих назв прикметники й запишіть.
Êàì’ÿíêà-Áóçüêà, Êîëî-Ìèõàéëіâêà, Ïóùà-Âîäèöÿ, Âåëèêèé Áóðëóê,

Ëà-Ìàíø, Íüþ-Éîðê, Ñàí-Ôðàíöèñêî, Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíі, Íîâîñіë-
êè-íà-Äíіïðі.

316. І. Виберіть географічні назви, які треба писати через дефіс, і запишіть їх
правильно.

Íîâà/Êàõîâêà, Êîðñóíü/Øåâ÷åíêіâñüêèé, Êàì’ÿíåöü/Ïîä ëüñüêèé,
Êðèæî/ïіëü, Ñõіäíî/єâðîïåéñüêà ðіâíèíà, Ëa/Màíø, Áóåíîñ/Àéðåñ, Äà-
âèäіâ/Áðіä, Ñàí/Ôðàíöèñêî, Áåð çêè/Áåðøàäñüêі, Ñàíò/ß

ó
ãî, Êàì’ÿíî/ã -

ðêà, Ôðàíêôóðò/íà/Ìàéíі, Âåðõíüî/äíіïðîâñüê, Óëàí/Óäå, Âåñò/Іíäіÿ,
Òðè/ï ëëÿ, Ëàñ/Âåãàñ, Íüþ/Éîðê, Ñàí/Ñàëüâàäîð, Äìèòðî/Âàðâàðіâêà.

ІІ. З однією виписаною назвою складіть і запишіть складнопідрядне речення.

УРОК  РОЗВИТКУ  МОВЛЕННЯ

§ 35. ÏÈÑÜÌÎÂÅ ÎÁҐÐÓÍÒÓÂÀÍÍß 
ÑÂÎЄЇ ÏÎÇÈÖІЇ (ÑÂÎÃÎ ÂÈÁÎÐÓ)

317. Прочитайте висловлення. Поясніть, як ви їх розумієте.

Íà ñâіòі íåìàє íі÷îãî íåìîæ-
ëèâîãî – ñïðàâà òіëüêè â òîìó, 
÷è âèñòà÷èòü ó òåáå õîðîáðîñòі.

Äæ. Ðîóëіíã, «Ãàððі Ïîòòåð»

Õîðîáðіñòü – öå êîëè ïðî òå,
ùî òîáі ñòðàøíî, çíàєø ëèøå òè 
îäèí.

Äåéâіä Õåêñâîðñ

Óñÿ ìіöü і ñèëà ëþäèíè âèõîäÿòü ç її âіðè â òå, ÷îãî íå ìîæíà ïî-
áà÷èòè. Òîé, õòî âіðèòü, ñèëüíèé; õòî ñóìíіâàєòüñÿ, ñëàáêèé. Ãëèáîêі
ïåðåêîíàííÿ ïåðåäóþòü âåëèêèì ñïðàâàì.

Äæåéìñ Ôðіìåí Êëàðê

318. І. Прочитайте текст. Яке його основне комунікативне при-
значення? Чи вдалося автору обґрунтувати свою думку? 

ÙÎ ÎÇÍÀ×ÀЄ ÁÓÒÈ ÕÎÐÎÁÐÈÌ?

Õîðîáðіñòü ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü ìóæíîñòі é ðіøó÷îñòі, à òàêîæ âіä-
ñóòíіñòü ñòðàõó ïåðåä íåáåçïåêîþ. Ñèíîíіìàìè õîðîáðîñòі є áåçñòðàø-
íіñòü, âіäâàãà, ñìіëèâіñòü, ãåðîїçì, ñïðèòíіñòü, çóõâàëіñòü, ïàëêіñòü òà іí. 

Õîðîáðà äèòèíà ïîäàє ðóêó äîïîìîãè é âèáóäîâóє âçàєìèíè ç òàêè-
ìè äіòüìè, ÿêі íàîäèíöі ñèäÿòü ó їäàëüíі ÷è íà äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷è-
êó, à òàêîæ ïіäòðèìóє äіòåé ç îáìåæåíèìè ôіçè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè 
é òîâà ðèøóє ç íèìè. Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі öå, ìàáóòü, íàéïîòóæíіøà ôîð-
ìà õîðîáðîñòі.

Âіéñüêîâі, ïîæåæíèêè, ïîëіöåéñüêі òàêîæ ìîæóòü áóòè ïðèêëàäàìè 
ïðî ÿâó ìóæíîñòі é âіäâàãè.

Особистість
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Êîëè ìè äóìàєìî ïðî õîðîáðіñòü,
áіëüøіñòü іç íàñ óÿâëÿє ñîáі âіäñі÷ õó-
ëі ãàíàì. Àëå âàæëèâî íàâ÷èòèñÿ ïðà-
âèëüíî âèçíà÷àòè òі ìîìåíòè, êîëè
äіéñíî íåîáõіäíî çàñòîñîâóâàòè ôіçè÷-
íó ñèëó. Ó ñâіòîâіé іñòîðії є âèïàäîê,
êîëè ó 2001 ðîöі ïàñàæèðè ïðèðå÷åíîãî
àâіàðåéñó â Ïåíñèëüâàíіþ âèðіøèëè
ïðîòèñòîÿòè òåðîðèñòàì і ïðîÿâèëè 
íåàáèÿêó ìóæíіñòü. Âîíè âіäïîâіëè
íàñèëüñòâîì íà íàñèëüñòâî çàðàäè
ïîðÿòóíêó іíøèõ і çàãèíóëè ÿê ãåðîї. 

Ó öüîìó ðàçі çàñòîñóâàííÿ ñèëè áóëî âèïðàâäàíèì.
ßê âèõîâàòè õîðîáðіñòü ó ñîáі? ßêùî âè áîїòåñü àìåðèêàíñüêèõ

ãіðîê, ïîäèâіòüñÿ â îáëè÷÷ÿ ñâîєìó ñòðàõó é ïðîїäüòå íà öüîìó «ìîí-
ñòðîâі». Ìîæëèâî, âè áîїòåñÿ, ùî ïіä ÷àñ òàíöþ âèãëÿäàєòå áåçãëóçäî?
Çàïèøіòüñÿ íà òàíöþâàëüíèé ãóðòîê і äîâåäіòü, ùî ïîäіáíå òâåðäæåííÿ 
ïîìèëêîâå. Ó êîæíіé ëþäèíі á’єòüñÿ õîðîáðå ñåðöå (Іç æóðíàëó).

ІІ. Чи завжди, на вашу думку, хоробрим є той, хто застосовує фізичну силу? Від-
повідь обґрунтуйте. Яку форму хоробрості автор тексту вважає найпотужнішою?

ІІІ. Складіть за текстом прочитаного два запитання й поставте їх одноклас-
никам. 

ІV. Визначте за тлумачним словником лексичне значення слів відвага, героїзм, 
зухвалість.

319. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Яких людей ви вважаєте хоробрими? Чи доводилося 
вам бути свідком хоробрих, сміливих вчинків?

320. Напишіть висловлення, у якому обґрунтуйте свою позицію (свій вибір) на 
одну з поданих тем. 

 ×è çàâæäè õîðîáðèì є òîé, õòî çàñòîñîâóє ôіçè÷íó ñèëó.
 ßê ÿ áóäó äіÿòè, ÿêùî ñòàíó ñâіäêîì íàñèëüñòâà.
 Ùî çíà÷èòü áóòè õîðîáðèì.
 Ìіé âèáіð – çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ.
 Ìіé âèáіð – æèòè é òâîðèòè â Óêðàїíі.

§ 36. ÐÎÇÐІÇÍÅÍÍß ÏÐÈÑËІÂÍÈÊІÂ 
І ÑÏІÂÇÂÓ×ÍÈÕ ÑÏÎËÓÊ

Ïðî íàïèñàííÿ ïðèñëіâíèêіâ, óòâîðåíèõ ïîєäíàííÿì ïðèéìåííèêà
é іíøèõ ÷àñòèí ìîâè, ðàçîì, à ñïіâçâó÷íèõ ñïîëóê – îêðåìî

ПРИГАДАЙМО. Що таке прислівники? На які питання вони відповідають?

321. А. Зверніть увагу на написання виділеного прислівника (перше речення) й 
сполуки (друге речення). 

1. Íå âñòèãëè ïîãîâîðèòè, ÿê íàäâîðі øâèäêî ñòåìíіëî.
2. Äðîâà ñêëàäåíî íà äâîð  äіäóñåâîї õàòè.
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Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



134

Орфографічна норма

Б. Чи можна дібрати означення до слова двір? А до слова надворі? У якому випадкуіі
йдеться про предмет, а в якому лише абстрактно вказується на місце дії?

В. Зробіть висновок, як можна розрізнити прислівники й співзвучні сполуки.

Ïðèñëіâ íèêè Ïîòðіáíî âіäðіçíÿòè ïðèñëіâíèêè âіä ñïіâçâó÷íèõ ñïîëóê, 
óòâîðåíèõ ïîєäíàííÿì ïðèéìåííèêà ç іìåííèêîì ÷è ñëî-
âàìè іíøèõ ÷àñòèí ìîâè. Íàïðèêëàä: çáîêó, âãîðі (ïðè-
ñëіâíèêè) – ç áîêó, â ãîðі (ñïіâçâó÷íі ñïîëóêè). Ó ñïіâ-
çâó÷íèõ ñïîëóêàõ іìåííèê çàâæäè çáåðіãàє ñâîє ëåêñè÷íå
é ãðàìàòè÷íå çíà÷åííÿ, íàçèâàє êîíêðåòíèé ïðåäìåò 
(ÿêèéñü äâіð, ÿêèéñü äåíü, ÿêóñü ãîðó), à ïðèñëіâíèê 
ëèøå àáñòðàêòíî âêàçóє íà ìіñöå, íàïðÿìîê, ÷àñ òîùî.

Íàïèñàííÿ Ïðèñëіâíèêè, óòâîðåíі çëèòòÿì ïðèéìåííèêà ç іìåííèêîì 
(ïðèêìåòíèêîì, ÷èñëіâíèêîì), ïèøåìî ðàçîì, à ñïіâçâó÷-
íі ç òàêèìè ïðèñëіâíèêàìè ñïîëóêè – îêðåìî àáî ÷åðåç
äåôіñ.

Ïðèñëіâíèêè Ñïіâçâó÷íі ñïîëóêè

çãîðè
Ïîäèâèâñÿ çãîðè.

ç ãîðè (ïðèéìåííèê + іìåííèê)
Àëüïіíіñòè ñïóñêàëèñÿ ç ãîðè.

âäåíü
Çàêіí÷èëè ðîáîòó âäåíü.

â äåíü (ïðèéìåííèê + іìåííèê)
Ïîáà÷èëèñÿ â äåíü çóñòðі÷і.

íàïàì’ÿòü
Âèâ÷èâ âіðø íàïàì’ÿòü.

íà ïàì’ÿòü (ïðèéìåííèê + іìåííèê)
Áàáóñÿ ñêàðæèòüñÿ íà ïàì’ÿòü.

ïîâîëі
Ðі÷êà òå÷å ïîâîëі, ñòèõà.

ïî âîëі (ïðèéìåííèê + іìåííèê)
×è ïî âîëі ñâîїé, ÷è ïî íåâîëі?

ïî-íîâîìó
Òåïåð æèâåìî ïî-íîâîìó.

ïî íîâîìó (ïðèéìåííèê + ïðèêìåòíèê)
Òóðèñòè ïіøëè ïî íîâîìó ìîñòó.

âäâîõ
Âîíè âäâîõ øâèäêî ïðèáіãëè.

â äâîõ (ïðèéìåííèê + ÷èñëіâíèê)
Æèëè â äâîõ êіìíàòàõ.

óïåðøå
Âіí ïðèїõàâ äî íàñ óïåðøå.

ó ïåðøå (ïðèéìåííèê + ÷èñëіâíèê)
Ïîñòóêàâ ó ïåðøå âіêíî.

Іíîäі ðîçðіçíèòè ïðèñëіâíèêè é ñïіâçâó÷íі ñïîëóêè äîïîìàãàє íàãîëîñ. 
Íàïðèêëàä: íàâ êè – íà âіêè, íàáіê – íà á ê, íàñìіõ – íà ñì õ.

322. Спишіть, знімаючи риску, спочатку сполучення слів, у яких виділені слова пи-
шемо окремо, а потім ті, у яких – разом. Обґрунтуйте написання.
Їõàòè íà/çóñòðі÷ âіòðó, ìàþ íàäіþ íà/çóñòðі÷, ïîáà÷èëèñÿ â/äåíü, ïðè-

éøîâ ó/äåíü íàðîäæåííÿ, êóëüêè çëіòàþòü ó/ãîðó, ëіòàê âðіçàâñÿ â/ãîðó, ïі-
äіéøîâ äî/êóïè іãðàøîê, óñі çіáðàëèñÿ äî/êóïè, âіäïî÷èâàëè â/òðüîõ, ñâі-
òèëîñÿ â/òðüîõ âіêíàõ, õîäèëè ïî/íàøîìó ïîëþ, óñå çðîáèëè ïî/íàøîìó.

Зверніть увагу! 
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Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



135

Орфографічна норма

323. Поміркуйте, як зміниться зміст речення, якщо виділену в ньому сполуку на-
писати разом.

коло думок  

Ùóêà-ðèáà â âîäі ïî âîëі ãóëÿє (Íàð. òâîð÷іñòü).

324. І. Розподіліть між собою завдання. Скласти й записати речення: 1) з першим
словом кожної пари; 2) з другим словом. Перевірте одне в одного правильність ви-
конання. 

Çáîêó – ç áîêó; ïî-ïåðøå – ïî ïåðøå; íà ïàì’ÿòü – íàïàì’ÿòü.

попрацюйте в парах

325. Спишіть прислів’я, уставляючи на місці пропуску подані поруч слова чи сполуки. 

326. Виберіть із кожної пари слів те, яке можна поставити на місці пропуску в при-
слів’ях. 

1. Âåëèêå äåðåâî              ðîñòå.

2. Ó ãóðòі ðîáèòè, ùî              áіãòè.

3. Ïîãëÿíü               – çíàòèìåø, ÿêèé õàçÿїí.

4.              і êіíü æâàâіøå áіæèòü. 

5. Íå äåðè íіñ             , áî ïåðå÷åïèøñÿ і âïàäåø.

327. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть прислівники та співзвучні 
сполуки як члени речення.

1. (Ó)ïåðøå âîíà ïîáà÷èëà éîãî â ñâîїõ ñóñіäіâ (Ì. Ñòåëüìàõ). 2. І ïîñà-
äèëà ÿ òîïîëþ (â)äåíü íàðîäæåííÿ Êîáçàðÿ (Þ. ßíîâñüêèé). 3. Êíèæêî-ðîç-
ðàäî, (â)äåíü і âíî÷і òè äî æèòòÿ äîáèðàєø êëþ÷і (Î. Ïіäñóõà). 4. ßê ó
òðàâíі äîù (íà)äâîðі, òî âîñåíè õëіá ó êîìîðі (Íàð. òâîð÷іñòü). 5. Ïіä 
íèì êîíèê âîðîíåíüêèé (íà)ñèëó ñòóïàє (Ò. Øåâ÷åíêî). 6. І çàëþáêè, íå ç 
íàêàçó âіðøі (íà)ïàì’ÿòü â÷àòü (Ì. Øåðåìåò). 7. Ðіêà ïіä ìіñòêîì ðîçäі-
ëÿëàñÿ (íà)äâîє (ß. Áàø).

328. Складіть і запишіть по одному реченню з поданими словами та сполуками.
Íàçóñòðі÷, íà çóñòðі÷, óñåðåäèíі, ó ñåðåäèíі.

Ïðèñëіâ-
íèêîâі
ñïîëó-
÷åííÿ

×àñòèíó ïðèñëіâíèêіâ (ïðèñëіâíèêîâèõ ñïîëó÷åíü), óòâîðå-
íèõ ïîєäíàííÿì ïðèéìåííèêà ç іìåííèêîì (çðіäêà – ïðè-
êìåòíèêîì, ÷èñëіâíèêîì), ïèøåìî îêðåìî. Íàïðèêëàä: áåç 
ñóìíіâó, íà ðàäіñòü, ïî çàêîíó, â îñíîâíîìó, ç ðîçãîíó, äî
äіëà, ïî äâîє. 
Ìіæ ïðèéìåííèêîì òà öèì іìåííèêîì ìîæíà âñòàâèòè ïðè-
êìåòíèê àáî çàéìåííèê: íà ùàñòÿ – íà ìîє ùàñòÿ; ç áîëþ – 
іç ñèëüíîãî áîëþ.

ïî âîëі; ïîâîëі

ç ãîðè; çãîðè

íà äâіð; íàäâіð

äî äîìó; äîäîìó

äî ãîðè; äîãîðè

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Íàéóæèâàíіøі ïðèñëіâíèêîâі ñïîëó÷åííÿ

іìåííèê
(ïðèñëіâíèê)

áåç âіäîìà, áåç æàëþ, áåç êіíöÿ, áåç ñóìíіâó, â ìіðó, 
â íîãó, äî âіäîìà, äî âïîäîáè, ç ðàäîñòі, ç ïåðåëÿêó,
íà âіäìіííî, äî çàâòðà, äî äіëà, äî ëàäó, äî ïîáà÷åííÿ,
äî ðå÷і, äî ñìàêó, äî ñüîãîäíі, ç áîëþ, ç ðîçãîíó, íà áіãó, 
íà âåñíó (àëå: íàâåñí ), íà ñâіòàíêó, íà âіêó, íà äèâî, 
íà æàëü, íà çëî, íà ëüîòó, íà ìèòü, íà íіùî, íà ðàäіñòü, 
íà ñîðîì, íà ñì õ, íà óðà, íà õîäó, íà ùàñòÿ, ïіä ñèëó,
ïî çàêîíó, ïî ìîæëèâîñòі, ïî ïðàâäі, ïî ñóòі, ïî ÷åðçі, 
òèì ÷àñîì, óâі ñíі, ÷åðåç ñèëó, ÿê ñëіä, ó ñòîêðàò

ïðèéìåííèê +
ïðèêìåòíèê

â öіëîìó, â îñíîâíîìó

ïðèéìåííèê
ïî + çáіðíèé 
÷èñëіâíèê

ïî îäíîìó, ïî äâîє, ïî òðîє і ò.ä.

329. І. Запишіть, знявши риску. 
Äî/ïóòòÿ, áåç/âіñòè, äî/âïîäîáè, äî/îñòàíêó, ïîïіä/òèííþ, äî/âіäîìà,

ïî/çàòîðіê, äî/ïîáà÷åííÿ, íà/ðàäіñòü, íà/âіäðіç, íà/æàëü, íà/âіäìіííî,
íà/ëüîòó, íà/äèâî, áåç/âіäîìà, ùî/ãîäèíè, áåç/ñóìíіâó, î/ïіâ/äíі, íà/
ñâіòàíêó, íà/ñîðîì, íà/øâèäêó, óâі/ñíі, ó/ñòîêðàò, ïî/îäíîìó, çà/âäîâæ-
êè, ïî/ìîæëèâîñòі, ÷åðåç/ñèëó, íà/âñòіæ.

ІІ. Складіть і запишіть два речення з поданими прислівниками (прислівниковими
сполученнями). 

330. Уявіть, що учні вашого класу хо-
чуть провести спортивні змагання 

або майстер-клас із писанкарства для мо-
лодших школярів. Вам потрібно отримати 
дозвіл директора школи. Напишіть пись-
мове прохання (4–6 речень) відповідного 
змісту, використавши кілька з поданих 
прислівників чи сполук. 

Ó/ðàíöі,   íà/äâîðі,
â/äåíü,   ó/ïåðøå,
ïî/ìîæëèâîñòі,  â/ñåðåäèíі,
íà/ðàäіñòü,   äî/âïîäîáè,
äî/âіäîìà,   íà/çóñòðі÷,
ïіä/ñèëó,   â/îñíîâíîìó.

ситуація

331. Виконайте тестові завдання.
1. Ðàçîì òðåáà ïèñàòè âèäіëåíå ñëîâî â ðå÷åííі
À Â/äåíü òàêèé ðîçöâіòàє âåñíà íà çåìëі… (Â. Ñîñþðà).
Á Öå ïðàâèëî ñëіä øóêàòè â/ñåðåäèíі ðîçäіëó (Ç ïîñіáíèêà).
Â Ç ãîðè і ñàíè  áіæàòü, à íà/ãîðó і âіç íå їäå (Íàð. òâîð÷іñòü). 
Ã  Ñàøêî ëåäü òÿãíóâ íîãè, ÿê íà/çóñòðі÷ çàòåìíіëà ñêèðòà ñіíà

(Ì. Âіíãðàíîâñüêèé).
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2. Âèäіëåíå ñëîâî є ïðèñëіâíèêîì, і éîãî òðåáà ïèñàòè ÐÀÇÎÌ ó ðå-
÷åííі

À Âèâ÷åííÿ íà/ïàì’ÿòü ìàє áóòè ñâіäîìèì.
Á Ïîðîæíіé ïàêåò êèíóëè äî/êóïè ñìіòòÿ.
Â Ó/ãîëîñ äîäàëàñÿ ñóìíà íîòêà.
Ã Äіòè ïіäíÿëèñÿ íà/ãîðó Øàÿí.

3. Îêðåìî òðåáà ïèñàòè âñі ñëîâà â ðÿäêó
À áåç/âіäîìà, äî/ðå÷і, íà/æàëü
Á íà/âіäìіííî, ç/ðàíêó, äî/ñìàêó
Â äî/ïîáà÷åííÿ, áåç/ñóìíіâó, ïî/òèõåíüêó
Ã íà/âçäîãіí, íà/äèâî, ç/ðàäîñòі

§ 37. ÍÀÏÈÑÀÍÍß ÍÅ, ÍІ 
Ç ÐІÇÍÈÌÈ ×ÀÑÒÈÍÀÌÈ ÌÎÂÈ

Ïðî íàïèñàííÿ íå òà íі ç іìåííèêàìè, ïðèêìåòíèêàìè, çàéìåííèêàìè,
ïðèñëіâíèêàìè é äієñëîâàìè ðàçîì і îêðåìî

332. А. Прочитайте подані парами слова й порівняйте їхні лексичні значення.

íåçäóæàòè  –  íå çäóæàòè
 (õâîðіòè)     (íå çìîãòè)

   íåäîїäàòè   –   íå äîїäàòè
(ãîëîäóâàòè)  (çàëèøàòè ðåøòêè)

Б. Чи завжди не з дієсловами пишемо окремо?
В. Зробіть висновок про особливості написання не з дієсловами.

ÍÅ ïèøåìî ÐÀÇÎÌ:

ÿêùî ñëîâî íå âæèâàєòüñÿ áåç íå íåãîäà, íåïîðóøíî, íåâîëèòè,
íåç÷óòèñÿ, íåõòóâàòè

ó ñêëàäі ïðåôіêñà íåäî-, ÿêèé îçíà÷àє
äіþ, ñòàí, îçíàêó àáî ÿêіñòü, ÿêà âèÿâ-
ëåíà íåïîâíîþ ìіðîþ

íåäîáà÷àòè, íåäîïèñàíèé,
íåäî÷óâàє, íåäîêàçóâàòè,
íåäîëþáëþє
ÀËÅ: íå äî÷èòàâ (íå âäàëîñÿ
äî÷èòàòè)

ç іìåííèêàìè, ïðèêìåòíèêàìè, çàé-
ìåí  íèêàìè, ïðèñëіâíèêàìè, ÿêùî 
âîíè â ñïîëó÷åííі ç íå óòâîðþþòü íîâå 
ïîíÿòòÿ (ìîæíà çàìіíèòè ñèíîíіìîì)

íåñïîêіé (òðèâîãà),
íåìàëèé (âåëèêèé),
íåäàëåêî (áëèçüêî)

ç äієïðèêìåòíèêîì ó ðîëі îçíà÷åííÿ 
(à íå ïðèñóäêà) é áåç ïîÿñíþâàëüíèõ 
ñëіâ

íåç’ÿñîâàíі ïèòàííÿ, íåçàêіí-
÷åíà ïðàöÿ
ÀËÅ: Ïèòàííÿ ùå
íå ç’ÿñîâàíі.

ó çàïåðå÷íîìó ñëîâі íåìàє (ìîæíà є
çàìіíèòè ôîðìîþ íåìà)

Ó íüîãî íåìàє îëіâöÿ.
ÀËÅ: Âіí íå ìàє îëіâöÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ÍÅ ïèøåìî ÎÊÐÅÌÎ:

ç іìåííèêàìè, ïðèêìåòíèêàìè, ïðè-
ñëіâíèêàìè, äієïðèêìåòíèêàìè, ÿêùî 
є ïðîòèñòàâëåííÿ àáî çàïåðå÷åííÿ

ëіòàє íå âèñîêî, à íèçüêî;
íіòðîõè íå öіêàâà ðîçïîâіäü;
çîâñіì íå âåëèêі îáñÿãè

ç äієñëîâàìè, äієïðèñëіâíèêàìè, äіє-
ñëіâíèìè ôîðìàìè íà -íî, -òî

íå áà÷èòè, íå ïіäõîäÿ÷è, íå
çàêіí÷åíî
ÀËÅ: íåñëàâèòè (ãàíüáèòè) і 
íå ñëàâèòè (íå ïðîñëàâëÿòè) 
òîùî

ç äієïðèêìåòíèêîì, ïðèêìåòíèêîì ó 
ðîëі ïðèñóäêà

Êîíòðîëüíà ðîáîòà íå íàïè-
ñàíà.
Âіí íå ñõîæèé íà іíøèõ. 
Öÿ ðі÷êà íå øèðîêàð . 
ÀËÅ: Öÿ íåøèðîêàð  ðі÷êà
êðàñèâà.

ç äієïðèêìåòíèêîì, ÿêùî âіí ìàє ïðè 
ñîáі ïîÿñíþâàëüíå ñëîâî

íå çàñàäæåíà êâіòàìè ïëîùà;
ùå íå ïðî÷èòàíà êíèãà

іç ÷èñëіâíèêàìè, çàéìåííèêàìè, ïðèñëіâ-
íèêàìè (çàéìåííèêîâîãî ïîõîäæåííÿ)

íå òðåòіé, íå íàø, íå іíàêøå

Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ íàïèñàííÿ íå ç ïðèêìåòíèêîì і ïðèñëіâíèêîì
çàëåæèòü âіä çìіñòó ðå÷åííÿ. ßêùî ÷àñòêîþ íå ùîñü çàïåðå÷óєìî, òî її
ïèøåìî îêðåìî (ìіæ íå é âіäïîâіäíèì ïðèêìåòíèêîì-ïðèñóäêîì ìîæíà
âæèòè є (є áóâ, áóëà òîùî). ÏÎÐІÂÍßÉÌÎ:

1. Öåé áóäèíîê íå ñòàðèé. (íå є ñòàðèé)
2. Öåé áóäèíîê íåñòàðèé. (є íåñòàðèé, òîáòî âіäíîñíî íåäàâíî çáóäî-

âàíèé)

333. Хтось із вас має виписати лише ті сполучення слів, у яких не з різними ча-
стинами мови пишемо разом, а хтось – у яких пишемо окремо. Зіставте свої записи 
й з’ясуйте, чи немає у вас двічі виписаних сполучень.

Ãîâîðèòè íå/ïðàâäó; óðîê çîâñіì íå/öіêàâèé; íіêîìó íå/âіäîìèé õóäîæ-
íèê; íå/âіäîìèé ìîëîäèé õóäîæíèê; íàïèñàâ íå/ïðàâèëüíî, à ç ïîìèëêà-
ìè; çàêðåñëèòè íå/ïðàâèëüíî íàïèñàíå; íå/ïîëèòі êіìíàòíі êâіòè; äîñі íå/
çàâåðøåíà ðîáîòà; íå/äîôàðáîâàíèé ó÷îðà ïàðêàí; áіëÿ íå/äîáóäîâàíîãî 
ñòàäіîíó; ïèòàé íå/ñòàðîãî, à áóâàëîãî; ïîçáóòèñÿ íå/âåñåëèõ äóìîê; íå/
õòóþ÷è ïðàâèëà ïîâåäіíêè; íå/äî÷óâ ìîїõ ñëіâ; íå/ìîæëèâî ïðàöþâàòè; 
ïîçáóòèñÿ íå/äðóãіâ; íå/ïðàâäèâå ñëîâî; äðóãå çàâäàííÿ íå/âèêîíàíå.

попрацюйте в парах

334. І. Прочитайте речення. Поясніть за допомогою правил кожен випадок написан-
ня не окремо чи разом. 

1. Íåïðàâäîþ äàëåêî çàéäåø, òà íàçàä íå âåðíåøñÿ (Íàð. òâîð÷іñòü).
2. Ùå çîâñіì íåäàâíî, äå á íå éøëà âîíà, ëþäñüêі î÷і, íåìîâ çäèâîâàíі
çîðі, îñÿâàëè її (Ì. Ñòåëüìàõ). 3. Âіòåð íåñàìîâèòî ñòóãîíіâ âіêîííèöÿ-
ìè, ãóäіâ ó êîìèíі (Î. Äîí÷åíêî). 4. Çãîäà äіì áóäóє, à íåçãîäà ðóéíóє 

Зверніть увагу! 
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(Íàð. òâîð÷іñòü). 5. Ó ëіñі ïîíî÷іє, àëå òåìðÿâà íå ãóñòà, à ïðîçîðà (Ëåñÿ
Óêðàїíêà). 6. Êîìó âëàñíà áàòüêіâùèíà ç ìàëèõ ëіò íå äîðîãà, òîé íåïåâ-
íà є ëþäèíà (Ï. Ãðàáîâñüêèé). 7. І íå âñі òåîðåìè äîâåäåíі, íå äî÷èòàíі 
âñі êàçêè (Á. Îëіéíèê). 8. Ìåíі ïîëÿ çàäóìëèâî øåïòàëè ñâîї íіêèì íå 
ñïіâàíі ïіñíі (Â. Ñèìîíåíêî).

ІІ. Визначте частини мови в останньому реченні. 

ÍІ ïèøåìî ÐÀÇÎÌ: ÍІ ïèøåìî ÎÊÐÅÌÎ:

іç çàéìåííèêàìè é ïðè-
ñëіâíèêàìè: íіêîãî, íіÿêèé,
íіêîëè, íіñêіëüêè, íіçâіäêè;
ÿêùî ñëîâî áåç íі íå
âæèâàєòüñÿ: íіê÷åìíèé,
íіÿêîâèé, íіâðîêó

ÿêùî íі âæèòî äëÿ çàïåðå÷åííÿ ÷îãîñü 
àáî äëÿ ïіäñèëåííÿ âè ñëîâ ëåííÿ: íі êðî-
êó äàëі, íі òàê íі ñÿê, íі îäèí íå çðîáèâ;
ÿêùî ìіæ ÷àñòêîþ і çàéìåííèêîì 
ñòîїòü ïðèéìåííèê: íі ç êîãî, íі äî ÷îãî, 
íі ïðè êîìó

335. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання не, ні з різни-
ми частинами мови.

1. Ìèêîëà âæå áóâ (íå) ìîëîäèé õëîïåöü, à ÷îëîâіê ç äîâãèìè âóñàìè 
(І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé). 2. Ñîíöå, ùå (íå) ñõîâàíå çà õìàðè, ïåêëî ùå-
äðî (Â. Ñîáêî). 3. Ïðèêðîùі (íі) êîãî ùå (íå) çáëèçèëè, (íå)âäà÷і òåæ
(Â. Øåâ÷óê). 4. (Íå) ìàє íà ñâіòі íі÷îãî ñòðàøíіøîãî çà (íå) ëþäÿíèõ 
ëþäåé (І. Æèëåíêî). 5. (Íå) ç÷óâñÿ – ëіòî ïðîìèíóëî (Ë. Ãîðëà÷). 6. (Íå)
ïåðåìîæíèì є âñå, ùî ðîäæåíå äëÿ òâîð÷îñòі, äëÿ ðàäîñòі… (І. Áàãðÿ-
íèé). 7. Ç éîãî çàñìàãëîãî îáëè÷÷ÿ, ëèáîíü, (íі) êîëè (íå) ñõîäèëî ëіòî 
(Ì. Ñòåëüìàõ). 8. Áåç ìèñòåöòâà æèòòÿ áóëî á õîëîäíèì, (íå) çàòèøíèì, 
(íå) ïðèâіòíèì (Ë. Äìèòåðêî).

ІІ. Підкресліть граматичні основи. Знайдіть вставне слово й доберіть до нього синонім.

336. Виберіть із поданих дієслів-присудків ті, якими можна заповнити пропуски в ре-
ченнях. Ви можете використати кожен із присудків лише два рази. Обґрунтуйте свій вибір.

1. Õòî íі÷îãî íå ðîáèòü, òîé íіêîëè _________ ÷àñó. 
2. Áåç îõîòè _________ ðîáîòè. 3. _________ ïіñíі áåç ëþáîâі.
4. Õòî ðîçóìó __________, òîìó é êîâàëü íå âêóє.

337. Перебудуйте речення так, щоб не з виділеними словами можна було писати 
окремо.

1. Íåìîëîäèé ÷îëîâіê ó ïëàùі ïіäіéøîâ äî çàëіçíè÷íîї êàñè. 2. Äîñâіä-
÷åíà àðõіòåêòîðêà ïîâåðíóëà çàìîâíèêó íåçàâåðøåíèé ïðîåêò. 3. Íåðîç-
êðèòà òàєìíèöÿ âі÷íîãî æèòòÿ. 4. Áðàò çàëèøèâ íà êóõíі íåïîìèòèé
ïîñóä. 5. Íà ìîþ äóìêó, ñëіä÷і âèñóíóëè íåîáґðóíòîâàíå çâèíóâà÷åííÿ. 
6. Íåëåãêî áóòè ëþäèíîþ.

338. Складіть і запишіть речення з поданими словами й сполуками.
Íåäî÷óâàòè, íå ïіäïèñàíèé, íåïіäïèñàíèé, íåçäóæàòè, íå çäóæàòè, íå 

âèñîêî.

339. І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. 
1. Äіì ó ÿêîìó (íå) ìàє êíèãè ïîäіáíèé äî òіëà ïîçáàâëåíîãî äóøі (Öè-

öåðîí). 2. ×èòàòè (íå) ðîçäóìóþ÷è óñå îäíî ùî їñòè é íå ïåðåâàðþâàòè 
(Å. Áîðê). 3. Êíèãè ïîòðіáíî ÷èòàòè òàê ñàìî íåêâàïëèâî é äáàéëèâî ÿê 
їõ ïèñàëè (Ã. Òîðî).

íå ìàє, 
íåìàє
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ІІ. Прокоментуйте записані висловлення відомих людей про читання та про книги.
ІІІ. Напишіть невеликий (5–7 речень) твір-обґрунтування свого вибору на тему 
«Електронна чи паперова книга?» Підкресліть орфограму «Написання не, ні зі
різними частинами мови».

340. Виконайте тестові завдання.
1. Îðôîãðàôі÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðå÷åííі
À Äіòè áіãëè, íå äèâëÿ÷èñü ïіä íîãè.
Á ßáëóíüêè äîâêîëà áóëè çîâñіì íå âèñîêі.
Â Íà ðîçäîðіææі ðіñ íåçàõèùåíèé âіä âіòðó äóá.
Ã Íåâìèðóùі ïіñíі ñêëàâ íàø íàðîä.

2. Ðàçîì òðåáà ïèñàòè íå ç äієïðèêìåòíèêîì ó êîæíîìó ðå÷åííі, ÎÊÐІÌ
À Ìè ïіäіéøëè äî (íå) ïîôàðáîâàíîãî ïàðêàíà. 
Á Ó ìåíå áàãàòî (íå) ðåàëіçîâàíèõ ìðіé.
Â Íà çàâîäі âіäíîâëåíî (íå) çàâåðøåíó ïåðåâіðêó.
Ã Çàëèøèâñÿ íà ïîëі ùå (íå) çіáðàíèé óðîæàé.

3. Ðàçîì òðåáà ïèñàòè îáèäâà ñëîâà â ðÿäêó
À (íі)÷èé, íі(ç)êèì Â (íі)îäèí, (íі)êîëè
Á (íі)êîãî, (íі)çâіäêè Ã (íі)ÿêèé, íі(â)êîãî

Проект
Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè. Ñòâîðіòü ðåêëàìó îðôîåïі÷íèõ àáî îðôîãðà-

ôі÷íèõ íîðì óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðíîї ìîâè. Ìåòà ðåêëàìè: ñïîíó-
êàòè íîñіїâ ìîâè äîòðèìóâàòèñÿ íîðì ìîâè.

Ïîðàäè ùîäî ðîáîòè
1. Îáåðіòü ïðåäìåò âàøîї ðåêëàìè (öå áóäå òåìà â öіëîìó ÷è îêðå-

ìèé її ôðàãìåíò).
2. Âèçíà÷òå, íà ÿêó öіëüîâó àóäèòîðіþ ðîçðàõîâàíî âàøó ðåêëàìó.
3. Ïðîäóìàéòå ôîðìó ðåêëàìè (ðåêëàìà íà òåëåáà÷åííі, ðàäіî, áіëáîð-

äі, ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâîї іíôîðìàöії òîùî), її òðèâàëіñòü (îáñÿã).
4. Çâåðíіòü óâàãó, ùî â ðåêëàìі êîæíå ñëîâî, çîáðàæåííÿ ÷è äіÿ ìàє 

âåëèêå çíà÷åííÿ.
5. Òåëåâіçіéíó ðåêëàìó ìîæíà іíñöåíіçóâàòè àáî ïіäãîòóâàòè її ñëî-

âåñíèé îïèñ.
Ìîæíà ïðîâåñòè â êëàñі êîíêóðñ ðåêëàì. Îáðàòè æóðі, ÿêå ïðèñâîїòü 

êîæíîìó ïðîåêòó îäíå іç çâàíü: íàéîðèãіíàëüíіøèé, íàéàðãóìåíòîâà-
íіøèé, íàéêóìåäíіøèé, íàéÿñêðàâіøèé òîùî. Êðàùі ïðîåêòè çàïðî-
ïîíóéòå àä ìі íіñòðàöії âàøîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó äëÿ їõ ïîêàçó.

Îá

1. ßêі îñíîâíі íîðìè âèìîâè ãîëîñíèõ çâóêіâ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
2. ßêі îñíîâíі íîðìè âèìîâè ïðèãîëîñíèõ çâóêіâ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
3. ×îìó óêðàїíñüêó ìîâó íàçèâàþòü ìèëîçâó÷íîþ? Ðîçêàæіòü ïðî ÷åð-

ãóâàííÿ ó – â, і – é.

ЗЗапитання і завдання для самоперевірки
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4. Ïîÿñíіòü îñíîâíі ïðàâèëà íàïèñàííÿ íåíàãîëîøåíèõ [å], [è] â êîðåíі 
ñëîâà. Íàâåäіòü ïðèêëàäè.

5. Ó ÿêèõ âèïàäêàõ ñòàâèìî àïîñòðîô, à â ÿêèõ – çíàê ì’ÿêøåííÿ?
6. Íàâåäіòü ïðèêëàäè ÷åðãóâàííÿ ãîëîñíèõ і ïðèãîëîñíèõ, çìіíè ïðèãî-

ëîñíèõ ïðè òâîðåííі ñëîâà òà ñïðîùåííÿ.
7. Äîáåðіòü 5 ñëіâ íà ðіçíі ïðàâèëà íàïèñàííÿ ïðåôіêñіâ і ñóôіêñіâ.
8. ßê ïèøåìî ñêëàäíі ñëîâà?
9. ßêèìè ïðàâèëàìè êåðóєìîñÿ, ïèøó÷è ñëîâà іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ?
10. Ðîçêàæіòü ïðî íàïèñàííÿ íå, íі ç ðіçíèìè ÷àñòèíàìè ìîâè.

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ. Ïåðåâіðòå ïðàâèëüíіñòü
âèêîíàííÿ çà äîïîìîãîþ âіäïîâіäåé ó äîäàòêó

1. Ïîäâîєíі áóêâè òðåáà ïèñàòè â óñіõ ñëîâàõ ðÿäêà
À ðîçäîðіæ(æ)ÿ, ñòàò(ò)åé, ñâÿùåí(í)èé
Á ñâÿùåí(í)èê, äàëå÷(÷)þ, ïåðåë(ë)þ 
Â çàáîðãîâàí(í)іñòü, ñïðîñîí(í)ÿ, áåçñîí(í)èé
Ã ãóàø(ø)þ, іñòèí(í)èé, îñåðåä(ä)ÿ

2. Áóêâó è òðåáà ïèñàòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà
À ïð..ñòîñóâàíåöü, ïð..îçåðíèé Â ïð..ñâіòèòè, ïð..ïîäîáíèé 
Á ïð..æàëіáíèé, ïð..ìіñüêèé Ã ïð..áîðêàííÿ, ïð..âàæëèâî 

3. Áóêâó ç òðåáà ïèñàòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà
À áå..ïîðàäíèé, ..ôîðìóâàòè Â ðî..öіíêà, ..÷åïëåííÿ
Á íå..ëі÷åííèé, ..êîðî÷åííÿ Ã íå..ïðîñòà, ..øèâàòè

4. Ñóôіêñ -îâ- òðåáà ïèñàòè â ïðèêìåòíèêó, óòâîðåíîìó âіä іìåííèêà
À ïëå÷å   Á ÷èòà÷   Â ñèòåöü   Ã îâî÷           

5. Ïðàâèëüíî íàïèñàíî âñі íàçâè â ðÿäêó
À ñòàíöіÿ Æìåðèíêà, äåíü Ó÷èòåëÿ
Á íàðîäíèé àðòèñò, Ñïîðòèâíèé Êëóá «Íàäіÿ»
Â ñóçіð’ÿ Âåëèêà Âåäìåäèöÿ, âóëèöÿ Âèñîêèé Çàìîê 
Ã Àçîâñüêå Ìîðå, Áàëêàíñüêèé ïіâîñòðіâ

6. Ðàçîì òðåáà ïèñàòè îáèäâà ñëîâà â ðÿäêó
À ï’ÿòè/êóòíèé, ìàëî/ïîìàëó Â àâіà/ñàëîí, òðè/ïîâåðõîâèé
Á àâòî/çàïðàâêà, òðè/÷îòèðè Ã ñóïåð/òàíêåð, áàòüêî/ìàòè

7. Áóêâó è íà ìіñöі ïðîïóñêó òðåáà ïèñàòè â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà
À Àð..ñòîòåëü, êîñ..íóñ Â ãëàä..îëóñ, ê..ïàðèñ
Á àóä..єíöіÿ, ñ..ìïòîìè Ã ÷..ïñè, Âàò..êàí

8. Ïîìèëêó â íàïèñàííі ñëîâà іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ äîïóùåíî â
ðÿäêó

À Àïåííіíè, êàñà, åìіãðàöіÿ Â Áðþññåëü, áóääèñò, õîááі
Á Ìіññóðі, іììіãðàíò, òîííà Ã Êàííè, êîëåêòèâ, áðóòòî

9. Çàïèøіòü іìåííèêè ó ôîðìі îðóäíîãî âіäìіíêà îäíèíè: ãëàçóð,
ïàïîðîòü, óïåðòіñòü.

10. Ñêëàäіòü ðå÷åííÿ çі ñêëàäíèì ñëîâîì, ÿêå ïèøåìî ÷åðåç äåôіñ.

Готуємося до тематичного оцінювання
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Антисуржик
ÓÍÈÊÀÉÌÎ ÑËІÂ-ÏÎÊÐÓ×ІÂ

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

íàâ÷àëüíèé öåíòð
çіñòàâëÿòè, ïîðіâíþâàòè ÿâèùà
ñóä âèùîї іíñòàíöії
ïðîáëåìà ïîëÿãàє â òîìó…
ïîäàòè (ïîêàçàòè) äîâіäêó
íàâåñòè (ïîäàòè) íîâі äàíі
їõíіé ïðèâіëåé
óêëàäàòè äîãîâіð
ùèðî çàïðîøóþ
çàâäàòè çáèòêіâ
âèÿâëÿòè óâàãó
íåäáàëå ñòàâëåííÿ

ó÷áîâèé öåíòð
ñïіâñòàâëÿòè ÿâèùà
âèùåñòîÿùèé ñóä
ïðîáëåìà çàêëþ÷àєòüñÿ â òîìó… 
ïðåäñòàâèòè äîâіäêó
ïðåäñòàâèòü íîâі äàíі
їõíÿ ïðèâіëåãіÿ
çàêëþ÷àòè äîãîâіð
ìèëîñòі ïðîøó
ïðè÷èíèòè çáèòêè
îêàçóâàòè óâàãó
õàëàòíå ñòàâëåííÿ

íå äîïóñêàòè, êëàñòè êðàé
(ïîêëàñòè êðàé), ïðèïèíèòè

ïðèñіêàòè

òðàïëÿëèñÿ òðóäíîùі, ïîäîëàëè
òðóäíîùі
Íàïðèêëàä:
ßêі òðóäíîùі òðàïëÿëèñÿ ïіä 
÷àñ çéîìîê ôіëüìó?
ßêі òðóäíîùі äîâåëîñÿ ïîäîëàòè?

ñòèêíóòèñÿ ç òðóäíîùàìè

Íàïðèêëàä:
Ç ÿêèìè òðóäíîùàìè äîâåëîñÿ 
ñòèê íóòèñÿ ïіä ÷àñ çéîìîê ôіëüìó?

Розрізняймо
ÃÐÈÂÍß І ÃÐÈÂÍÀ

Ãðîøîâà îäèíèöÿ Óêðàїíè çâåòüñÿ ãðèâíÿ, à ãðèâíà – öå ìåòàëåâà 
øèéíà ïðèêðàñà ó âèãëÿäі îáðó÷à. Ãðèâíÿ âіäìіíþєòüñÿ ÿê âèøíÿ: äâі
ãðèâíі (à íå ãðèâíè), øіñòü ãðèâåíü (à íå ãðèâåí), äâàäöÿòüìà øіñòüìà 
ãðèâíÿìè (à íå ãðèâíàìè) і ïîä. 

ÊÀÌÏÀÍІß І ÊÎÌÏÀÍІß

Öі äâà ñëîâà íå ëèøå íå òîòîæíі 
ó âèìîâі, à é âåëüìè âіääàëåíі ùîäî 
ïîõîäæåííÿ òà çíà÷åííÿ. Ñëîâî êÀìïà-
íіÿ ïîâ’ÿçàíå ç ôðàíöóçüêèì campagne
(«ïîõіä») і âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ ïîçíà-
÷åííÿ ñóêóïíîñòі çàõîäіâ, ñïðÿìîâàíèõ
íà âèêîíàííÿ ïåâíîãî çàâäàííÿ. Íàïðè-
êëàä, âèáîð÷à êàìïàíіÿ, ïîñіâíà êàìïàíіÿ.
Ñëîâî êÎìïàíіÿ ïîõîäèòü âіä іòàëіé-

ñüêîãî compagnia, ùî îçíà÷àє «ãðóïà îñіá, ïîâ’ÿçàíèõ ïåâíèìè іíòåðå-
ñàìè». Íàïðèêëàä, âåñåëà êîìïàíіÿ (Çà Î. Ïîíîìàðåâèì). 
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§ 38. ÐІÄ ІÌÅÍÍÈÊІÂ

Ïðî òå, ÿê óçãîäèòè іìåííèê ç іíøèìè ñëîâàìè, ïðî íàçâè îñіá çà
äіÿëüíіñòþ, à òàêîæ ïðî іìåííèêè ñïіëüíîãî é ïîäâіéíîãî ðîäó

ПРИГАДАЙМО. Що таке іменник? До яких родів можуть належати іменники? Які імен-
ники називають незмінюваними? 

341. А. Прочитайте незмінювані іменники. Чи залежить розрізнення роду цих слів 
від того, що вони означають – назву тварини або неживого предмета?

÷. ð.
ïîíі, êîëіáðі, êàêàäó

ñ. ð.
æóðі, äåïî, ìåíþ

Б. Поміркуйте, чому подані нижче іменники НЕ належать до середнього роду, хоча 
є назвами неживих предметів (неістот).

÷. ð.
òîðíàäî (âіòåð)

æ. ð.
ñàëÿìі (êîâáàñà)

В. Зробіть висновок про те, як визначити рід незмінюваних іменників. 

Îñîáè Ðіä ÍÅçìіíþâàíèõ іìåííèêіâ âèçíà÷àєìî òàê:
 ñëîâà, ùî íàçèâàþòü ÷îëîâіêіâ (ìîñüє), íàëåæàòü äî ÷îëî-
âі÷îãî ðîäó, à ñëîâà, ùî íàçèâàþòü æіíîê (ìіñіñ, ìàäàì), – 
äî æіíî÷îãî;

Òâàðèíè  íàçâè òâàðèí ïåðåâàæíî íàëåæàòü äî ÷îëîâі÷îãî ðîäó:
ïîíі, øèìïàíçå, êîëіáðі;
ÀËÅ: êåíãóðó – ÷. і æ. ðîäó; öåöå (ìóõà) – æ. ð.; 
іâàñі, ïóòàñó (ðèáà) – æ. ð.

Íåіñòîòè  íàçâè íåіñòîò íàëåæàòü äî ñåðåäíüîãî ðîäó: ðàãó, ñîëî,
øàñі, äåïî; 
ÀËÅ: òîðíàäî (âіòåð) – ÷. ð.; àâåíþ (âóëèöÿ), êîëüðàáі
(êàïóñòà), ñàëÿìі (êîâáàñà), ãіíäі (ìîâà), áîðæîìі (âîäà) –
æ. ð.; õà÷àïóðі – ñ. àáî ÷. ð.;

Âëàñíі
íàçâè

 ðіä ãåîãðàôі÷íèõ íàçâ, íàçâ ãàçåò, æóðíàëіâ âèçíà-
÷àєìî çà çàãàëüíîþ íàçâîþ: Òóàïñå – ñ. ð. (áî öå ìіñòî);
Êіëіìàíäæàðî – æ. ð. (áî öå ãîðà);

Морфологічна норма
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Ìîâà – öå âñі ãëèáèííі ïëàñòè äóõîâíîãî æèòòÿ íàðîäó, 
éîãî іñòîðè÷íà ïàì’ÿòü, íàéöіííіøå íàäáàííÿ ñòîëіòü…

Îëåñü Ãîí÷àð

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Àáðåâіà-
òóðè

 ðіä àáðåâіàòóð âèçíà÷àєìî çà ðîäîì îñíîâíîãî ñëîâà.
Íàïðèêëàä: ñó÷àñíà ÀÅÑ – æ. ð. (àòîìíà åëåêòðîñòàíöіÿ; 
îñíîâíå ñëîâî – ñòàíöіÿ).

Íàâåäåíі ïðàâèëà òðåáà çàñòîñîâóâàòè äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîäó òіëüêè
íåçìіíþâàíèõ іìåííèêіâ.

пам’яткаÍÅçìіíþâàíі іìåííèêè
 Æіíî÷èé ðіä:
 öåöå (ìóõà), іâàñі, ïóòàñó (ðèáà(( ), àâåíþ (âóëèöÿ), áðîêîëі, êîëüðàáі

(êàïóñòà), ñàëÿìі (êîâáàñà), ãіíäі (ìîâà), áîðæîìі (âîäà),
Êіëіìàíäæàðî (ãîðà).

×îëîâі÷èé ðіä:
 ïîíі, øèìïàíçå, êîëіáðі, êàêàäó, òîðíàäî (âіòåð).
Ñåðåäíіé ðіä:
 æóðі, ðàãó, ñîëî, øàñі, äåïî, áàðîêî, êàïó÷èíî, åñïðåñî, õàð÷î.

Çìіíþâàíі іìåííèêè
Æіíî÷èé ðіä:
 ïóòü, áіëü (õâîðîáà ðîñëèí; íèòêè), âàíіëü (ðîñëèíà(( ), ëàòèíü, ãðàíü,
 åìàëü, ìіãðåíü, âіñü, òóø (ôàðáà), ãóàø (ôàðáà), áÿçü (òêàíèíà).
×îëîâі÷èé ðіä:
 ñòåï, áіëü (ñòðàæäàííÿ), âàíіëіí (ïîðîøîê), ïîëèí, ðîÿëü, äðіá,

íàñèï, íåæèòü, øàìïóíü, òþëü, ñòåïіíü, ñòóïіíü, òîëü, äðèëü
(іíñòðóìåíò), òóø (ìóç. ïðèâіòàííÿ), êіð, ïåðåêèñ, êàõåëü.

342. Поміркуйте, чому по-різному визначаємо рід поданих у парах іменників, 
хоча в першій парі обидва слова є назвами міст, а в другій – річок.

коло думок  

1. Âå÷іðíіé Êèїâ (÷. ð.) – âå÷іðíє Òáіëіñі (ñ. ð.).
2. Çàãàäêîâèé Äíіïðî (÷. ð.) – çàãàäêîâà Ìіññіñіïі (æ. ð.).

343. І. Запишіть словосполучення, добираючи правильне закінчення. 
Ïîñòіéí(èé/à) ãîëîâí(èé/à) áіëü, íîâ(èé/à) øàìïóíü, ñìіëèâ(èé,å) ëå-

âåíÿ, íåëåãê(èé/à) ïóòü, äåñÿòèäåíí(èé/å) òóðíå, âèù(èé/à) ñòóïіíü, âі-
òàëüí(èé/à) òóø, ñèëüí(èé/à) íåæèòü, áіë(èé/à) òþëü, õîëîäí(èé/à/å) áîð-
æîìі, ñâіæ(èé/å) îëіâ’є, ïîâíîâîä(èé/à) Êîíãî, ÿñêðàâ(èé,å) Áàêó (ìіñòî),
êóìåäí(èé/à) øèìïàíçå, ñìà÷í(èé/à/å) іâàñі, ñó÷àñí(èé/à/å) ÑÒÎ*.

* ÑÒÎ – ñòàíöіÿ òåõíі÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

ІІ. Складіть усно речення з одним поданим словосполученням.

344. Прочитайте, правильно узгоджуючи слова. 
Íîâ(-èé, -à) ÀÇÑ, ïîâіäîìèë(-î, -à, -è) ÇÌІ, ïîòóæí(-èé, -à, -å) ÀÅÑ,

ЄÑ âіäêðèò(-èé, -å) äëÿ äіàëîãó, âіò÷èçíÿí(-èé, -à, -å) ÌÇÑ, ÎÎÍ âè-
ñòóïè(-â, -ëà, -è) іç çàÿâîþ, ÔÊ «Äèíàìî» ïðîäîâæè(-â, -ëî) ñïіâïðàöþ.

Зверніть увагу! 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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345. Уявіть себе в закладі громадського харчування. З’єднайте прикметник 
смачний з поданими назвами страв і напоїв. З одним утвореним словосполученням й
складіть усно речення – подяку кухареві.

Ñìà÷íèé (-à, -å, -і)

îëіâ’є êóëіø
æóëüєí ãàëóøêè
áðîêîëі ïóòàñó
ñàëÿìі ìàìàëèãà
êàïó÷èíî ðàãó
êàêàî ñèòðî

ситуація

346. Визначте рід іменників, а потім запишіть їх у формі орудного відмінка.
Âàíіëü, âàíіëіí, íåæèòü, áіëü (ñòðàæäàííÿ), òóø (ôàðáà), òóø (ìóç. 

ïðèâіòàííÿ), äðèëü, áóòåëü, æóëüєí, àåðîçîëü, ñòóïіíü, ñòåïіíü.

×îëîâі÷èé
ðіä

Є іìåííèêè ÷îëîâі÷îãî ðîäó, ùî ìîæóòü ïîçíà÷àòè îñіá
і æіíî÷îї ñòàòі. Íàïðèêëàä: äèðåêòîð, ñóääÿ, ðåêòîð,
ïåäàãîã, ïðîôåñîð, àêàäåìіê. Ç òàêèìè іìåííèêàìè
ïðèêìåòíèêè é çàéìåííèêè óçãîäæóєìî òіëüêè â ÷îëî-
âі÷îìó ðîäі. Ïîðіâíÿéìî: 

Ïðî æіíêó
  ÷.ð.    ÷.ð.                       æ.ð.
Íîâèé ñóääÿ Òàðíàâñüêà ïіøëà ó âіäïóñòêó.

Ïðî ÷îëîâіêà
  ÷.ð.    ÷.ð.                         ÷.ð.
Íîâèé ñóääÿ Òàðíàâñüêèé ïіøîâ ó âіäïóñòêó.

Ñïіëüíèé
ðіä

Äåÿêі іìåííèêè ìîæóòü ìàòè òî ÷îëîâі÷èé, òî æіíî÷èé
ðіä. Òàêі ñëîâà íàçèâàєìî іìåííèêàìè ñïіëüíîãî ðîäó.
Íàïðèêëàä: ñòàðîñòà, ëèñòîíîøà, ñèðîòà, çàìàçóðà,
áіäîëàõà, áіëîðó÷êà, áàçіêà.
Ç іìåííèêàìè ñïіëüíîãî ðîäó ïðèêìåòíèêè, çàéìåííèêè 
é äієñëîâà óçãîäæóєìî çàëåæíî âіä òîãî, îñîáó ÿêîї ñòàòі 
îçíà÷àє іìåííèê. Ïîðіâíÿéìî:

÷.ð.                   ÷.ð.          ÷.ð.
Öåé õëîïåöü âåëèêèé çàìàçóðà.

æ.ð.               æ.ð.       æ.ð.
Öÿ äіâ÷èíà âåëèêà çàìàçóðà.

Ïîäâіéíèé
ðіä

Ïîäâіéíèé ðіä ìàþòü іìåííèêè, óòâîðåíі çà äîïîìîãè 
ñóôіêñà -èù(å). Íàïðèêëàä: âîâ÷èùå, äóáèùå – ÷îëîâі÷îãî 
é ñåðåäíüîãî ðîäó; ðó÷èùå – æіíî÷îãî é ñåðåäíüîãî ðîäó.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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347. Прочитайте речення, вибираючи правильну форму слова. Обґрунтуйте свій
вибір.

1. Íàðàäó (ïðîâіâ, ïðîâåëà) çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Íіëîâà Í. Â. 2. Êàñèð
Íàòàëіÿ Äîáðîâîëüñüêà (âçÿâ, âçÿëà) âіäïóñòêó. 3. Ïîëіíà Âàñèëіâíà, ÿê
(äîñâіä÷åíèé, äîñâіä÷åíà) іíñòðóêòîð іç ïëàâàííÿ, (âіäêðèâ, âіäêðèëà)
çìàãàííÿ. 4. (Ìіé, ìîÿ) íàóêîâèé êåðіâíèê Ñâіòëàíà Âèøíіâñüêà (çà÷èòàâ,
çà÷èòàëà) ðåöåíçіþ íà äèïëîìíó ðîáîòó.

348. Оберіть спільно два з поданих іменників та складіть кожен (кожна) з ними по 
одному реченню (письмово). Зачитайте свої речення однокласнику (однокласниці).

Áіäîëàõà, ïðè÷åïà, áàçіêà, òðóäÿãà, ëåäàùî, øóëüãà, ñòàðîñòà, çà-
áóäüêî.

попрацюйте в парах

Íàçâè
îñіá

Â óêðàїíñüêіé ìîâі áіëüøіñòü íàçâ îñіá çà ïðîôåñієþ, ïîñàäîþ, 
çâàííÿì, ñóñïіëüíîþ äіÿëüíіñòþ òîùî ìàþòü ïàðàëåëüíі
ôîðìè ÷îëîâі÷îãî é æіíî÷îãî ðîäó. Íàïðè êëàä: äèðåêòîð – 
äèðåêòîðêà, àïòåêàð – àïòåêàðêà, ëàáîðàíò – ëàáîðàíòêà,
ïîåò – ïîåòåñà, äіÿ÷ – äіÿ÷êà.

Ïîðіâíÿéìî ïіäïèñè ïіä ïîñòåðàìè:

Õðèñòèíà Ñîëîâіé – ñïіâà÷êà,
âèêîíàâèöÿ âëàñíèõ ïіñåíü,

ó÷àñíèöÿ ïðîåêòó «Ãîëîñ êðàїíè»

Ìîíàòіê – ñïіâàê, êîìïîçèòîð,
òàíöіâíèê, ó÷àñíèê ïðîåêòіâ
«Õ-ôàêòîð», «Òàíöþþòü óñі!»

349. Поміркуйте, чи людей однієї професії позна-
чають подані в парах назви. Невже вони різняться 
між собою лише граматичним значенням роду?

два – чотири – усі разом

øâåöü – øâà÷êà
äðóêàð – äðóêàðêà
ñòþàðä – ñòþàðäåñà

350. Доберіть і запишіть до поданих назв паралельні форми жіночого роду (з по-
зитивним забарвленням). З одним дібраним іменником складіть усно речення. 

Âèõîâàòåëü, ðîáіòíèê, äіÿ÷, âèêëàäà÷, ïðîäàâåöü, ëàáîðàíò, ëіêàð,
ðîçâіäíèê, àêòèâіñò, ìàéñòåð, ÷åìïіîí, êîðåñïîíäåíò.

351. Складіть і запишіть з поданими словами по одному реченню.
Àïòåêàð, àïòåêàðêà, ïîåò, ïîåòåñà.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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352. Доберіть до поданих іменників прикметники. Утворені сполучення запишіть.
Àòàøå, æóðі, ðîÿëü, Ðіî-äå-Æàíåéðî, øàìïóíü, ïóòü, òðþìî, ñòåïіíü,

êàêàäó, Àëüïè, Ðіî-Êîëîðàäî (ðі÷êà(( ), ñîìáðåðî, ìàäàì, ïîðòüє, åìàëü, 
ãóàø, öåöå, åìó, òîðíàäî, Îíòàðіî (îçåðî), òðіî, òàíãî, àëіáі, ñàëÿìі,
Êàðìåí, àëîå.

353. Виконайте завдання одного з варіантів.

Ñêëàäіòü äіàëîã (6–12 ðå-
ïëіê) іç âèêîðèñòàííÿì іìåí-

íèêіâ íà ïîçíà÷åííÿ íàçâ îñіá çà
ðîäîì äіÿëüíîñòі (ïðîôåñієþ, ïîñà-
äîþ, çâàííÿì) ó ôîðìі ÷îëîâі÷îãî 
é æіíî÷îãî ðîäó.

Ñêëàäіòü óñíî ðîçïîâіäü 
(5–8 ðå ÷åíü) ïðî ïîäîðîæ

Óêðàїíîþ àáî ñâіòîì іç çàçíà÷åí-
íÿì ùîíàéìåíøå äâîõ íàçâ ìåø-
êàíöіâ âіäâіäàíèõ ìіñöü.

355. Виконайте тестові завдання.

1. ×îëîâі÷èé ðіä ìàþòü óñі іìåííèêè â ðÿäêó
À ñòóïіíü, áàëåò, êîìàíäèð, âіñü Â âèñèï, äðіá, ãðàíü, іíñòèòóò
Á Ëîíäîí, ÿ÷ìіíü, òþëü, ïîíі Ã ïóòü, çàïèñ, ïðîäàæ, çàë

2. Ïðàâèëüíî ïîєäíàíî âñі ïðèêìåòíèêè ç іìåííèêàìè â ðÿäêó
À ñìà÷íà іâàñі, ëіêóâàëüíå àëîå
Á êóìåäíà êîëіáðі, êàðòîïëÿíå ïþðå
Â êîëüîðîâèé äðàæå, ìîëîäà ëåäі
Ã äîâãèé òóíåëü, íåïîñèäþ÷èé õëîï’ÿ

3. Ãðàìàòè÷íà ïîìèëêà є â ðÿäêó
À áіëèé òþëü, ñèëüíèé íåæèòü   
Â âіòàëüíèé òóø, åëåêòðè÷íèé äðèëü
Á ïîâíîâîäà Êîíãî, êóìåäíå ëîøà    
Ã íîâèé øàìïóíü, äðóãà ñòåïіíü

4. Ïðàâèëüíî óçãîäæåíî ñëîâà â ðå÷åííі
À Ìîëîäèé ëіêàð Âàñèëüêîâà âèñòóïèëà ç äîïîâіääþ.
Á Ìîëîäà ëіêàð Âàñèëüêîâà âèñòóïèëà ç äîïîâіääþ.
Â Ìîëîäèé ëіêàð Âàñèëüêîâà âèñòóïèâ ç äîïîâіääþ.
Ã Ìîëîäà ëіêàð Âàñèëüêîâà âèñòóïèâ ç äîïîâіääþ.

×è çíàєòå âè, ùî ïðàöіâíèêà âîäíîї ðÿòóâàëüíîї ñòàíöії ïðàâèëüíî
íàçèâàòè ðÿòóâàëüíèêîì, õî÷à äëÿ êîíêðåòíîї îñîáè âіí ìîæå áóòè
é ðÿòіâíèêîì – ëþäèíîþ, ùî її âðÿòóâàëà? ßêùî âè ñêîðèñòàєòåñÿ
êíèæêîþ Єâãåíії ×àê «×è ïðàâèëüíî ìè ãîâîðèìî?», òî äіçíàєòåñÿ ùå
áàãàòî öіêàâîї òà êîðèñíîї іíôîðìàöії ïðî êóëüòóðó ìîâëåííÿ. Â Іíòåð-
íåòі öþ ïðàöþ ìîæíà çíàéòè çà àäðåñîþ: http://chak-chy-pravylno-my-
hovorymo.wikidot.com. Ïðî òå, ùî âàñ íàéáіëüøå çàöіêàâèëî â êíèæöі, 
ðîçêàæіòü îäíîêëàñíèêàì.

Для вас, допитливі

À Á
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§ 39. ІÌÅÍÍÈÊÈ, ÙÎ ÌÀÞÒÜ ËÈØÅ ÔÎÐÌÓ 
ÎÄÍÈÍÈ ×È ÌÍÎÆÈÍÈ

Ïðî ãðóïè іìåííèêіâ, ÿêі íå çìіíþєìî çà ÷èñëàìè, òà ïðî âæèâàííÿ öèõ
ñëіâ çі ñòèëіñòè÷íîþ ìåòîþ

ПРИГАДАЙТЕ. Чи всі іменники змінюються за числами?

356. А. Поміркуйте, чи однакове лексичне значення мають виділені в реченнях
іменники. 

Äëÿ áåçïåêè äåðæàâè âàæëèâî ìàòè ïðîôåñіéíі âіéñüêîâі êàäðè.
Îñîáëèâî ñåíòèìåíòàëüíèìè áóëè îñòàííі êàäðè ôіëüìó.

Б. Який із цих виділених іменників має лише форму множини?
В. З якою стилістичною метою іменник кадри вжито у формі однини в такому речен-

ні: «Лишенько, з таким ставленням до роботи цього кадра виженуть наступного 
ж дня».

Ïðèêëàäè іìåííèêіâ, ùî ìàþòü ëèøå ôîðìó îäíèíè: ìîëîêî, ëèñòÿ, 
äіòâîðà, âі÷íіñòü, Ðіâíå, áåçïåêà, áàäèëëÿ, àñôàëüò.

Ïðèêëàäè іìåííèêіâ, ùî ìàþòü ëèøå ôîðìó ìíîæèíè: íîæèöі, âèñіâ-
êè, ôіíàíñè, ñóòіíêè, ×åðêàñè, Êàðïàòè,

Â іìåííèêàõ, ùî ìàþòü ëèøå ôîðìó ìíîæèíè, ðіä íå ðîçðіçíÿєìî.

357. І. Випишіть у колонки іменники, що мають лише: 1) форму однини; 2) форму
множини.

Äðіæäæі, ïëàâàííÿ, äàëå÷, êîìàíäóâà÷, êîøòè, ÿñåí, Ñóìè, êîëîäÿçü,
ãіëëÿ, ïîñèäåíüêè, ïðåì’єðà, ïðèãîäà, ãàðáóçèííÿ, Äåñíà, ïðèêðîùі, âî-
ðîòà, çäîðîâ’ÿ, ðóøíèöÿ, çàðó÷èíè, Êàâêàç, ïðåçåíòàöіÿ, öóêîð, Àëüïè,
ñêðèïàëü.

ІІ. Провідміняйте по одному іменнику з кожної колонки (на вибір). 

358. І. Прочитайте текст. Яку актуальну проблему порушено в 
ньому?

ËІÑÎÂІ ÐÅÑÓÐÑÈ
Çàãàëüíà ïëîùà ëіñіâ â Óêðàїíі ñòàíîâèòü 

ïðèáëèçíî ÷îòèðíàäöÿòü âіäñîòêіâ її òåðèòîðії. 
Íàéáіëüøîþ є ëіñèñòіñòü â Óêðàїíñüêèõ Êàðïà-
òàõ – âіä 40 äî 45 âіäñîòêіâ. Ëіñè ñòіñòü 
ïðèðîäíèõ çîí ðіâíèííîї ÷àñòèíè çàêîíîìіðíî
çìåíøóєòüñÿ ç ïіâíî÷і íà ïіâäåíü.

Ó ëіñàõ ïîøèðåíі òàêі ïîðîäè, ÿê ñîñíà, 
ÿëèíà, áóê, äóá. Âîíè çà éìàþòü áëèçüêî 90 âіä-
ñîòêіâ ïëîùі. Äóá çâè÷àéíèé ïîøèðåíèé â 
óñіõ ïðèðîäíèõ çîíàõ ðіâíèííîї ÷àñòè íè 
êðàїíè òà â ãîðàõ íà âèñîòàõ äî 900 ìåòðіâ. 
Áóê ðîñòå íà Âîëèíі, Ïîäіëëі, à òàêîæ íà âèñî-
òàõ âіä 500 äî 1300 ìåòðіâ ó Êàðïàòàõ і Êðèìó. 

Екологія

Зверніть увагу! 

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 



149

Морфологічна норма

Ïðîòå íåðàöіîíàëüíå êîðèñòóâàííÿ ëіñîâèìè ðåñóðñàìè ïðèçâåëî
äî òîãî, ùî òàêі åêîñèñòåìè, ÿê øèðîêîëèñòÿíі ëіñè, îïèíèëèñÿ íà 
ìåæі çíèêíåííÿ. Çåëåíі íàñàäæåííÿ ñòðàæäàþòü òàêîæ âіä ïðîìèñ-
ëîâîãî çàáðóäíåííÿ ïîâіòðÿ, âіä íàäìіðíîãî âèêîðèñòàííÿ õіìі÷íèõ 
çàñîáіâ çàõèñòó, õâîðîá і øêіäíèêіâ. Âåëè÷åçíîãî çáèòêó çàâäàþòü 
ëіñîâі ïîæåæі (Ç ïîñіáíèêà).

ІІ. Знайдіть і випишіть іменники, які мають лише форму однини чи множини. 
З одним знайденим словом складіть і запишіть речення про екологію.

359. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи є ознаки екологічної кризи в Україні? Яких заходів, 
на вашу думку, треба вжити, щоб захистити рослинний світ вашого краю? 

360. Поміркуйте, форму однини чи форму множини мають іменники в кожному з 
поданих сполучень. Відповідь поясніть.

Îäíі âîðîòà – òðîє âîðіò; îäíі ñàíè – ÷åòâåðî ñàíåé.

два – чотири – усі разом

361. Поміркуйте, чи однакове лексичне значення мають іменники кожної пари. 
Доберіть до іменників гуска і курка форму множини. Чи є з-поміж поданих імен-
ників ті, що мають лише форму множини?

Ãóñêà – ãóñè; êóðêà – êóðè.

362. І. Запишіть словосполучення першої групи в родовому відмінку, а другої – 
в   орудному. Які з іменників у цих відмінках мають паралельні форми?

1. Çàñíіæåíі Àëüïè, äîìàøíі êóðè, äіäóñåâі îêóëÿðè, ìåòàëåâі íîæèöі, 
ðîçôàðáîâàíі âîðîòà, äåðåâ’ÿíі äâåðöі, âå÷іðíі ×åðíіâöі, æіíî÷і ÷àðè.

2. Âèñîêі âîðîòà, íåçâè÷àéíà ìóæíіñòü, ìåòàëåâі äâåðі, óêðàїíñüêі ãðî-
øі, ìіöíі ñàíè.

ІІ. З двома поданими словосполученнями (на вибір) складіть і запишіть речення. 

ßñêðàâèì ñòèëіñòè÷íèì çàñîáîì є âëàñíі íàçâè, ùî ìàþòü ëèøå ôîðìó 
îäíèíè, àëå âæèòі â ìíîæèíі. Äîäàòêîâîї âèðàçíîñòі âîíè ìîæóòü íàáó-
âàòè, ÿêùî їõ íàïèñàòè ç ìàëîї ëіòåðè, – òàê ìîæíà ïіäêðåñëèòè ïðåçèð-
ëèâå, çíåâàæëèâå ñòàâëåííÿ äî ïåâíèõ îñіá àáî ÿâèù, ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè. 
Íàïðèêëàä: І ñòàëіíè, і êàääàôі, і ëåíіíè òà іíøі äèêòàòîðè íіêîëè íå 
äóìàþòü ïðî ìàëåíüêó áàòüêіâùèíó (Ç ãàçåòè).

363. Прочитайте речення. Для якого стилю мовлення вони характерні? Знайдіть 
іменники, що мають лише форму однини, але вжитті як множинні. Поясніть, з якою 
стилістичною метою це зроблено.

1. Âñå ïîâòîðÿëîñü: і êðàñà, é ïîòâîðíіñòü. Óñå áóëî: àñôàëüòè é ñïîðè-
øі (Ë. Êîñòåíêî). 2. Ñÿþòü ðîñè – і ñìіþòüñÿ ùàñëèâî Ïàðèæі, Íüþ-Éîð-
êè, Ðèìè, і ìіé Êîñіâ (Ò. Ìåëüíè÷óê). 3. Ùî ìåíі òåëåôîíè, âåðñàëі, 
åêñïðåñè? Íàùî ãðіì Àðãåíòèí? ×óäåñà Íіàãàð? (Є. Ìàëàíþê). 4. Ñòîÿòü 
ñóõі êóêóðóäçè, é ñóõå âîëîòòÿ ñóøå ïðîñî. Ëåëåêà, ìîâ ñòàðèé ãðóçèí, ïî 
æîâòіì ïîëþ õîäèòü áîñî (Ì. Âіíãðàíîâñüêèé).

Зверніть увагу! 
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364. Уявіть, що із соціальних мереж ви ді-
зналися про людей, які прийшли на до-
помогу іншим (урятували дітей на воді; 

допомогли зібрати кошти для реабілітації; за-
хистили підлітків від вуличного злочинця; допо-
могли звільнити заручників тощо).

Âèñëîâіòü ó ôîðìі íåâåëèêîãî (4–6 ðå-
÷åíü) åëåêòðîííîãî ëèñòà ïîäÿêó íåçíà-
éîìèì ëþäÿì çà äîïîìîãó, âèêîðèñòîâóþ÷è îêðåìі ïîäàíі íèæ÷å іìåí-
íèêè, ùî ìàþòü ëèøå ôîðìó îäíèíè.

÷óéíіñòü ñìіëèâіñòü
ìèëîñåðäÿ äîáðî
ñàìîïîâàãà ëþáîâ
îáóðåííÿ ÷åñòü

çàõîïëåííÿ ãіäíіñòü
ïіäòðèìêà  áåçïåêà
õîðîáðіñòü ÷óéíіñòü
æîðñòîêіñòü áàéäóæіñòü

ситуація

365. Прочитайте речення, поясніть суть допущених помилок. Запишіть речення
правильно.

1. Íà ìîëîêîçàâîäі ïî÷àëè âèïóñêàòè ÿêіñíі ñìåòàíè. 2. Ïîäðóææÿ
ìàє íàâåñòè ëàäè â õàòі. 3. Çàâäàííÿ äëÿ êîíòðîëüíîї ðîáîòè íàäðóêóâàëè
íà ðіçíèõ ïàïåðàõ. 4. Äëÿ ïîøèòòÿ îäÿãó âèðіøèëè âñòàíîâèòè ñó÷àñíі
óñòàòêóâàííÿ. 5. Âîñåíè äîâåëîñÿ îáðèâàòè âåëèêі áàäèëëÿ.

366. І. Підготуйте усне висловлення на тему «Весняне пробудження природи».
Орієнтовний час виступу – до 1,5 хв. Використайте іменники, що мають лише 
форму множини чи однини. Ви можете скористатися довідкою.
ІІ. Озвучте своє висловлення в класі. Виступ кого з однокласників вам сподобав-
ся найбільше?

довідка

Äіòâîðà, ùåäðіñòü, ðàäіñòü, ñèíü, ãîëóáіíü, äàëå÷іíü, ïóñòîùі, ðîç-
äîðіææÿ, ëèñòÿ, ïòàñòâî, íåáî, ãіëëÿ, íàñіííÿ, âîëîãіñòü, ïіäíåáåññÿ.

367. Виконайте тестові завдання. 

1. Ëèøå ôîðìó ìíîæèíè ìàþòü óñі іìåííèêè â ðÿäêó
À ôіíàíñè, øàõè, îêóëÿðè Â ïàðôóìè, Ñóìè, äðіáíîòà
Á âåðáè, іìåíèíè, íàäðà Ã íîæèöі, ×èãèðèí, ñòåæêè

2. Ôîðìè ìíîæèíè íå ìàþòü îáèäâà іìåííèêè â ðÿäêó
À æіíîöòâî, æіíêà Â ×èãèðèí, ìîëîêî
Á ãіëêà, ãåðîéñòâî Ã ðåäàêòîð, äîâіäíèê

3. Ïîòðіáíî âіäðåäàãóâàòè ðå÷åííÿ
À Ïіñëÿ âàæêîї êîñîâèöі íàñòàëè ñâÿòà. 
Á Äî áîðùó äîäàëè ãóñòîї ñìåòàíè.
Â Ìîëîäå ãàðáóçèííÿ çàïëåëî âåñü ïàðêàí.
Ã Æîâòі êîëîññÿ õèòàëèñÿ âіä ïîäèõó âіòðó.
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§ 40. ÇÀÊІÍ×ÅÍÍß ІÌÅÍÍÈÊІÂ 
Â ÎÐÓÄÍÎÌÓ ÂІÄÌІÍÊÓ

Ïðî çàêіí÷åííÿ -îþ, -îì â іìåííèêàõ òâåðäîї ãðóïè
òà çàêіí÷åííÿ -åþ, -åì â іìåííèêàõ ì’ÿêîї é ìіøàíîї ãðóï

ПРИГАДАЙМО. Які є відмінки іменника? На які питання вони відповідають?

368. І. Прочитайте текст. Які речення за метою висловлення вжи-
то в тексті та як вони впливають на його емоційно-експресивне за-
барвлення?

ØËßÕ ÄÎ ÄÎÂÃÎËІÒÒß

Ïðîñòèé øëÿõ äî äîâãîëіòòÿ – öå àêòèâíèé і çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ. 
Ñòàòèñòèêà îñíîâíèõ ïðè÷èí ñìåðòíîñòі ó ñâіòі ïîêàçóє: âèðіøàëüíèé
ôàêòîð ó ðîçâèòêó òîї ÷è òîї õâîðîáè ïðèïàäàє íà ñïîñіá æèòòÿ ëþ-
äèíè.

Òîìó íåîáõіäíî ïðàâèëüíî, çáà-
ëàíñîâàíî õàð÷óâàòèñÿ. Îðãàíіçì
ìàє îòðèìó âàòè äîñòàòíþ êіëüêіñòü
áіëêіâ, âóãëå âîäіâ, æèðіâ, âіòàìі-
íіâ, àìіíî êèñëîò, ìіêðî- òà ìàêðî-
åëå ìåí òіâ. Êðіì òîãî, íå ìîæíà çà-
ìіíÿòè àêòèâíèé âіäïî÷èíîê ïåðå-
ãëÿäîì òåëåâіçіéíèõ ïåðåäà÷ ÷è 
іãðàìè íà ïëàíøåòі. Çàðÿäêà, ïіøі 
ïðî ãóëÿíêè, ðîáîòà â ñàäó, ïðèáè-
ðàííÿ áóäèíêó äîïîìîæóòü âàì çà-
ëèøàòèñÿ ó ôîðìі. Ðóõîâà àêòèâíіñòü çìіöíþє ì’ÿçè, çíèæóє ðèçèê 
âèíèêíåííÿ ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü, äіàáåòó, äîïîìàãàє âïî-
ðàòèñÿ іç çàé âîþ âàãîþ, ñòðåñîì і äåïðåñієþ.

Àêòèâíèé і çäîðîâèé ñïîñіá æèòòÿ çàêëàäàє ôóíäàìåíò ãàðíîãî ñà-
ìîïî÷óòòÿ, çìіöíþє çàõèñíі ñèëè îðãàíіçìó òà ðîçêðèâàє éîãî ïîòåí-
öіéíі ìîæëèâîñòі (Іç æóðíàëó).

ІІ. Випишіть з тексту в колонки по два приклади іменників у таких формах:

Р. в. Ор. в. М. в.

Здоров’я

369. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Якими, на вашу думку, є українці в очах світу? Як ви 
розумієте такі слова В. Гюго: «Рану, завдану вітчизні, кожен з нас відчуває в гли-
бині свого серця»?

Îð. â.
îäíèíè

Â îðóäíîìó âіäìіíêó îäíèíè іìåííèêè І òà ІІ âіäìіí òâåð äîї
ãðóïè ìàþòü ó çàêіí÷åííі î, à ì’ÿêîї òà ї ìіøàíîї – ї å (ïіñëÿ
ãîëîñíîãî é àïîñòðîôà – є). Ïîðіâíÿéìî:

Òâåðäà ãðóïà
-îþ, -îì

Ì’ÿêà é ìіøàíà ãðóïè
-åþ (-єþ), -åì (-єì)

ëèïà – ëèïîþ;
âіòåð – âіòðîì

âèøíÿ – âèøíåþ; øèÿ – øèєþ;
òàíåöü – òàíöåì
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1. Äî òâåðäîї ãðóïè íàëåæàòü іìåííèêè, ó ÿêèõ îñíîâà çàêіí÷óєòüñÿ íà ї
òâåðäèé ïðèãîëîñíèé, êðіì øèïëÿ÷îãî (âåñíà). ßêùî îñíîâà çàêіí÷ó єòüñÿ
íà ì’ÿêèé, òî öå іìåííèê ì’ÿêîї ãðóïè (ї ïіñíÿ), à íà øèïëÿ÷èé – ìіøàíîї 
(ïëîùà).

2. Â іìåííèêàõ íà -àð, -ÿð, -èð ãðóïó âèçíà÷àєìî çà îêðåìèìè ïðà âè-
ëàìè. Íàïðèêëàä: êàëåíäàð, ãîí÷àð – ì’ÿêà ãðóïà; þâіëÿð, êó ëі íàð – òâåðäà; 
øêîëÿð – ìіøàíà.

370. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. Обґрунтуйте напи-
сання.

Âåæà, ôóíêöіÿ, êðó÷à, äàéâіíã, òèøà, ìåæà, ðіëëÿ, ìðіÿ, øàáëÿ, êóõ-
íÿ, ãіïîòåíóçà, òîïîëÿ, äèðåêòîð, àëþìіíіé, äîù, êàëà÷, êàëåíäàð.

371. З’ясуйте, з яким закінченням треба вживати слово шампунь у поданому 
реченні. Відповідь обґрунтуйте.

ß çíàþ, ÿê ïðàâèëüíî ìèòè âîëîññÿ øàìïóí.. - íþ   - åì   - üîì

два – чотири – усі разом

372. І. Спишіть речення, ставлячи виділені іменники в потрібній формі та розстав-
ляючи пропущені розділові знаки. Поясніть написання.

1. Ç íàãîäè âіäêðèòòÿ Òèæíÿ êíèãè â Çäîëáóíіâñüêіé áіáëіîòåöі âіäáó-
ëàñÿ çóñòðі÷ іç ïèñüìåííèêîì (Ñåðãіé) Ãðèäіíèì (Ç Іíòåðíåòó). 2. Ëіòî 
ïåðåëіòóþ îñіíü ïåðåéäó, (âèøíÿ – Î.â. îäí.) áіëіòèìó â çèìíüîìó ñàäó
(Ò. Êîëîìієöü). 3. Ìіæ íåáîì і (ìîðå) ìіæ (ñïîêіé) і òðèâîãîþ іäóòü êîðàá-
ëі, âèñîêîþ éäóòü äîðîãîþ (Á. Îëіéíèê). 4. Çà (ãîñïîäàð – Î. â. îäí.) òіê 
ïëà÷å à çà (ãîñïîäèíÿ) ïі÷ (Íàð. òâîð÷іñòü). 5. Íàðàçі îçèìèì (ÿ÷ìіíü) 
çàñіÿíî 90 âіäñîòêіâ ïðîãíîçîâàíèõ ïëîù (Ç Іíòåðíåòó).

ІІ. Підкресліть у реченнях граматичні основи. Які з речень складні?

373. Уявіть, що ви знайомите гостя зі своїм містом (селом). Складіть і запишіть 
два речення про місто (село), використавши в кожному з них подане слово спо-
лучення (на вибір) у формі орудного відмінка.

ситуація

 çàòèøíà âóëèöÿ

 öåíòðàëüíà ïëîùà

 çåëåíà àëåÿ

 âóëè÷íà êàâ’ÿðíÿ

 äåðåâ’ÿíà îãîðîæà

 ñó÷àñíà åëåêòðîìåðåæà

Зверніть увагу! 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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374. Пригадайте, у яких випадках приголосні подовжуються. Запишіть подані імен-
ники у формі орудного відмінка однини.

Ðîñü, äіàãîíàëü, âåëè÷, ñóõіñòü, õëіá-ñіëü, ãëàçóð, Êåð÷, ïîäîðîæ,
êîðèñòü, âіääàëü, ïàìîðîçü, ìåäàëü, ëþáîâ, ñïàäêîâіñòü, âóàëü, ìóäðіñòü.

375. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. 
Þâіëÿð, ãîí÷àð, êîìàð, ñòîëÿð, ìóëÿð, êóëіíàð, ñíіãóð, êîáçàð, ðå-

äàêòîð.

376. І. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. Позначте закінчення.
Ìåæà, òèøà, ìðіÿ, ïëîùà, êðàñà, äîëîíÿ, ðіëëÿ, ñâèíÿ, ñëüîçà, Âàñèëü,

ñîëîâåé, öèðêà÷, іíіé, ÿ÷ìіíü, æóðàâåëü, âåðøíèê, óðîæàé, ñëóõà÷.

ІІ. З двома іменниками у формі орудного відмінка (на вибір) складіть і запишіть ре-
чення з однорідними членами.

377. Виконайте тестові завдання.

1. Áóêâó å òðåáà ïèñàòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà
À âіòðèù..ì, êâàðö..ì Â òàíö..ì, îçèìèí..þ
Á îëåí..ì, ïðіçâèù..ì Ã âіëë..þ, êîðåí..ì

2. Áóêâó î òðåáà ïèñàòè íà ìіñöі ïðîïóñêó â ñëîâîñïîëó÷åííі
À ñìà÷íîþ êàø..þ Â ñìà÷íèì ëîñîñ..ì
Á ïàõó÷îþ âèøí..þ Ã çóñòðі÷ іç þâіëÿð..ì

3. Ïîäâîєíі áóêâè òðåáà ïèñàòè ó ôîðìі Îð. â. âñіõ іìåííèêіâ ðÿäêà
À ïі÷, íåæèòü, çóñòðі÷ Â øàìïóíü, íі÷, ïîäîðîæ
Á ìîëîäü, ñіëü, âàíіëü Ã ãîðäіñòü, ãðàíü, ãóàø

§ 41. ÇÀÊІÍ×ÅÍÍß ІÌÅÍÍÈÊІÂ ×ÎËÎÂІ×ÎÃÎ 
ÐÎÄÓ ІІ ÂІÄÌІÍÈ Â ÐÎÄÎÂÎÌÓ ÂІÄÌІÍÊÓ

Ïðî òå, ÿêі іìåííèêè ÷îëîâі÷îãî ðîäó â ðîäîâîìó âіäìіíêó ìàþòü
çàêіí÷åííÿ -à (-ÿ), à ÿêі – -ó (-þ)

378. А. У якій групі наведено назви предметів (конкретних речей), а в якій – явищ 
природи? Якими закінченнями різняться ці слова в родовому відмінку?

Ð. â.
ñòåïëåðà, ïëàíøåòà

Ð. â.
âіòðó, õîëîäó

Б. У якій групі наведено назви держав, а в якій – міст? Якими закінченнями різняться 
ці слова в родовому відмінку?

Ð. â.
Ìèêîëàєâà, Ëîíäîíà

Ð. â.
Êàçàõñòàíó, Âàòèêàíó

В. Зробіть висновок про закінчення -а // -у окремих груп іменників чоловічого роду у
в родовому відмінку. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Çàêіí÷åííÿ іìåííèêіâ ×ÎËÎÂІ×ÎÃÎ ðîäó ІІ âіäìіíè
â ðîäîâîìó âіäìіíêó îäíèíè

Çàêіí÷åííÿ -À (-ß) 
ìàþòü іìåííèêè, ÿêі îçíà÷àþòü:

Çàêіí÷åííÿ -Ó (-Þ)
ìàþòü іìåííèêè, ÿêі îçíà÷àþòü:

à) íàçâè îñіá, іìåíà, ïðіçâèùà: òî-
âàðèøà, Ìîðîçà (ïðіçâèùå);
á) íàçâè òâàðèí і äåðåâ: âåäìåäÿ,
äóáà;
â) íàçâè ïðåäìåòіâ: íîæà, âîçà, ìà-
ëþíêà;
ã) íàçâè íàñåëåíèõ ïóíêòіâ (êðіì
ñêëàäåíèõ íàçâ): Êèєâà, Ïàðèæà; 
ÀËÅ: Êðèâîãî Ðîãó (ñêëàäåíà íàç âà);
ґ) іíøі ãåîãðàôі÷íі íàçâè ç íàãî-
ëîñîì ó Ð.â. íà çàêіí÷åííі: Äíіïðà, 
Äíіñòðà;
ä) íàçâè ìіð äîâæèíè, âàãè, ÷àñó, 
ìіñÿöіâ, äíіâ òèæíÿ, ãðîøîâèõ
çíàêіâ: êіëîãðàìà, æîâòíÿ, âіâòîð-
êà, äîëàðà;
å) íàçâè ìàøèí і їõ äåòàëåé: êîì-
áàéíà, ìîòîðà;
є) òåðìіíè, ÿêі îçíà÷àþòü åëå ìåí òè 
áóäîâè ÷îãîñü, êîíêðåòíі ïðåäìåòè,
ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè: àòîìà, ðàäі ó-
ñà, ðîìáà;
æ) óêðàїíñüêі çà ïîõîäæåííÿì òåð-
ìіíè: âіäìіíêà, äîäàòêà; ÀËÅ: âèäó, 
ðîäó

à) ðå÷îâèíó, ìàñó, ìàòåðіàë: àçîòó, 
ìåäó, áîðùó, ïіñêó; ÀËÅ õëіáà;
á) çáіðíі ïîíÿòòÿ: àíñàìáëþ, ëіñó, 
ãàþ, ïîëêó;
â) íàçâè êóùîâèõ і òðàâ’ÿíèñòèõ 
ðîñëèí: áàðâіíêó, çâіðîáîþ;
ã) íàçâè áóäіâåëü, ïðèìіùåíü òà їõ 
÷àñòèí: âîêçàëó, êîðèäîðó; ÀËÅ: 
ãàðàæà, õëіâà, ìëèíà;
ґ) íàçâè óñòàíîâ, îðãàíіçàöіé: іí-
ñòè òóòó, êîìіòåòó;
ä) ìіñöå, ïðîñòіð òîùî: ÿðó, ìàé-
äàíó, ñâіòó; ÀËÅ: ÿðêà, ëіñêà, 
ñòàâêà;
å) ÿâèùà ïðèðîäè: âіòðó, ìîðîçó;
є) íàçâè ïî÷óòòіâ: áîëþ, ñòðàõó;
æ) íàçâè ïðîöåñіâ, âëàñòèâîñòåé, 
àáñòðàêòíèõ ïîíÿòü: áіãó, êðèêó, 
ñïîðòó;
ç) ëіòåðàòóðîçíàâ÷і òåðìіíè: ñþæå-
òó, ðîìàíó;
è) íàçâè іãîð і òàíöіâ: òåíіñó, âà-
ëü ñó; ÀËÅ: ãîïàêà;
і) ãåîãðàôі÷íі íàçâè (êðіì çàçíà-
÷åíèõ ó ïåðøіé êîëîíöі): Áóãó, 
Êðèìó, Ñâіòÿçþ, Êàâêàçó, Äîíó

Ó äåÿêèõ іìåííèêàõ çìіíà çàêіí÷åííÿ âïëèâàє íà çíà÷åííÿ ñëîâà.
Íàïðèêëàä: êàìåíÿ (îäíà øòóêà) – êàìåíþ (çáіðíå, ìàòåðіàë); Ðèìà (ìіñ-
òî) – Ðèìó (Ðèìñüêà іìïåðіÿ); òåðìіíà (ïîíÿòòÿ) – òåðìіíó (ïðîìіæîê
÷àñó).

380. Поміркуйте, чому в першому реченні слово рахунок має закінчення -а, а в 
другому – -у?уу

коло думок  

1. Íàäñèëàííÿ ðàõóíêà çà íàäàíі ïîñëóãè åëåêòðîííîþ ïîøòîþ.
2. Ùîìіñÿ÷íå ñïèñàííÿ êîøòіâ ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêó â áàíêó.

381. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які мінуси та плюси використання електромобілів вам
відомі? Якому виду екологічного транспорту ви б надали перевагу?

Зверніть увагу! 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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382. І. Прочитайте текст. Визначте його тему та стиль мовлення. 
З якою метою створено це висловлення?

ÌÀÉÁÓÒÍЄ ÂÆÅ ÒÓÒ

Òàêèé åêîëîãі÷íèé òðàíñïîðò, ÿê åëåêòðîìîáіëü, óæå äàâíî çäîáóâ 
ïîïóëÿðíіñòü ó ñâіòі. À äëÿ Óêðàїíè öå ùå é çìåíøåííÿ çàëåæíîñòі 
âіä іìïîðòíèõ íàôòîïðîäóêòіâ.

Åëåêòðîìîáіëü ïðàöþє çà äîïîìîãîþ åëåêòðîäâèãóíà іç æèâëåííÿì 
âіä àêóìóëÿòîðà. Öåé âèä òðàíñïîðòó ïîòðіáíî âіäðіçíÿòè âіä àâòî-
ìîáіëÿ ç äâèãóíîì âíóòðіøíüîãî çãîðÿííÿ é âіä òðîëåéáóñà. Çâè÷àé-
íî, åëåêòðîìîáіëü ìàє ñâîї ìіíóñè, àëå îñíîâíà éîãî ïåðåâàãà – âіä-
ñóòíіñòü øêіäëèâèõ âèêèäіâ. Äî ðå÷і, ìåøêàíöі Êèєâà, Õàðêîâà, 
Ëüâîâà, Îäåñè âæå ìàþòü çìîãó êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè åêî-òàêñі, 
ÿêі íå çàáðóäíþþòü ìіñüêå ïîâіòðÿ.

         Çàïðàâêà åëåêòðîìîáіëÿ                  Åêñêóðñіéíèé åëåêòðîìîáіëü 
                                                          (äåíäðîïàðê «Ñîôіїâêà», ì. Óìàíü)

Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî â ìàéáóòíüîìó åëåêòðîìîáіëü ìîæíà áóäå çàðÿ-
äæàòè ïіä ÷àñ ðóõó çà äîïîìîãîþ áåçïðîâіäíîãî çàðÿäíîãî ïðèñòðîþ, 
óìîíòîâàíîãî â êîíñòðóêöії øëÿõîïðîâîäó (Ç Іíòåðíåòó).  

ІІ. Визначте рід і відмінок виділених іменників й обґрунтуйте відмінкове закін-
чення.

Розвиток

383. Розподіліть між собою завдання. Поставити слова у формі родового відмінка
однини й виписати ті, які мають: 1) закінчення -а (-я); 2) закінчення -у (-ю). Перевірте 
одне в одного правильність виконання.

Ïëàíøåò, Іíòåðíåò, êіëîãðàì, âàëüñ, ìàëþíîê, âîêçàë, ñòіëåöü,
Òðóñêàâåöü, Êàâêàç, àíñàìáëü, àâòîñàëîí, òåíіñ, ðàäіóñ, òðàìâàé, óíі-
âåðñèòåò.

попрацюйте в парах

384. Запишіть речення, уставляючи на місці пропуску одне із запропонованих слів. 
Ви можете використати кожне слово лише один раз.

áàëà,     áàëó,      àïàðàòà,      àïàðàòó

1. Äëÿ ïåðåìîãè íå âèñòà÷èëî îäíîãî              .
2. Âîíè ïîçíàéîìèëèñÿ ïіä ÷àñ íîâîðі÷íîãî               .
3. Ïðàöіâíèêè                ñóäó íàäàþòü âіäïîâіäі íà çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí.
4. Іíæåíåðè âèçíà÷èëè ïðè÷èíó íåñïðàâíîñòі íîâîãî               .

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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385. З’ясуйте, з яким закінченням треба вживати слово нежить у поданому 
реченні. Відповідь обґрунтуйте.

ß çíàþ åôåêòèâíèé çàñіá âіä íåæèò..   - і - þ - ÿ

два – чотири – усі разом

386. І. Спишіть речення, ставлячи виділені іменники в потрібній формі. Поясніть
написання.

1. Þíà ñïіâà÷êà ç (Ìèðãîðîä) Nataliia Shevchenko ïðèâіòàëà âñіõ íî-
âîþ (ïіñíÿ). 2. Ðàõóíîê çàáëîêîâàíî ó çâ’ÿçêó ç íåäîòðèìàííÿì (òåðìіí –
îäí.) âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü. 3. Ó íîâіé ñòàòòі ðîçêðèòî çíà÷åííÿ (òåðìіí) 
«äåðæàâà». 4. Ó÷åíі äàâíî íå ñïîñòåðіãàëè òàêîãî ïðèðîäíîãî (ôåíîìåí).
5. Ìåíі ñïîäîáàëàñÿ êíèæêà Є. Ãóöàëà «Ïðèâàòíå æèòòÿ (ôåíîìåí)».
6. Â îñòàííі ðîêè åíåðãіÿ (âіòåð – îäí.) äåäàëі øèðøå âèêîðèñòîâóєòüñÿ
äëÿ îäåðæàííÿ åëåêòðîåíåðãії (Ç Іíòåðíåòó). 7. Äóíóâ âіòåð ïîíàä 
ñòàâîì – і (ñëіä – îäí.) íå ñòàëî (Ò. Øåâ÷åíêî). 

ІІ. Підкресліть у першому та другому реченнях члени речення.

387. Складіть і запишіть словосполучення з поданими іменниками в родовому
відмінку. Поясніть лексичне значення виділеного іменника у вашому словосполу-
ченні. 

Êîäåêñ, àëþìіíіé, ôåíîìåí, äèçåëü, ðàíåò, ìåòðîïîëіòåí, ñåãìåíò.

388. І. Запишіть іменники у формі родового відмінка однини у дві групи залежно від
закінчення.

Çàêіí÷åííÿ -à (-ÿ)

Çàêіí÷åííÿ -ó (-þ)

Íîóòáóê, ôëåøìîá, ñàéò, çàêîí, ñêåéòáîðä (ðîëèêîâà äîøêà(( ), ãàíäáîë,
ñòіë, äîêóìåíò, ïîëê, ìîòîð, ìîðîç, êіëîìåòð, ìîíіòîð, ñòðàõ, Ìàäàãàñêàð,
Êðèì, Òåðíîïіëü, Íüþ-Éîðê, Äíіñòåð, Áóã, Êèòàé, àêò (äîêóìåíò).

ІІ. З одним іменником кожної групи (на вибір) складіть і запишіть речення.

389. Підготуйте висловлення (6–12 речень) на одну з поданих нижче тем. Викори-
стайте 2–3 іменники ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку. 

Òåìè: «Ãðîìàäñüêà äóìêà», «ßêó ïîâåäіíêó ìîæíà ââàæàòè íîðìàòèâ-
íîþ?», «×è ïîâèííі ìè êîíòðîëþâàòè ïîâåäіíêó ñâîїõ ðіäíèõ, äðóçіâ?».

390. Виконайте тестові завдання.

1. Çàêіí÷åííÿ -à ó ôîðìі Ð. â. îäíèíè ìàþòü îáèäâà іìåííèêè â ðÿäêó
À Æèòîìèð, êâàäðàò Â êðèê, êіëîãðàì
Á  ÷èñëіâíèê, ïіñîê Ã äóá, âàëüñ

2. Çàêіí÷åííÿ -ó ó ôîðìі Ð. â. îäíèíè ìàþòü îáèäâà іìåííèêè â ðÿäêó
À ôðèñòàéë, Þïіòåð Â ìàéäàí, áàðâіíîê
Á  êàðíèç, ìàãàçèí Ã ðåàëіçì, áіëáîðä  

3. Ïîìèëêó äîïóùåíî â ñëîâîñïîëó÷åííі
À ÷àñòèíà áàñåéíó Äíіñòðà Â çàïîáіãàííÿ êîíôëіêòó іíòåðåñіâ
Á ÷èííà íîðìà çàêîíó Ã ïðèçåðè ÷åìïіîíàòà ç âîëåéáîëó
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§ 42. ÏÀÐÀËÅËÜÍІ ÇÀÊІÍ×ÅÍÍß ІÌÅÍÍÈÊІÂ
Ïðî çàêіí÷åííÿ -îâі, -åâі òà -ó (-þ) іìåííèêіâ ÷îëîâі÷îãî ðîäó

äàâàëüíîãî âіäìіíêà, à òàêîæ ïðî ïàðàëåëüíі çàêіí÷åííÿ іìåííèêіâ
іíøèõ âіäìіíêіâ

391. І. Прочитайте текст. Визначте ключові слова й
тематичні речення.

ÂІÍ ÂІÄÌÎÂÈÂÑß ÁÓÒÈ ÁІÄÍÈÌ

Ïåòðî ßöèê íàçèâàâ ñåáå óêðàїíöåì,
ÿêèé âіäìîâèâñÿ áóòè áіäíèì. ×îòèð-
íàäöÿòèðі÷íèì óçÿâ âіí íà ñâîї ïëå÷і
âіäïîâіäàëüíіñòü çà âñþ ñіì’þ, áóäó÷è 
íàéñòàðøèì ç óñіõ äіòåé ïðàöåëþáíîї
ñåëÿíñüêîї ðîäèíè ç Âåðõíüîãî Ñèíüî-
âèäíîãî íà Ëüâіâùèíі. Äîëÿ ñêëàëàñÿ 
òàê, ùî ìóñèâ åìіãðóâàòè çà êîðäîí,
äå ïðîæèâ ïîíàä ïіâñòîëіòòÿ. Ïðèáóâ-
øè äî Êàíàäè ïî Äðóãіé ñâіòîâіé âіéíі
іç ñіìîìà äîëàðàìè â êèøåíі, âіí ñòâî-
ðèâ ïіäïðèєìñòâà, çíàíі â äіëîâîìó ñâіòі 

Ïіâíі÷íîї Àìåðèêè. Ó 1950 ðîöі Ïåòðîâі ßöèêó âäàëîñÿ çàñíóâàòè
êíèãàðíþ «Àðêà». Áóâ öå ïî÷àòîê íåïîãàíèé, áî ïðèíіñ ïіäïðèєìöåâі
ñòіëüêè, ùî äàâ çìîãó âæå â 1954 ðîöі çàêóïèòè â Òîðîíòî áóäіâåëü-
íó ôіðìó. Áіçíåñ ðîçâèâàâñÿ äîáðå, і â 1959 ðîöі ßöèê іç ïàðòíåðàìè 
ñòâîðèâ ùå îäíó ôіðìó. Îáèäâі êîìïàíії çà 30 ðîêіâ âèðîñëè ó âåëèêå 
ïіäïðèєìñòâî, âàðòіñòü ÿêîãî ñòàíîâèëà äåñÿòêè ìіëüéîíіâ äîëàðіâ.

À ùå Ïåòðî ßöèê ñòàâ íàéáіëüøèì óêðàїíñüêèì ìåöåíàòîì: ïî-
æåðòâóâàâ ìіëüéîíè äîëàðіâ íà óêðàїíñüêі îñâіòíі çàêëàäè â çàõіäíîìó 
ñâіòі. Ç éîãî ôіíàíñîâîþ ïіäòðèìêîþ ç’ÿâèëèñÿ íà ñâіò ÷èìàëî âàæ-
ëèâèõ êíèæîê ç іñòîðії òà êóëüòóðè Óêðàїíè (Ç ïîñіáíèêà).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Доберіть синоніми до виділених слів.
2. Знайдіть 5 іменників з орфограмами й поясніть написання.
3. Знайдіть іменники чоловічого роду в родовому відмінку й визначте закінчен-

ня цих слів.
4. Складіть усно за змістом прочитаного одне речення з ім’ям і прізвищем Пет-

ро Яцик у давальному відмінку.   

Ì

Підприємливість

Ïåðåìîæöі Ìіæíàðîäíîãî 
êîíêóðñó ç óêðàїíñüêîї ìîâè

іìåíі Ïåòðà ßöèêà

392. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви розумієте слова Петра Яцика: «Убогий духом не 
може бути багатим, незважаючи на те, скільки грошей він має»?

Ä. â.
îäíèíè

Ó äàâàëüíîìó âіäìіíêó îäíèíè іìåííèêè ÷îëîâі÷îãî ðîäó
ІІ âіäìіíè ìàþòü ïàðàëåëüíі çàêіí÷åííÿ -îâі, -åâі (-єâі) òà
-ó (-þ). Íàïðèêëàä: ñèíîâі – ñèíó, âîäієâі – âîäіþ.
Êîëè â ðå÷åííі є ïîðÿä êіëüêà іìåííèêіâ ÷îëîâі÷îãî ðîäó â 
äàâàëüíîìó âіäìіíêó, òî äëÿ óíèêíåííÿ îäíîìà íіòíîñòі ñëіä
ñïî÷àòêó âæèâàòè çàêіí÷åííÿ -îâі, -åâі (-єâі), à òîäі – -ó (-þ).
Íàïðèêëàä: ïîäÿêóâàòè ñóñіäîâі Äàíè ëó; íàïèñàòè âèäàâ-
öåâі Ñåðãіþ Äàíèëåâñüêîìó.
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Ì. â.
îäíèíè

Іìåííèêè ÷îëîâі÷îãî ðîäó ІІ âіäìіíè ìîæóòü ìàòè ïàðàëåëüíі
çàêіí÷åííÿ é ó ìіñöåâîìó âіäìіíêó îäíèíè. Íàïðèêëàä: íà 
êîíåâі – íà êîíі; ó ãàї –ї ó ãàþ; íà òîðçі – íà òîðãó.

Çí. â.
îäíèíè

Ó çíàõіäíîìó âіäìіíêó îäíèíè äåÿêі іìåííèêè, ïåðå âàæ íî
íàçâè ïîáóòîâèõ ïðåäìåòіâ, ìàþòü ïàðàëåëüíі çàêіí÷åííÿ:
íóëüîâå òà -à (-ÿ). Íàïðèêëàä: óçÿâ îëіâåöü – óçÿâ îëіâöÿ; íà-
ïèñàâ ëèñò – íàïèñàâ ëèñòà; óçÿâ íіæ – óçÿâ íîæà.

Îð. â.
ìíîæèíè

Â îðóäíîìó âіäìіíêó ìíîæèíè îêðåìі іìåííèêè æі íî ÷îãî 
ðîäó òà іìåííèêè, ùî ìàþòü ôîðìó òіëüêè ìíî æèíè, ìîæóòü
ìàòè ïàðàëåëüíі çàêіí÷åííÿ -àìè (-ÿìè), -èìà òà -à ìè. Íàïðè-
êëàä: êðèëàìè – êðèëüìè; êîñòÿìè – êіñòüìè; ñâèíÿìè – 
ñâèíüìè; ÷îáîòàìè – ÷îáіòüìè; ñàíÿìè – ñàíüìè, äâåðèìà –
äâåðìè; ãðîøèìà – ãð øìè.

393. І. Запишіть два варіанти форми іменників давального відмінка однини. Познач-
те закінчення. 

Ïðåçèäåíò, áàòüêî, Þðіé, ñêåéòáîðä, àêâàïàðê, òðàêòîð, àêòîð, ïðîãðà-
ìіñò, îäíîêëàñíèê.

ІІ. З одним поданим іменником у формі давального відмінка однини складіть і запи-
шіть речення.

394. Уявіть, що вам треба написати електронне звернення представникові 
влади з пропозиціями щодо розв’язання екологічної проблеми. Складіть вступну 
час тину вашого ймовірного звернення (2–3 речення), зазначивши у правому 
верхньому куті одного з наведених адресатів у давальному відмінку. 

ситуація

 ïðåäñòàâíèê Ïðåçèäåíòà 
 Óêðàїíè

 íàðîäíèé äåïóòàò Óêðàїíè
 ìіíіñòð åêîëîãії
 äåïóòàò ðàéîííîї ðàäè
 ìåð ìіñòà
 íà÷àëüíèê óïðàâëіííÿ
 äèðåêòîð
 ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 

 ïіäïðèєìñòâà

395. І. Спишіть речення, уживаючи подані в дужках іменники в правильній формі.
1. Ó Êèєâі є ïàì’ÿòíèê âèäàòíîìó óêðàїíñüêîìó (ìèñëèòåëü Ãðèãîðіé

Ñêîâîðîäà). 2. Íà êîíôåðåíöії ñëîâî íàäàëè (ñòóäåíò ôàêóëüòåòó æóðíà-
ëіñòèêè). 3. Êîæíîìó (òóðèñò) çàïàì’ÿòàþòüñÿ Êàðïàòè. 4. Ïіñëÿ âèñòàâè
ïóáëіêà âëàøòóâàëà îâàöіþ (ñîëіñò áàëåòó). 5. Ëèñò àäðåñîâàíî (äèðåêòîð
çàâîäó Ïàâëî Êóøíіðåíêî). 6. Íå çàáóäüòå çàòåëåôîíóâàòè (Âàñèëü Îëåê-
ñàíäðîâè÷). 7. Òðåáà äîïîìîãòè (îäíîêëàñíèê Àíäðіé).

ІІ. Підкресліть іменники як члени речення.
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396. І. Доберіть усно два варіанти форми іменників місцевого відмінка однини.
Ïëàíøåò, êіíü, âåëîñèïåä, ðîáіòíèê, ãàé, ëіæêî, òîðã.

ІІ. Складіть усно два речення з одним із поданих слів у місцевому відмінку однини 
так, щоб у кожному з речень це слово мало різне закінчення.

397. І. Запишіть два варіанти форми іменників орудного відмінка множини.
Êðèëî, êіñòêà, ñâèíÿ, ÷îáîòè, âîðîòà, ñëüîçè, øòàíè, ãðîøі, äâåðі.

ІІ. Складіть і запишіть два речення з одним із поданих слів в орудному відмінку мно-
жини так, щоб у кожному з речень це слово мало різне закінчення.

398. І. Спишіть речення, уживаючи виділені слова з паралельним закінченням. 
1. Îé ó çåëåíîìó ãàþ ñòåëèòüñÿ ñèâèé òóìàí (Íàð. òâîð÷іñòü). 2. Óñå 

æèòòÿ êðèëàìè ìàõàє, à çëåòіòè íå ìîæå (Çàãàäêà). 3. Îêñàíà íàäіñëàëà 
ïîäðóçі åëåêòðîííèé ëèñò і ïðèêðіïèëà ôîòîãðàôії. 4. Áðèãàäèð çðîáèâ 
ïëóã äëÿ ìîòîáëîêà ñâîїìè ðóêàìè. 5. Ïіä ÷àñ їçäè íà êîíі âåðøíèê âè-
êîíóє ãіìíàñòè÷íі òà àêðîáàòè÷íі òðþêè. 6. Ãðîøèìà òðåáà óïðàâëÿòè, à 
íå ñëóæèòè їì. 7. Ó÷èòåëü äîïîìіã Ñåðãіþ ñòâîðèòè ïðåçåíòàöіþ íîâèì 
ñïîñîáîì.

ІІ. Підкресліть іменники як члени речення.

399. Виконайте завдання одного з варіантів, використавши іменники чоловічого 
роду ІІ відміни в давальному відмінку однини. 

Ñêëàäіòü é îçâó÷òå îãîëîøåí-
íÿ ïðèâàòíîãî çìіñòó (4–7 ðå-

÷åíü).

Ïðîêîìåíòóéòå ïèñüìîâî 
íîâèíó (íîâèíè) òèæíÿ, âè-

ñâіòëåíó (âèñâіòëåíі) íà îäíîìó ç 
òåëåêàíàëіâ (4–7 ðå÷åíü).

УРОК  РОЗВИТКУ  МОВЛЕННЯ

§ 43. ÏÈÑÜÌÎÂÈÉ ÐÎÇÄÓÌ 
Ó ÏÓÁËІÖÈÑÒÈ×ÍÎÌÓ ÑÒÈËІ

ПРИГАДАЙМО. 1. Які ознаки характерні для публіцистичного стилю мовлення? 2. Що 
таке роздум?

401. І. Прочитайте текст. Які запитання вам би хотілося поста-
вити автору цього тексту? 

ÙÀÑÒß ÄËß ÂÑІÕ ËÞÄÅÉ

Ó ÷îìó íàéáіëüøà ìåòà æèòòÿ 
ëþäèíè?

ß ââàæàþ: çáіëüøóâàòè äîáðî 
â òîìó, ùî íàñ îòî÷óє. À äîáðî – 
öå íàñàìïåðåä ùàñòÿ âñіõ ëþäåé.
Âîíî ñêëàäàєòüñÿ ç áàãàòüîõ ÷èí-
íèêіâ, і ùîðàçó æèòòÿ ñòàâèòü ïå-
ðåä ëþäèíîþ çàäà÷ó, ÿêó ïîòðіá-
íî âìіòè ðîçâ’ÿçóâàòè. Ìîæíà і 
â äðіáíèöі çðîáèòè äîáðî ëþäèíі, 
ìîæíà é ïðî âåëèêå äóìàòè, àëå ìàëå і âåëèêå íå ìîæíà ðîçäіëèòè. 
Áàãàòî ÷îãî ïî÷èíàєòüñÿ ç äðіáíèöü.

Цінності

À Á
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Äèòèíà ëþáèòü ñâîþ ìàòіð і ñâîãî áàòüêà, áðàòіâ і ñåñòåð, ñâîþ 
ñіì’þ, ñâіé äіì. Ïîñòóïîâî її ëþáîâ ïîøèðþєòüñÿ íà øêîëó, ñåëî, ìі-
ñòî, óñþ ñâîþ êðàїíó. À öå âæå çîâñіì âåëèêå é ãëèáîêå ïî÷óòòÿ, õî÷à 
é íà öüîìó íå ìîæíà çóïèíÿòèñÿ.
І ïîòðіáíî ëþáèòè â ëþäèíі ëþ äèíó (Ä. Ëèõà÷îâ(( ).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Визначте тему й основну думку тексту.
2. Поміркуйте, у якій ситуації спілкування можливе таке висловлення.
3. Доведіть, що це роздум у публіцистичному стилі.
4. Поясніть, як ви розумієте зміст останнього речення.

402. Поміркуйте, яка з поданих тем може бути розкрита на основі: а) розповіді; 
б) опису; в) роздуму. Яка з них допускає різні підходи? 

1. Ùî òàêå äîáðî? 2. Äîáðèé â÷èíîê. 3. Äîáðî. 4. Ó ÷îìó ìåòà æèòòÿ
ëþäèíè? 5. Äîáðî – ùàñòÿ äëÿ âñіõ ëþäåé.

два – чотири – усі разом

Ïëàí ðîáîòè íàä ðîçäóìîì
1. Ñôîðìóëþâàòè òåçó.
2. Íàâåñòè äâà-òðè ïåðåêîíëèâі àðãóìåíòè, ùî íàéêðàùå ïіäòâåð-

äÿòü âàøó äóìêó.
3. Ïðîіëþñòðóâàòè ñâîї ìіðêóâàííÿ ïðèêëàäàìè ç îñîáèñòîãî ÷è ñó-

ñïіëüíî-ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ, ç іñòîðії, ç õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè ÷è іíøèõ
âèäіâ ìèñòåöòâà.

4. Ñôîðìóëþâàòè âèñíîâîê.

òåçà àðãóìåíòè + ïðèêëàäè âèñíîâîê

Òåçà Òåçà ðîçäóìó – öå ïîëîæåííÿ, ÿêå âіäîáðàæàє ïîãëÿäè
àâòîðà. Öå äóìêà, ïðèïóùåííÿ, ÿêі ïîòðіáíî äîâåñòè.
Âîíà ìàє áóòè ÷іòêîþ, çðîçóìіëîþ, íåçàìіííîþ ïðîòÿãîì
óñüîãî ïðîöåñó її àðãóìåíòàöії. Äëÿ ââåäåííÿ òåçè ìîæíà
âèêîðèñòàòè òàêі ìîâíі êîíñòðóêöії: ß ââàæàþ…, Íà ìîþ 
äóìêó…, Íå ìàþ ñóìíіâó, ùî… òîùî.

Àðãóìåíòè Àðãóìåíòè, ÿêі âèêîðèñòîâóєìî ÿê äîêàçè òåçè, ïîâèííі 
óçãîä æóâàòèñÿ îäèí ç îäíèì і áóòè äîñòàòíüîþ ïіäñòàâîþ 
äëÿ âèñíîâêó. Ùîá äіáðàòè ÿêіñíі àðãóìåíòè âèñëîâëåííÿ, 
ñïðîáóéòå çíàéòè âіäïîâіäü íà òàêå ïèòàííÿ: ×îìó ÿ ââàæàþ, 
ùî ìîÿ òåçà (іäåÿ, ïîãëÿä íà ïðîáëåìó) ïðàâèëüíà?
Äëÿ ââåäåííÿ àðãóìåíòіâ ìîæíà âèêîðèñòàòè òàêі ìîâíі 
êîíñòðóêöії: Ïî-ïåðøå…, Ïî-äðóãå…, Öå äîâîäèòü…,
Äîêàçîì öüîãî ìîæå áóòè… òîùî.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ïðèêëàäè Êîæåí ç àðãóìåíòіâ âàðòî ïðîіëþñòðóâàòè êîíêðåòíèìè
ïðèêëàäàìè ç îñîáèñòîãî ÷è ñóñïіëüíî-ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ,
ç іñòîðії, ç õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè ÷è іíøèõ âèäіâ ìèñòå-
öòâà (çàçíà÷èòè àâòîðà é íàçâó òâîðó, óêàçàòè ïðîáëåìó,
ïîðóøåíó ìèòöåì, õóäîæíіé îáðàç, ÷åðåç ÿêèé ïðîáëåìó
ðîçêðèòî, íàâåñòè öèòàòó ç òâîðó òîùî). Ïðè öüîìó íå ïî-
òðіáíî ïåðåêàçóâàòè çìіñòó õóäîæíüîãî òâîðó, äàâàòè ïîâ-
íîї õàðàêòåðèñòèêè îáðàçіâ.
Äëÿ ââåäåííÿ ïðèêëàäіâ ìîæíà âèêîðèñòàòè òàêі ìîâíі
êîíñòðóêöії: Çãàäàéìî…, Íàïðèêëàä…, Ïðèêëàäîì ìîæå
ñëóãóâàòè… òîùî.

Âèñíîâîê Âèñíîâîê є ñëîâåñíî ïåðåіíàêøåíîþ òåçîþ, ÿêà çáàãàòèëà-
ñÿ ìіðêóâàííÿìè, âèñëîâëåíèìè â àðãóìåíòàõ. Öå ëîãі÷-
íèé ïіäñóìîê, ÿêèé ïîâèíåí îðãàíі÷íî âèïëèâàòè ç àðãó-
ìåíòіâ і ïðèêëàäіâ âëàñíîãî âèñëîâëåííÿ.
Äëÿ ââåäåííÿ âèñíîâêó ìîæíà âèêîðèñòàòè òàêі ìîâíі
êîíñòðóêöії: Îòæå…, Òàêèì ÷èíîì…, Ìîæíà çðîáèòè
âèñíîâîê… òîùî.

Òåçà – öå «âàøà äóìêà, ïîçèöіÿ», à àðãóìåíòè – «÷îìó âè òàê äóìàє-
òå». Òåçà ìàє áóòè äîâåäåíà, à âèñíîâêè – ìîòèâîâàíі.

403. Напишіть роздум у публіцистичному стилі на одну з поданих тем. Ско ри-
стайтеся наведеним вище планом роботи над роздумом.

1. Прочитайте наведений текст.
Äîáðî çàâæäè ìàє ïåðåìàãàòè — öå ìè çíàєìî ç äèòèíñòâà. Àëå æ 

âіäîìî, ùî áóäü-ÿêà ïåðåìîãà ïîâ’ÿçàíà ç ïåâíèì íàñèëüñòâîì.

Як добро має перемагати в нашому недоброму світі?
Викладіть ваш погляд на цю проблему.
2. Прочитайте наведений текст.
Íàøà êóëüòóðà äóæå áàãàòà òðàäèöіÿìè. Íà æàëü, îñòàííіì ÷àñîì ìè 

ñïîñòåðіãàєìî, ÿê âîíè âіääàëÿþòüñÿ âіä íàñ. Çâè÷àéíî, íåìîæëèâî äîòðè-
ìóâàòèñü àáñîëþòíî âñіõ ñïîêîíâі÷íèõ òðàäèöіé, àëå ñåðåä íèõ є òі, ÿêèõ 
íіÿê íå ìîæíà іãíîðóâàòè.

Яких традицій не можна ігнорувати?
Викладіть ваш погляд на цю проблему.

Óêðàїíñüêà äåëåãàöіÿ âіäâіäàëà íåâåëè÷êó çà òåðèòîðієþ êðàїíó Ëþê-
ñåìáóðã. Ñòîëèöåþ öієї äåðæàâè є ìіñòî Ëþêñåìáóðã. Ïіñëÿ ïîâåðíåííÿ
äîäîìó ÷ëåíè äåëåãàöії íàïèñàëè ðåïîðòàæ ïðî ïåðåáóâàííÿ çà êîðäî-
íîì îñü òàêîãî çìіñòó:

«Äî Ëþêñåìáóðãó ìè äіñòàëèñÿ ëіòàêîì. Äîðîãà âіä Ëþêñåìáóðãà äî
êîðäîíó ñóñіäíüîї äåðæàâè áóëà ïðÿìà é øèðîêà».

Поясніть, чому слово Люксембург в одному випадку написано із закінченням
-у, а в іншому – -уу а. Чи, можливо, у першому теж має бути закінчення -а?

І таке буває

Зверніть увагу! 

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 



162

Морфологічна норма

§ 44. ÑËÎÂÎÇÌІÍÀ ІÌÅÍÍÈÊІÂ ІV ÂІÄÌІÍÈ
Ïðî îñîáëèâîñòі âіäìіíþâàííÿ íàçâ ìàëèõ çà âіêîì іñòîò

і çäðіáíіëèõ íàçâ ïðåäìåòіâ

IV âіäìіíà Äî IV âіäìіíè íàëåæàòü іìåííèêè ñåðåäíüîãî ðîäó іç
çàêіí÷åííÿì -à (-ÿ) â íàçèâíîìó âіäìіíêó îäíèíè, ÿêі ïðè 
âіäìіíþâàííі íàáóâàþòü ñóôіêñіâ -àò (-ÿò) àáî -åí. Çäå-
áіëüøîãî öå íàçâè ìàëèõ çà âіêîì іñòîò і çäðіáíіëі  íàçâè 
ïðåäìåòіâ, à òàêîæ ñëîâà іì’ÿ, ñ ì’ÿ (íàñіííÿ), ïëåì’ÿ,
âèì’ÿ, òіì’ÿ. Íàïðèêëàä: ëîøà – ëîøàòè, òåëÿ – òåëÿòè,
іì’ÿ – іìåíі.

Âіäìіíþâàííÿ іìåííèêіâ ІV âіäìіíè

ÌÍÎÆÈÍÀ

Í. ëîøà іì’ÿ ëîøàòà іìåíà

Ð. ëîøàòè іìåíі, іì’ÿ ëîøàò іìåí

Ä. ëîøàòі іìåíі ëîøàòàì іìåíàì

Çí. ëîøà іì’ÿ ëîøàòà, ëîøàò іìåíà

Îð. ëîøàì ìåíåì, іì’ÿì ëîøàòàìè іìåíàìè

Ì. íà/ó ëîøàòі íà/â ìåíі íà/ó ëîøàòàõ íà/â іìåíàõ

Êë. ëîøà іì’ÿ ëîøàòà іìåíà

Áіëüøіñòü іìåííèêіâ ІV âіäìіíè âіäìіíþєìî, ÿê іìåííèê ëîøà. ßê іìåí-
íèê іì’ÿ, âіäìіíþєìî òіëüêè ïëåì’ÿ é ñ ì’ÿ (íàñіííÿ).

404. З кожної пари іменників випишіть лише той, який належить до ІV відміни, й
провідміняйте його в однині та множині. 

ßãíÿòêî – ÿãíÿ; âåäìåæà – âåäìåæàòêî.

405. І. Спишіть словосполучення, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній
формі.

Íà ìàëåíüêîìó (ñîáà÷à), äîãëÿäàþ äâîõ (íåìîâëÿ), ïðèäáàëè òðüîõ (êà-
÷åíÿ), ïîäàðóâàòè äâîì (õëîï’ÿ), ðîçìîâëÿòè іç (õëîï’ÿ), äàòè їñòè ïëÿ-
ìèñòèì (îëåíÿ), çâè÷àї çáåðåãëèñÿ â íàøèõ (ïëåì’ÿ), êàòàëèñÿ íà (ëîøà),
íå âèñòà÷àє äâîõ (êîëіùà), ïðîñòÿãàє ìàëåíüêі (ðó÷åíÿ), íà ÷îðíåíüêîìó
(öóöåíÿ), ëþáóâàòèñÿ (äèòèí÷à), íàðîäèëîñÿ òðîє (ëåâåíÿ).

ІІ. Складіть і запишіть речення з трьома словосполученнями (на вибір).

406. І. Запишіть іменники в родовому й давальному відмінках однини. 
ЗРАЗОК. Êîçåíÿ – êîçåíÿòè, êîçåíÿòі.

Êóð÷à, îëåíÿ, îðëÿ, іì’ÿ, ïëåì’ÿ, âîâ÷à, çàé÷à, ñîáà÷à, äіâ÷à, äèòÿ.

ІІ. Складіть усно словосполучення з виділеними іменниками у формі орудного від-
мінка множини. 

Зверніть увагу! 

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 



163

Морфологічна норма

407. І. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі.
1. Òðîє áіëèõ ïóõíàñòèõ (ëåâåíÿ) íàðîäèëîñÿ â çîîïàðêó ïіä (Êèїâ) 

(Ç Іíòåðíåòó). 2. Çà (ñîáà÷à) їõàâ íà âåëîñèïåäі, óÿâëÿëîñÿ äіâ÷èíі, 
õëîï÷àê. 3. Äіòè ïðèäóìàëè (іì’ÿ – ó ìí.) íîâîíàðîäæåíèì (ëîøà). 4. Ïіâ-
äåííîàôðèêàíñüêèõ áóøìåíіâ ââàæàþòü íàéäàâíіøèì (ïëåì’ÿ). 5. Ñàìêè 
äîãëÿäàþòü çà (îëåíÿ – ó ìí.) äî 1 ðîêó. 6. Ñïîðòñìåíè äîïîìîãëè (áîáðå-
íÿ), ÿêîãî çíàéøëè ïîðàíåíèì íà ïîëі äëÿ ãîëüôó.

ІІ. Підкресліть іменники як члени речення.

408. Складіть і запишіть діалог (7–9 реплік) на одну з таких тем: «У зоопарку», 
«У зоомагазині», «На тваринницькій фермі», «На сільському подвір’ї». Викори-
стайте щонайменше п’ять іменників ІV відміни. Ви можете скористатися довідкою.

довідка

Îðëÿ, çàé÷à, âîâ÷à, іíäè÷à, òåëÿ,
ÿãíÿ, ëîøà, êà÷à, âåäìåæà,
ñîáà÷à, êóð÷à, öóöåíÿ, êîçåíÿ,
ãóñåíÿ, îëåíÿ, ëåâåíÿ, ïîðîñÿ,
ïòàøà, ñîêîëÿ, ëåëå÷åíÿ.

409. Виконайте тестові завдання.

1. Ïîìèëêó ó âіäìіíêîâіé ôîðìі іìåííèêà äîïóùåíî â ðå÷åííі
À Áàáóñÿ ïðèäáàëà æîâòåíüêèõ êà÷åíÿò.
Á Ó çîîìàãàçèíі íå çàëèøèëîñÿ öóöåíÿòіâ.
Â Ìè ïîñòіéíî ãðàëèñÿ ç âåñåëèìè õëîï’ÿòàìè. 
Ã Ïèøàéìîñÿ ñâîїì ðîäîì і ïëåìåíåì.

2. Â îðóäíîìó âіäìіíêó âæèòî іìåííèê
À îðëÿòàìè    Á âåäìåæàò  Â іìåíàì   Ã îðëÿòè

§ 45. ÊËÈ×ÍÈÉ ÂІÄÌІÍÎÊ

Ïðî çàêіí÷åííÿ -î, -å (-є), -ó (-þ) іìåííèêіâ ó êëè÷íîìó âіäìіíêó,
à òàêîæ ïðî çâåðòàííÿ, ùî ñêëàäàþòüñÿ іç çàãàëüíîї íàçâè òà іìåíі

ПРИГАДАЙМО. Що таке звертання?

410. А. Зіставте групи іменників у кличному відмінку. Яке закінчення в цій формі 
мають чоловічі імена, а яке – жіночі?

Ñåðãіþ,  Àðòåìіþ Íàäіє, Òàїñіє

Б. Які з поданих нижче іменників жіночого роду мають пестливе значення? З яким 
закінченням уживаємо їх у кличному відмінку?

ìàòóñþ, äîíþ ìàìî, äî÷êî

В. Зробіть висновок про закінчення -є // є -ю іменників у формі кличного відмінка.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ó êëè÷íîìó âіäìіíêó îäíèíè іìåííèêè æіíî÷îãî ðîäó ìàþòü òàêі çà-
êіí÷åííÿ:

-î Ãàííî, Ëàðèñî, Æàííî, Âàëåíòèíî, Òàїñî, ìàìî, äіâ÷èíî, ñå-
ñòðî, äîáðîäіéêî, ãðîìàäÿíêî, Ïîëòàâî

-å 
(-є)

Íàòàëіє, Ìàðіє, Þëіє, Òàїñіє, ó÷åíèöå, êðó÷å, íî÷å, ëþáîâå, ìðіє

-þ Äåÿêі іìåííèêè ì’ÿêîї ãðóïè ç ї ïåñòëèâèì çíà÷åííÿì: ìàòóñþ, 
äîíþ, Íàòàëþ, Ãàëþ, Âàëþ òà іí. 

Ó êëè÷íîìó âіäìіíêó îäíèíè іìåííèêè ÷îëîâі÷îãî é ñïіëüíîãî ðîäó 
ìàþòü òàêі çàêіí÷åííÿ:

-î Ìèêîëî, êîëåãî, ñòàðîñòî, òðóäÿãî 

-å 

Ïàâëå, Іëëå, Єâãåíå, Áîãäàíå, äðóæå, êîçà÷å, õëîï÷å, ïðåçèäåí-
òå, ìіíіñòðå, ìåðå, äèðåêòîðå, ÷åìïіîíå, øêîëÿðå, òåñëÿðå, ñòî-
ðîæå, ãðîìàäÿíèíå, Äíіïðå, Ëüâîâå

Äåÿêі ñëîâà íà -åöü: õëîïåöü – õëîï÷å, êðàâåöü – êðàâ÷å

-ó Äæåêó, Îëåãó, áàòüêó, ñèíó, òàòó, ÷èòà÷ó

-þ

Іìåííèêè ì’ÿêîї ãðóïè (êðіì äåÿêèõ ñëіâ íàї -åöü): Âàñèëþ, Єâ-
ãåíіþ, Ñåðãіþ, Іãîðþ, ëіêàðþ, òàòóñþ, ó÷èòåëþ, äîáðîäіþ, ìіñÿ-
öþ, êðàþ;
áîєöü – áіéöþ; ïîêóïåöü – ïîêóïöþ

Ó êëè÷íîìó âіäìіíêó іìåííèêè ÷îëîâі÷îãî
ðîäó ì’ÿêîї ãðóïè ïåðåâàæíî ìàþòü çàêіí-ї
÷åííÿ -þ (à íå -є): Îëåêñіþ, Àíäðіþ. À іìåí íèêè 
æіíî÷îãî ðîäó ì’ÿêîї ãðóïè ïåðåâàæíî ìàþòü
çàêіí÷åííÿ -є (à íå є -þ): Ñîôіє, ìðіє (êðіì ñëіâ ç
ïåñòëèâèì çíà÷åííÿì: ìàòóñþ).

Ñåðåäíіé
ðіä

Ó êëè÷íîìó âіäìіíêó іìåííèêè ñåðåäíüîãî ðîäó ìàþòü 
ôîðìó, îäíàêîâó ç íàçèâíèì. Íàïðèêëàä: îçåðî (Í. â.) – îçå-
ðî (Êë. â.); êóð÷à (Í. â.) – êóð÷à (Êë. â.).

Ìíîæè-
íà

Ó êëè÷íîìó âіäìіíêó ìíîæèíè іìåííèêè ìàþòü ôîðìó, îä-
íàêîâó ç íàçèâíèì.

Ñêëàäåíі
íàçâè

 Ó çâåðòàííÿõ, ùî ñêëàäàþòüñÿ іç çàãàëüíîї íàçâè òà іìåíі, 
îáèäâà ñëîâà ìàþòü ôîðìó êëè÷íîãî âіäìіíêà. Íàïðèêëàä:
êîëåãî Ñòåïàíå, ïàíі Êàòåðèíî, áðàòå Ïåòðå.
 Ó çâåðòàííÿõ, ùî ñêëàäàþòüñÿ іç çàãàëüíîї íàçâè òà ïðі-
çâèùà, ôîðìó êëè÷íîãî âіäìіíêà ìàє òіëüêè çàãàëüíà íàçâà,

×îë. ðіä Æіí. ðіä

ÂàëåðіÞ
ЄâãåíіÞ
ÂіòàëіÞ
êðàÞ

ÂàëåðіЄ
ЄâãåíіЄ
ÌàðіЄ
ìðіЄ

Зверніть увагу! 
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Ñêëàäåíі
íàçâè

à ïðіçâèùå çàâæäè âèñòóïàє â íàçèâíîìó âіäìіíêó. Íàïðè-
êëàä: êîëåãî Іâàíè÷óê, äîáðîäіéêî Ñêèðäà.
 Çâåðòàííÿ, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç äâîõ çàãàëüíèõ íàçâ, ìîæå-
ìî âæèâàòè ó äâîõ ôîðìàõ. Íàïðèêëàä: ïàíå ëåéòåíàíòå
і ïàíå ëåéòåíàíò; äîáðîäіþ áðèãàäèðå і äîáðîäіþ áðèãàäèð.

411. І. Запишіть іменники у формі клич но го відмінка. 
У яких словах при цьому спостерігаємо чергування звуків?

Íàçàð, Íàçàðіé, Îëåêñіé, Ñîëîìіÿ, Ñâіòëà-
íà, êîëåãà Àíòîíіíà, Òîíÿ, ìàòóñÿ, áàòüêî, ñèí,
ó÷èòåëü, ëіêàð Ñåðãіé, ãîí÷àð, õëîïåöü, øâåöü,
êîçàê, àêâàëàíãіñò, äîáðîäіé õóäîæíèê, ïàí ìі-
íіñòð, ïàíі Ñîôіÿ, ïðåçèäåíò, âіòåð, ×åðíіãіâ, ìі-
ñÿöü, äіáðîâà, íàäіÿ, âåäìåæà.

ІІ. З одним іменником у формі кличного відмінка
складіть усно речення.

412. Виберіть кожен (кожна) з таблиць, розміщених у цьому параграфі, три імен-
ники й запропонуйте одне одному записати ці слова в кличному відмінку. Згорніть
підручники й виконайте завдання, а потім звірте з надрукованим.

попрацюйте в парах

413. Поміркуйте, чому в поданих реченнях іменник Олег у формі кличного
відмінка має різне закінчення.

1. Øàíîâíèé Îëåãó Ïåòðîâè÷ó, ïðîñèìî íàäіñëàòè ôіíàíñîâèé çâіò.
2. Îëåæå, òè çìîæåø ïîãðàòèñÿ íà ïëàíøåòі, êîëè çðîáèø óðîêè.

коло думок  

414. Спишіть речення, уживаючи подані в дужках іменники у формі кличного 
відмінка. Розставте пропущені розділові знаки.

1. (Õóäîæíèê) òè ïіëіãðèì âіêіâ. Éäåø ïî ñâÿòèõ ìіñöÿõ ëþäñüêîãî 
äóõó (Ë. Êîñòåíêî). 2. (Ó÷èòåëü) Íàâ÷àéòå íàñ æèòòþ – ñâîїõ äіòåé ñâîєї 
áàòüêіâùèíè (Ì. Ñèíãàїâñüêèé). 3. (Ìіé ñèíîê) íåìà òàêîãî çіëëÿ íà 
çåìëі, ùîá ñåðöå ëіêóâàòè (Ä. Ïàâëè÷êî). 4. Ñïіâàé (íåíüêà) òèõåíüêî, 
ÿê äàâíî ñïіâàëà, êîëè ìåíå (ìîÿ íåíÿ) äî ñíó êîëèñàëà (Ó. Êðàâ÷åíêî).
5. Íåñè ìåíå (êіíü) çà áèñòðèé Äóíàé! (Ë. Áîðîâèêîâñüêèé). 6. (Äðóã ìіé) 
Ó öіì æîðñòîêіì ñâіòі є іùå îàçà äîáðîòè, є ó öüîìó ñâіòі ÿ і òè, є ðîäèíà, 
äðóçі, íàøі äіòè (Ã. Äóäêà).

415. І. Запишіть у формі кличного відмінка. 
Âàëåíòèíà, Ìàðіÿ, Âàñèëü, Àíäðіé, Âіêòîð, Îëåã, Ãðèãîðіé, Ìàðèíà,

áàáóñÿ, ðåæèñåð Іâàí, òåíіñèñòêà Òåòÿíà, òðåíåð Þðіé, ëіêàðêà Ìàðèíà,
áðàò Ñåðãіé, ìàéñòåð Ìèõàéëî, ïàí Âñåâîëîä, ïàíі Àëіíà, äîáðîäіé
ßðîñëàâ, ïàí äèðåêòîð.

ІІ. Складіть і запишіть два речення, використавши як звертання подані сполучення 
(на вибір).

Í. â. Êë. â.

Íàòàëіÿ  
Íàòàëÿ
Àðñåí
Àðñåíіé
Îëåã

ãîí÷àð
øâåöü
æíåöü

Íàòàëіє
Íàòàëþ
Àðñåíå
Àðñåíіþ
Îëåãó
(Îëåæå –
àðõàїçì)
ãîí÷àðþ
øåâ÷å
æåí÷å
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416. Виконайте завдання одного з варіантів, використавши щонайменше два 
іменники в кличному відмінку. 

Íàïèøіòü ïðèâіòàííÿ áëèçü-
êіé ëþäèíі (4–7 ðå÷åíü).

Íàïèøіòü çàñòåðåæåííÿ
ìî ëîäøèì äіòÿì ùîäî áåç-

ïå÷íîї ïîâåäіíêè íà âîäі é áіëÿ
âîäîéì (5–8 ðå÷åíü).Íàïèøіòü çâåðíåííÿ äî ãðîìà-

äÿí ìіñòà (ñåëà) ùîäî ÷èñòîòè
äîâêіëëÿ (5–8 ðå÷åíü).

417. Виконайте тестові завдання.

1. ÍÅïðàâèëüíî óòâîðåíî ôîðìó êëè÷íîãî âіäìіíêà â ðÿäêó
À Òàíþ, Äìèòðå, ìіíіñòðå Â áàáóñþ, Íàçàðіþ, Îëåãó
Á ñèíå, çåìëå, ïîäðóãî Ã Ñîôіє, Âіííèöå, ìіñÿöþ

2. Çàêіí÷åííÿ -þ â êëè÷íîìó âіäìіíêó ìàòèìóòü îáèäâà іìåííèêè â 
ðÿäêó

À Ñåðãіé, äîíÿ Â äіäóñü, ìðіÿ
Á Ìàðіÿ, ìàòóñÿ Ã Íàçàðіé, Íàäіÿ

§ 46. ÒÂÎÐÅÍÍß É ÂІÄÌІÍÞÂÀÍÍß 
ІÌÅÍ ÏÎ ÁÀÒÜÊÎÂІ

Ïðî ñóôіêñè -îâè÷ òà -іâí(à) â ÷îëîâі÷èõ і æіíî÷èõ іìåíàõ ïî áàòüêîâі,
à òàêîæ ïðî îñîáëèâîñòі êëè÷íîãî òà іíøèõ âіäìіíêіâ öèõ іìåí

Òâîðåííÿ іìåí ïî áàòüêîâі

Æіíî÷і

Äî îñíîâè âëàñíîãî іìåíі äîäàєìî
ñóôіêñ -îâè÷:

Äìèòðî – Äìèòðîâè÷
Îëåêñіé – Îëåêñіéîâè÷

ÀËÅ:
Ãðèãîðіé – Ãðèãîðîâè÷ (-іé- âè-
ïàäàє)
Ìèêîëà – Ìèêîëàéîâè÷ 

Äî îñíîâè âëàñíîãî іìåíі äîäàєìî
ñóôіêñ -іâí- (-їâí-):

Äìèòðî – Äìèòðіâíà
Îëåêñіé – Îëåêñіїâíà

ÀËÅ:
Ãðèãîðіé – Ãðèãîðіâíà (-іé- âèïà-
äàє)
Ìèêîëà – Ìèêîëàїâíà

Äåêіëüêà іìåí ïî áàòüêîâі òâîðè-
ìî çà äîïîìîãîþ ñóôіêñіâ -è÷, -і÷:
Іëëÿ – Іëëі÷
Ëóêà – Ëóêè÷ 
ßêіâ – ßêîâè÷
Êóçüìà – Êóçüìè÷ (і Êóçüìîâè÷)
Ñàâà – Ñàâè÷ (і Ñàâîâè÷)
Õîìà – Õîìè÷ (і Õîìîâè÷) 

Іëëÿ – Іëëіâíà
Ëóêà – Ëóê âíà 
ßêіâ – ßêіâíà
Êóçüìà – Êóçüì âíà
Ñàâà – Ñàâіâíà
Õîìà – Õîì âíà

À Á

Â
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Òðåáà ðîçðіçíÿòè: 1) Àíàòîëіéîâè÷, Àíàòîëіїâíà (âіä Àíàòîëіé) і
Àíàòîëüîâè÷, Àíàòîëіâíà (âіä Àíàòîëü); 2) Îëåêñіéîâè÷, Îëåêñіїâíà (âіä 
Îëåêñіé) і Îëåêñîâè÷, Îëåêñіâíà (âіä Îëåêñà) òà ïîä.

418. І. Утворіть і запишіть від поданих імен чоловічі та жіночі імена по батькові. 
Âàëåðіé, Þðіé, Àðñåí, Àðñåíіé, Êóçüìà, Іëëÿ, Þëіàí, Ãåííàäіé.

ІІ. Запишіть у формі кличного відмінка виділені імена й утворені від них чоловічі 
імена по батькові.

Ó êëè÷íîìó âіäìіíêóó ÷îëîâі÷і іìåíà ïî áàòüêîâі ìàþòü çàêіí÷åííÿ -ó
(Іâàíîâè÷ó, Àíäðіéîâè÷ó), à æіíî÷і – çàêіí÷åííÿ -î (Іâàíіâíî, Àíäðіїâíî).

419. Уявіть, що в класі ви вирішуєте деякі 
питання шкільного життя. Прочитайте подані 
репліки, доповнюючи їх інформацією про
вказаних осіб.
 1. Òðåáà çàïèòàòè â… (іì’ÿ òà ïî áàòü-
êîâі êëàñíîãî êåðіâíèêà)
 2. Öå ïèòàííÿ òðåáà óçãîäèòè ç… (іì’ÿ 
òà ïî áàòüêîâі äèðåêòîðà øêîëè) 
 3. Ïðèãîòóєìî ïðèâіòàííÿ äëÿ… (іì’ÿ, 
ïî áàòüêîâі òà ïðіçâèùå áіáëіîòåêàðÿ) 
 4. Ïîïðîñèìî äîïîìîãè â… (іì’ÿ, ïî 
áàòüêîâі â÷èòåëÿ іñòîðії)

ситуація

420. І. Провідміняйте письмово.
Òàðàñ Єâãåíіéîâè÷, Þëіÿ Єâãåíіїâíà.

ІІ. З одним поданим сполученням (на вибір) складіть і запишіть речення з прямою 
мовою.

421. ПОМІРКУЙТЕ. Дідуся (по лінії батька) звуть Григорій Данилович, його онука –
Євгеній Федорович. Як звуть (ім’я та по батькові) батька онука?

два – чотири – усі разом

422. Утворіть і запишіть від поданих імен чоловічі та жіночі імена по батькові.
Àíäðіé, Іãîð, Ñàâà, Îëåêñàíäð, Ñåðãіé, Ãðèãîðіé, ßêіâ, Îñòàï.

423. І. Відредагуйте речення. Зверніть увагу на правильне вживання імен по батькові 
та прізвищ.

1. Ãàðíі êâіòè ïîäàðóâàëè Íåëі Äìèòðіâíіé. 2. Ãëÿäà÷і çóñòðіëèñÿ іç 
Ñåðãієì Ñêëÿðåíêî. 3. Äðóçі ùèðî âіòàëè ç þâіëåєì Âіêòîðà Îëåêñіє-
âè÷à. 4. Ñüîãîäíі Îëåêñàíäðó Іâàíåíêî âèïîâíþєòüñÿ 50 ðîêіâ. 5. Ìè 
âñі äÿêóєìî Ïåòðà Ôåäîðîâè÷à. 6. Âіòàєìî Âàñ, øàíîâíèé Ñòàíіñëàâå 
Âіêòîðîâè÷å!

Зверніть увагу! 

Зверніть увагу! 
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424. І. Запишіть у формі кличного й давального відмінків. 
Àíäðіé Ïåòðîâè÷, øàíîâíà Âàëåíòèíà Äìèòðіâíà, øàíîâíèé Âіêòîð

Âîëîäèìèðîâè÷, Îëåã Òèìîôіéîâè÷, Ãðèãîðіé Ìèõàéëîâè÷, Ìàðèíà Îëåê-
ñàíäðіâíà, Ìàðіÿ Îëåêñіїâíà, Âàñèëü Áîðèñîâè÷.

ІІ. Складіть і запишіть два речення, використавши як звертання подані сполучення
(на вибір).

425. Виконайте завдання одного з варіантів, використавши одне чи кілька імен та 
імен по батькові певної особи (певних осіб). 

Óÿâіòü, ùî â ïåâíіé ñèòóàöії 
íåçíàéîìі ëþäè íàäàëè âàì

äîïîìîãó. Âèñëîâіòü óñíî ïîäÿêó їì 
çà öå (3–4 ðå÷åííÿ).

Óÿâіòü, ùî âàì ÷è êîìóñü іç
âàøèõ ðіäíèõ àáî äðóçіâ

ïîòðіáíà äîïîìîãà â ïåâíіé ñèòó-
àöії. Âèñëîâіòü óñíî ïðîõàííÿ
ïðî äîïîìîãó (3–4 ðå÷åííÿ).

427. Виконайте тестові завдання.
1. Ãðàìàòè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó
À Øàíîâíèé Àðòåìå Ñåðãіéîâè÷å!
Á Çóñòðі÷ іç Ìàêñèìîì Íàçàðîâè÷åì.
Â Øàíîâíà Íàäіє Â’ÿ÷åñëàâіâíî!
Ã Ïîäÿêóâàëè Îêñàíі Êóçüìіâíі. 

2. Ïîìèëêó â òâîðåííі іìåíі ïî áàòüêîâі äîïóùåíî â ðÿäêó
À Ãðèãîðіâíà, Àíòîíîâè÷ Â Þð’їâíà, Àíäðіéîâè÷
Á Êóçüìè÷, ßðîñëàâіâíà Ã Ñàâîâè÷, Âàëåðіїâíà

3. Ïðàâèëüíî óòâîðåíî іì’ÿ ïî áàòüêîâі âіä іìåíі
À Іãîð – Іãîðåâè÷ Â Ìèêîëà – Ìèêîëàéîâè÷
Á Àðêàäіé – Àðêàäієâíà Ã Âіòàëіé – Âіòàëüîâè÷

Íåðіäêî, êîëè ïèøåìî ëèñòà, çàÿâó òîùî, ïîñòàєìî ïåðåä ïðîáëåìîþ:
ÿê ïðàâèëüíî çâåðíóòèñÿ äî ëþäèíè? Øàíîâíà Âіêòîðіє ÷è Âіêòîðіþ?..
Øâèäêî çíàéòè âіäïîâіäü íà òàêі ïèòàííÿ äîïîìîæå åëåêòðîííèé ñåðâіñ
«Çâåðòàííÿ. Ïðàâîïèñ іìåí òà ïî áàòüêîâі» íà ïîðòàëі www.slovnyk.
ua. Ïåðåéòè ìîæíà çà ïîñèëàííÿì: http://www.slovnyk.ua/services/
names.php?name.

Ó áàçі öüîãî ñëîâíèêà ìіñòÿòüñÿ ñëîâîôîðìè äëÿ ïîíàä 2600 іìåí 
òà ïî áàòüêîâі.

Для вас, допитливі

1. Íàâåäіòü 5–10 ïðèêëàäіâ ñêëàäíèõ âèïàäêіâ óçãîäæåííÿ ðîäó іìåí-
íèêіâ ç іíøèìè ÷àñòèíàìè ìîâè.

2. ßê âèçíà÷èòè ðіä íåçìіíþâàíèõ іìåííèêіâ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
3. Ðîçêàæіòü ïðî îñîáëèâîñòі âæèâàííÿ іìåííèêіâ, ùî îçíà÷àþòü íàçâè

ëþäåé çà äіÿëüíіñòþ.
4. Íàâåäіòü ïðèêëàäè іìåííèêіâ, ùî ìàþòü ëèøå ôîðìó îäíèíè àáî

ìíîæèíè.

À Á

ЗЗапитання і завдання для самоперевірки
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5. ßêі іìåííèêè â îðóäíîìó âіäìіíêó ìàþòü çàêіí÷åííÿ -åì (-єì), -åþ 
(-єþ)? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.

6. Ó ÿêèõ іìåííèêàõ ÷îëîâі÷îãî ðîäó ІІ âіäìіíè â ðîäîâîìó âіäìіíêó 
ïèøåìî çàêіí÷åííÿ -à (-ÿ)?

7. Ó ÿêèõ ôîðìàõ іìåííèêè ìîæóòü ìàòè ïàðàëåëüíі çàêіí÷åííÿ? Íà-
âåäіòü ïðèêëàäè.

8. ßêі îñîáëèâîñòі ñëîâîçìіíè іìåííèêіâ IV âіäìіíè?
9. Ðîçêàæіòü ïðî îñîáëèâîñòі âæèâàííÿ іìåííèêіâ ó ôîðìі êëè÷íîãî 

âіäìіíêà.
10. Ðîçêàæіòü ïðî òâîðåííÿ é âіäìіíþâàííÿ ÷îëîâі÷èõ òà æіíî÷èõ іìåí 

ïî áàòüêîâі.

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ. Ïåðåâіðòå ïðàâèëüíіñòü
âèêîíàííÿ çà äîïîìîãîþ âіäïîâіäåé ó äîäàòêó

1. Óñі іìåííèêè ÷îëîâі÷îãî ðîäó â ðÿäêó
À ïóòü, ïåðåêèñ, íàñèï Â ìіíіñòð, ñòåïіíü, òþëü
Á êîëіáðі, ëîøà, Ëîíäîí Ã æóðі, íåæèòü, ЄÑ

2. Ëèøå ôîðìó îäíèíè ìàþòü îáèäâà іìåííèêè â ðÿäêó
À âіê, áîðîøíî Â îêóëÿðè, ñàíè
Á ðàäіñòü, äіòâîðà Ã Іíòåðíåò, øëÿõ 

3. Çàêіí÷åííÿ -à ó ôîðìі Ð. â. îäíèíè ìàþòü îáèäâà іìåííèêè â ðÿäêó
À Óæãîðîä, ñàíòèìåòð Â ãðàôèí, íàòîâï 
Á ïіäìåò, іìïîðò Ã î÷åðåò, ìîòîð

4. Ïðàâèëüíî íàïèñàíî âñі ñëîâà â ðÿäêó
À âèøíåþ, áäæîëÿðåì, êóùåì, âäà÷åþ, ïі÷÷þ
Á âîëîäàðåì, ãðóøåþ, äíåì, ìàòіð’þ, ïóñòèðüîì
Â ðîєì, ãîñòåì, ïëîùåþ, їæîþ, ëіêàðåì
Ã ïàì’ÿòòþ, øàìïóíåì, ïîäîðîæþ, äóøåþ

5. Ïàðàëåëüíі çàêіí÷åííÿ ìîæóòü ìàòè âèäіëåíі іìåííèêè â êîæíîìó
ðÿäêó, ÎÊÐІÌ

À íàïèñàòè äèðåêòîðó Â ìàõàòè êðèëàìè
Á óçÿâ îëіâåöü Ã âèêîíóâàòè çàâäàííÿ

6. Çàêіí÷åííÿ -þ ó ôîðìі Êë. â. ìàþòü óñі іìåííèêè â ðÿäêó
À õëîïåöü, êіíü, Íàçàðіé Â Þëіÿ, Ãåîðãіé, ëіêàð
Á Ãåííàäіé, êðàé, áàáóñÿ Ã ìіñÿöü, ìðіÿ, Ñåðãіé

7. Ïðàâèëüíî óòâîðåíî іì’ÿ ïî áàòüêîâі âіä óñіõ іìåí, ÎÊÐІÌ
À Þðіé – Þðіїâíà Â Õîìà – Õîìіâíà
Á Ëóêà – Ëóêіâíà Ã Îëåêñіé – Îëåêñіâíà

8. Ïîñòàâòå ó ôîðìі êëè÷íîãî âіäìіíêà: Ãåííàäіé Ñåðãіéîâè÷, Ëіäіÿ
Îëåêñàíäðіâíà. 

9. Äîáåðіòü âіäïîâіäíèêè æіíî÷îãî ðîäó: ïîåò, ðîáіòíèê, äèðåêòîð.
10. Ñêëàäіòü ðå÷åííÿ ç іìåííèêîì ñïіëüíîãî ðîäó.

Готуємося до тематичного оцінювання
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Рекомендуємо
ÊËÈ×ÌÎ ЇÕ ËÅÑÞ, ÎËÅÑÞ

Іìåíà Ëåñÿ é Îëåñÿ äîíåäàâíà áóëè
ñêîðî÷åíèìè ïåñòëèâèìè ôîðìàìè ïîâ-
íèõ іìåí Ëàðèñà é Îëåêñàíäðà, à òåïåð 

ñòàëè â óêðàїíñüêîìó âæèòêó äîêóìåíòàëüíèìè, îôіöіéíèìè. Ó çâåð-
òàííÿõ äî æіíîê ç іìåíàìè Ëåñÿ, Îëåñÿ ñïîñòåðіãàєìî íåïîñëіäîâíіñòü 
ó âèêîðèñòàííі çàêіí÷åííÿ êëè÷íîãî âіäìіíêà. Îäíі âæèâàþòü їõ іç çà-
êіí÷åííÿì -å (Ëåñå, Îëåñå), іíøі – іç çàêіí÷åííÿì -þ (Ëåñþ, Îëåñþ). Çâà-
æàþ÷è íà óêðàїíñüêó òðàäèöіþ óòâîðþâàòè ôîðìó êëè÷íîãî âіäìіíêà âіä 
æіíî÷èõ іìåí ì’ÿêîї ãðóïè ç ïåñòëèâèì çíà÷åííÿì çà äîïîìîãîþ çàêіí-
÷åííÿ -þ (áàáóñþ, Ãàëþ), ðåêîìåíäóєìî é іìåíà Ëåñÿ, Îëåñÿ âæèâàòè â 
öüîìó âіäìіíêó ç òàêèì ñàìèì çàêіí÷åííÿì.

Îòæå, äіâ÷àòîê êëè÷ìî Ëåñþ, Îëåñþ, äî æіíîê çâåðòàéìîñÿ Ëåñþ Âіê-
òîðіâíî, Îëåñþ Ãðèãîðіâíî àáî ïàíі Ëåñþ, ïàíі Îëåñþ (Çà Ê. Ãîðî äåí ñüêîþ).

Розрізняймо 
ÄÈÂÍІ ÇÍÀÍÍß ×È ÄÈÂÎÂÈÆÍІ?

Â îäíіé іç ãàçåò ìåíå ïðèâàáèâ çàãîëîâîê «Äèâíі çíàííÿ». Ìîæíà áóëî 
ïîäóìàòè, ùî òóò іäåòüñÿ ïðî ùîñü êóìåäíå, îñêіëüêè â ñó÷àñíіé óêðàїíñüêіé 
ëіòåðàòóðíіé ìîâі äèâíèé ìàє çíà÷åííÿ «êóìåäíèé, íåçðîçóìіëèé ñâîїìè 
ÿêîñòÿìè àáî â÷èíêàìè», òå ñàìå, ùî ðîñіéñüêå ñòðàííûé. Àëå â ìàòåðіàëі 
ðîçïîâіäàëîñÿ ïðî äîãîíіâ – íåâåëèêå àôðèêàíñüêå ïëåì’ÿ, ó äàâíіõ
ïåðåêàçàõ ÿêîãî â÷åíі âèÿâèëè íîâіòíі íàóêîâі âіäîìîñòі ïðî Ñèðіóñ òà 
іíøі êîñìі÷íі îá’єêòè. Òîæ іøëîñÿ ïðî íåçâè÷àéíі, ãіäíі çàõîïëåííÿ, òîáòî 
íå äèâíі, à äèâîâèæíі çíàííÿ (Î. Ïîíîìàðіâ).

Антисуржик
ÌÎÐÊÂßÍÈÉ, À ÍÅ ÌÎÐÊÎÂÍÈÉ

Âіä іìåííèêà ìîðêâà óòâîðåíî ïðèêìåòíèê ìîðêâÿíèé, ÿêèé íå ìàє 
âàðіàíòіâ. Ïðîòå öі âàðіàíòè ÷àñîì ñòâîðþþòü àâòîðè äåÿêèõ ïóáëіêàöіé – 
íå çíàþ÷è óêðàїíñüêîãî ñëîâà, ïèøóòü ðîñіéñüêå: ìîðêîâíèé ñіê çàìіñòü 
íîðìàòèâíîãî ìîðêâÿíèé (Î. Ïîíîìàðіâ).

ÏÎÑÒÀ×ÀËÜÍÈÊ, À ÍÅ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ

Â óêðàїíñüêіé ìîâі є ñëîâî ïîñòà÷àòè çі çíà÷åííÿì «äàâàòè êîìó 
ùîñü, çàáåçïå÷óâàòè êîãî ÷èìñü» òà ïîõіäíі âіä íüîãî ïîñòà÷àííÿ, ïî-
ñòà÷àëüíèé, ïîñòà÷àëüíèê, ïîñòà÷àëüíèöÿ, ïîñòà÷àëüíèöüêèé òîùî.
À ñëîâî ïîñòàâùèê – ñóðæèê (Î. Ïîíîìàðіâ).

Ïðàâèëüíî ÍÅïðàâèëüíî

âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ÂÍÇ)
äàâàòè ñïîêіé
çàâäÿêè äîïîìîçі
çàçíàâàòè ïîðàçêè
òÿãàð îáîâ’ÿçêіâ
äîñі, äîòåïåð, äîíèíі

âèùèé ó÷áîâèé çàêëàä (âóç)
çàëèøàòè â ñïîêîї
äÿêóþ÷è äîïîìîçі
òåðïіòè ïîðàçêó
âàíòàæ îáîâ’ÿçêіâ
äî öèõ ïіð

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 



171

Практична риторика. Суперечка

§ 47. ÑÓÏÅÐÅ×ÊÀ ßÊ ÂÈÄ ÊÎÌÓÍІÊÀÖІЇ. 
ÐІÇÍÎÂÈÄÈ ÑÓÏÅÐÅ×ÊÈ

Ïðî òå, ùî òàêå ñóïåðå÷êà òà ÿê ñïіââіäíîñÿòüñÿ ìіæ ñîáîþ ïîíÿòòÿ
«ñóïåðå÷êà», «äèñïóò», «äèñêóñіÿ», «ïîëåìіêà»

428. Прочитайте поради давніх римлян. Поясніть, як ви розумієте ці висловлення.

ßêùî íå âìієø ãîâîðèòè, íàâ÷èñÿ
ñëóõàòè.
Äóìàé, ùî êàæåø, êîëè é êîìó.
Ïðî ïðèíöèïè íå ñïåðå÷àþòüñÿ.

Íå êàæè ïðî òå, ÷îãî íå çíàєø.
Ïîòðіáíî âèñëóõàòè é іíøó ñòî-
ðîíó â ñóïåðå÷öі.
Äå çãîäà, òàì ïåðåìîãà.

Auscultare disce, nescis toqui.

Cave, quid dicas, quando et cui.
De principiis non est dispu tan-
dum.
Nec sutor ultra crepidam.
Audiatur et altera dars.

Ubi concordia – ibi victoria.

Ñóïåðå÷êà Ñóïåðå÷êà – öå êîìóíіêàòèâíà ñèòóàöіÿ, ïіä ÷àñ ÿêîї êîæ-
íà çі ñòîðіí àðãóìåíòîâàíî âіäñòîþє ñâîþ ïîçèöіþ é íàìà-
ãàєòüñÿ ðîçêðèòèêóâàòè, ñïðîñòóâàòè ïîçèöіþ іíøîї ñòîðî-
íè. Ñóïåðå÷êó ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê ïðîöåñ îáìіíó ïðîòè-
ëåæíèìè äóìêàìè.

Çіòêíåííÿ
äóìîê

Áóäü-ÿêà ñóïåðå÷êà ïåðåäáà÷àє çіòêíåííÿ äóìîê àáî ïîçè-
öіé. ßêùî íåìàє òàêîãî çіòêíåííÿ, òî íåìàє é ñàìîї ñóïå-
ðå÷êè, à є іíøèé âèä êîìóíіêàöії, íàïðèêëàä ïðîïîâіäü,
ìîëèòâà, ëåêöіÿ, äîïîâіäü. Òàêîæ íå є ñóïåðå÷êîþ êîìó-
íіêàòèâíà ñèòóàöіÿ, çà ÿêîї ñïіâðîçìîâíèê íåéòðàëüíî àáî
ïîçèòèâíî (òîáòî íåêðèòè÷íî) ñòàâèòüñÿ äî ïîçèöії ñóïåð-
íèêà.

Ïîøóê
іñòèíè

Ãîëîâíå çàâäàííÿ ñóïåðå÷êè – âèðіøåííÿ êîíêðåòíîї ïðî-
áëåìè, ïðèéíÿòíå äëÿ âñіõ ñòîðіí. Ó ñóïåðå÷öі íàðîäæó-
єòüñÿ іñòèíà, òîìó òі, õòî ñïåðå÷àþòüñÿ, äîêëàäàþòü çóñèëü
äëÿ її ïîøóêó. Â іäåàëі ñóïåðå÷êà íå òіëüêè ïðèíîñèòü êî-
ðèñòü, à é âèêëèêàє ïî÷óòòÿ çàäîâîëåííÿ, çáóäæóє äóìêó,
äàє çìîãó íàñîëîäèòèñÿ іíòåëåêòóàëüíîþ ïåðåìîãîþ.

Практична риторика. Суперечка

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА. 
СУПЕРЕЧКА

Áåñіäó ïîòðіáíî ïðîâîäèòè òàê, ùîá ñïіâðîçìîâíèêіâ 
іç âîðîãіâ ðîáèòè äðóçÿìè, à íå äðóçіâ – âîðîãàìè

Ïіôàãîð

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Òîëåðàíò-
íіñòü

Áàãàòî õòî â ñó÷àñíîìó ñóñïіëüñòâі íå âìіє òîëåðàíòíî âåñòè
ñóïåðå÷êó, áðàòè ó÷àñòü ó êîíñòðóêòèâíîìó äіàëîçі, àðãó-
ìåíòóâàòè ñâîþ ïîçèöіþ. Òîìó ñóïåðå÷êà ÷àñòî ïåðåòâîðþ-
єòüñÿ íà ñâàðêó, îïîíåíòè ïðîñòî îáðàæàþòü îäíå îäíî ãî,
ïîâîäÿòüñÿ áðóòàëüíî, à ñëóøíі ïðîïîçèöії âèêëèêàþòü ó
íèõ íåãàòèâíі åìîöії.

Ïðè÷èíè äåñòðóêòèâíèõ ñóïåðå÷îê: 

íåòåðïèìіñòü äî ÷óæîї äóìêè;
 åãîїçì, àìáіöіéíіñòü;
óïåâíåíіñòü ó âëàñíіé íåïîãðіø-

íîñòі;
êàòåãîðè÷íіñòü ñóäæåíü;
íåçäàòíіñòü іòè íà êîìïðîìіñ;
íåðîçóìіííÿ ðåàëüíèõ ïðîöåñіâ,

ùî âіäáóâàþòüñÿ â ñóñïіëüñòâі

ß íå ñïðèéìàþ âàøîї 
äóìêè, àëå ÿ ïîìðó çà òå, ùîá 
âè ìàëè ïðàâî її âèñëîâèòè.

ð)(Âîëüòåð)

Íіêîëè íå ñïåðå÷àéòåñÿ 
ç äóðíåì – ç áîêó ìîæóòü 

íå ïîìіòèòè ðіçíèöі
(Çàêîí Ìåðôі)

430. Прочитайте запитання. Чи можуть вони бути предметом суперечки? Якщо так,
то за якої умови?

1. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ñåíñ æèòòÿ? 2. ßê íàéøâèäøå âèéòè íà øëÿõ ñó-
ñïіëüíîãî ïðîãðåñó? 3. Âіä ÷îãî çàëåæèòü ðîçâèòîê îáäàðîâàíîñòі äèòè-
íè: âіä ãåíåòè÷íèõ çäіáíîñòåé ÷è âіä âïëèâó çîâíіøíіõ ôàêòîðіâ? 4. Ùî
âàæëèâіøå: êèì áóòè ÷è ÿêèì áóòè? 5. Ùî є âèçíà÷àëüíèì ó ñòàíîâëåííі
îñîáèñòîñòі: ïîõîäæåííÿ é ðîäèííå âèõîâàííÿ ÷è çóñèëëÿ ñàìîї ëþäèíè?

431. І. Виберіть з попередньої вправи одне запитання. Сформулюйте за ним дві 
протилежні позиції. Розподіліть між собою ці позиції та аргументуйте їх. Спробуйте 
знайти компромісний варіант відповіді на обране запитання.
ІІ. Чи завжди можна вважати переможцем у суперечці (особливо з друзями) людину, 
яка довела свою виняткову правоту? Чи можуть друзі через дріб’язкову суперечку 
посваритися або навіть стати ворогами? Обґрунтуйте свої відповіді.

попрацюйте в парах

Ðіçíîâèäè ñóïåðå÷êè

äèñêóñіÿ ïîëåìіêà äèñïóò (äåáàòè)

Äèñêóñіÿ
(âіä ëàò.
dіscussiî –
äîñëіäæåííÿ,
ðîçãëÿä)

Öå ïóáëі÷íà ñóïåðå÷êà, ìåòà ÿêîї ïîëÿãàє â ñïіëüíîìó 
ïîøóêó іñòèíè, ó ç’ÿñóâàííі é ïîðіâíÿííі ðіçíèõ òî÷îê
çîðó, ó çíàõîäæåííі øëÿõіâ âèðіøåííÿ ñïіðíîãî ïèòàí-
íÿ. Íàâіòü ÿêùî ó÷àñíèêè äèñêóñії íå äіéøëè ñïіëüíîї
äóìêè, âñå æ òàêè âçàєìîðîçóìіííÿ ìіæ ñòîðîíàìè ïî-
ñèëþєòüñÿ. Äèñêóñіþ ÷àñòî ðîçãëÿäàþòü ÿê ìåòîä, ùî
àêòèâіçóє ïðîöåñ íàâ÷àííÿ, âèâ÷åííÿ ñêëàäíîї òåîðåòè÷-
íîї ïðîáëåìè.
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(âіä ãð.
ðîlemikos –
âîðîæèé,
âîéîâíè÷èé)

Öå ïóáëі÷íà ñóïåðå÷êà, ó ÿêіé є êîíôðîíòàöіÿ, ïðîòèñòîÿí-
íÿ, ïðîòèáîðñòâî ñòîðіí, іäåé і äóìîê. Ó çâ’ÿçêó ç öèì її 
ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê áîðîòüáó ïðèíöèïîâî ïðîòèëåæíèõ 
äóìîê, áîðîòüáó іäåéíó, ñâіòîãëÿäíó, ìîðàëüíó, ÿê ñóïåðå÷-
êó ç ìåòîþ óòâåðäæåííÿ âëàñíîãî ïîãëÿäó, ñâîєї äóìêè. 
Îäíàê âàðòî âðàõîâóâàòè òå, ùî ñïðàâæíÿ ïîëåìіêà âå-
äåòüñÿ íå ïðîñòî çàðàäè ïåðåìîãè ÿê òàêîї. Ñïèðàþ÷èñü 
íà ïðèíöèïîâі ïîçèöії, ïîëåìіñòè íàìàãàþòüñÿ âèðіøè-
òè ñîöіàëüíî çíà÷èìі ïèòàííÿ.

Äèñïóò
(âіä ëàò.
disputî –
äîñëіäæóþ,
ñïåðå÷àþñü)

Öå ïóáëі÷íà ñóïåðå÷êà, ïðåäìåòîì ÿêîї є íàóêîâå àáî 
ñóñïіëüíî âàæëèâå ïèòàííÿ. Íà äèñïóò çàïðîøóþòü øè-
ðîêå êîëî ôàõіâöіâ, ÿêі âèãîëîøóþòü äîïîâіäі ç ïåâíîї 
ïðîáëåìè, à òàêîæ îïîíåíòіâ, çàöіêàâëåíèõ îñіá. Äèñïóò 
ñòàðàííî ïëàíóþòü. Ó÷àñíèêіâ îçíàéîìëþþòü ç òåìîþ, 
âîíè îïðàöüîâóþòü íåîáõіäíó ëіòåðàòóðó, ùîá àðãóìåí-
òîâàíî âіäñòîþâàòè ñâîþ ïî çèöіþ.

Äåáàòè
(âіä ôðàíö.
dåbate –
ñïåðå÷àòèñÿ)

Öå ñóïåðå÷êè, ÿêі âèíèêàþòü ïіä ÷àñ îáãîâîðåííÿ äî-
ïîâіäåé, âèñòóïіâ íà çáîðàõ, çàñіäàííÿõ, êîíôåðåíöіÿõ
òîùî. Ó ñó÷àñíîìó ñóñïіëüñòâі äåáàòè âèêîðèñòîâóþòü 
ÿê ñïåöèôі÷íèé ñïîñіá ïåðåäâèáîð÷îї àãіòàöії, ìåòîþ
ÿêîãî є ïóáëі÷íà ïåðåìîãà íàä ñóïåðíèêîì.

ßêùî ó÷àñíèêè äèñêóñії àáî äèñïóòó, âіäñòîþþ÷è ïðîòèëåæíі äóìêè, 
íàìàãàþòüñÿ äіéòè ÿêîїñü єäèíîї äóìêè, çíàéòè ñïіëüíå ðіøåííÿ, óñòàíî-
âèòè іñòèíó, òî ìåòà ïîëåìіêè çîâñіì іíøà – íå äîñÿãíåííÿ çãîäè, à ïåðå-
ìîãà íàä ñóïðîòèâíèêîì, âіäñòîþâàííÿ é çàõèñò ñâîєї ïîçèöії.

432. І. Прочитайте лист у газету. Наскільки описана ситуація є актуальною?

ÎÍÓÊ

Ìîєìó îíóêîâі 15 ðîêіâ. Ó íüîãî є 
ìàìà, òàòî, áàáóñÿ é äіäóñü. Òàê ïðè-
єìíî ïèñàòè öі ñëîâà ñàìå òàê, à íå
ÿê âіí íàñ íàçèâàє – äіäîê і áàáêà.

Íàâіòü íå ìîæó çãàäàòè, íà ÿêîìó
åòàïі ìè éîãî «âòðàòèëè». Ñïî÷àòêó
ïî÷àâ ðіçàòè ñëóõ òîí, ÿêèì ðîçìîâ-
ëÿâ íàø õëîï÷èê. Æîäíі çàóâàæåí-
íÿ, ïîâ÷àííÿ íå äàâàëè ðåçóëüòàòіâ.
Çäàâàëîñÿ, ùî âіí ïðîñòî îòðèìóє íàñîëîäó, ñïîñòåðіãàþ÷è çà òèì, ÿê 
ìè áóðõëèâî é åìîöіéíî ðåàãóєìî íà éîãî âіäïîâіäі. Âіí óìіëî é æîð-
ñòîêî êðèâäèâ íàñ ñëîâàìè, âèïðîáîâóâàâ íàøå òåðïіííÿ àæ äî íàøîї
àãðåñії. Êîëè ìè ïî÷èíàëè êðè÷àòè é ïîÿñíþâàòè, ùî, êðіì íàñ, ùå 
є ëþäè, ç ÿêèìè éîìó äîâåäåòüñÿ ñïіëêóâàòèñÿ, і ùî íå âñі éîãî ïðè-
éìóòü òàêèì, çà ÿêîãî âіí ñåáå âèäàє, âіí òâåðäèâ, ùî éîìó áàéäóæå.

Ïîòіì áàòüêè êóïèëè éîìó ïëàíøåò. Іç öüîãî âñå é ïî÷àëîñÿ. Õëîïåöü 
ïîâíіñòþ ïîðèíóâ ó âіðòóàëüíå æèòòÿ. Êîëè âіí ñіäàє çà êîìï’þòåðíі

Зверніть увагу! 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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іãðè, öå çîâñіì іíøà ëþäèíà. І íàéäèâíіøå, ùî âіí çàïðîøóє ìåíå, àáè 
ÿ çðîçóìіëà, ÷îìó â Іíòåðíåòі éîìó öіêàâіøå, íіæ ó ðåàëüíîñòі.

À ìåíі øêîäà çìàðíîâàíîãî ÷àñó. Îíóê ìіã áè ïðî÷èòàòè öіêàâó 
êíèæêó, ïîáóâàòè â òåàòðі, ïðîãóëÿòèñÿ Ïå÷åðñüêîì, çàõîïëþþ÷èñü 
ïîäèõîì ñòàðîâèíè. Ó öüîìó íàøі ïîãëÿäè íå çáіãàþòüñÿ. ßê äî íüîãî 
ïіäіéòè? ×èì çàõîïèòè? ßêèì ñïîñîáîì? (Ç ãàçåòè «Ãîëîñ Óêðàїíè»).

ІІ. Висловіть й обґрунтуйте свої позиції стосовно таких запитань:
 Хто винен у родинному конфлікті?
 Чи можливо й у який спосіб налагодити теплі стосунки в родині хлопця?
 Чи може реальне життя бути цікавішим, ніж віртуальний простір? До яких 

небезпечних наслідків може призвести надмірне захоплення спілкуванням у соці-
альних мережах?
 Чи може спільна діяльність чи спільне захоплення (і яке саме) дорослих і 

дітей бути містком на шляху до порозуміння?
ІІІ. Висловлення кого з однокласників, на вашу думку, було більш переконли-

вим? Свою відповідь поясніть.

433. У правовій державі з демократичним стилем управління зростає роль кон-
струк тивного діалогу не лише в політиці й пропаганді, а й у бізнесі, обслуговуванні
населення, культурі, освіті, міжнародній дипломатії, судовій практиці та інших сферах 
суспільного життя. 

Обґрунтуйте важливість конструктивного діалогу в таких сферах життя: політиці, 
освіті, бізнесі, культурі, сімейному житті.

§ 48. ÏÐÀÂÈËÀ ÂÅÄÅÍÍß ÑÓÏÅÐÅ×ÊÈ. 
ÀÐÃÓÌÅÍÒÈ

Ïðî òå, ÷îãî íå ìîæíà ðîáèòè ïіä ÷àñ ñóïåðå÷êè, ÿê äîâåñòè äóìêó,
òà ïðî òèïîâі ïîìèëêè â àðãóìåíòàöії é êðèòèöі

ПРИГАДАЙМО. Що таке аргументи?
434. Прочитайте висловлення. Про які особливості аргументації йдеться в кожному

з них? 
1. ...Õàé íåïðàâäà âèêðèòà – ó ïðèñòðàñòі òèñÿ÷і äîêàçіâ, ùîá ïóñòèòè

öþ íåïðàâäó çíîâó â õіä (Æàí Ðîáіíå). 2. Õòî äîâîäèòü áàãàòî, òîé íі÷îãî
íå äîâîäèòü (Ëàòèíñüêèé âèñëіâ). 3. Àðãóìåíòè íå ðàõóþòü, à çâàæóþòü
(Ãðåöüêèé âèñëіâ). 4. Óñå ñêàçàíî íіêîëè íå áóäå. Ñóïåðå÷êà äóìîê áåçêі-
íå÷íà (Ñ. Ðàìèøâіëі). 5. Äçâіíêà öèòàòà ñïîêóøàє íàñ áіëüøå, íіæ ïðàâ-
äèâå ìîâëåííÿ (Ì. Ìîíòåíü). 6. Ãîâîðè ç ïåðåêîíàííÿì – ñëîâà é âïëèâ 
íà ñëóõà÷іâ ïðèéäóòü ñàìі ñîáîþ (І. Ãåòå). 7. Îäíå ñëîâî, ñêàçàíå âіä 
ùèðîãî ñåðöÿ, äіє íà íàø ðîçóì ñèëüíіøå óñÿêèõ íàéâàæëèâіøèõ äîêàçіâ
і ïåðåêîíëèâіøå âñÿêèõ ðîçìіðêîâóâàíü… (À. Àìієëü).

Ïðàâèëà Ñóïåðå÷êà, ÿê і áóäü-ÿêà áîðîòüáà, âіäáóâàєòüñÿ çà ïåâíèìè 
ïðàâèëàìè, ÿêі ïåðåäáà÷àþòü âèêîðèñòàííÿ îäíèõ òàêòè÷íèõ
ïðèéîìіâ і çàáîðîíÿþòü іíøі. ßêùî öі ïðàâèëà ïîðóøóþòü, 
òî ñóïåðå÷êó ïðèïèíÿþòü àáî æ âîíà ïåðåðîñòàє â êîíôëіêò.
Äîòðèìàííÿ ïðàâèë âåäåííÿ ñóïåðå÷êè äàє çìîãó ãіäíî âèéòè 
ç áóäü-ÿêîãî іíòåëåêòóàëüíîãî çìàãàííÿ é çáåðåãòè ïîâàãó äî 
ñåáå íåçàëåæíî âіä ðåçóëüòàòіâ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ïðàâèëà âåäåííÿ ñóïåðå÷êè

Ïîòðіáíî

 ãîâîðèòè çàíàäòî äîâãî òà çàíàä-
òî ÷àñòî;

 âñòóïàòè â ñóïåðå÷êó ëèøå çà
çãîäîþ іíøîї ëþäèíè;

 ïåðåáèâàòè îïîíåíòà, îêðіì íå-
îáõіäíîñòі óòî÷íåííÿ ïåâíîãî ïî-
íÿòòÿ, ïîëîæåííÿ;
 ãîâîðèòè çàíàäòî äîâãî òà çàíàä-
òî ÷àñòî;
 ïåðåáèâàòè îïîíåíòà, îêðіì íå-
îáõіäíîñòі óòî÷íåííÿ ïåâíîãî ïî-
íÿòòÿ, ïîëîæåííÿ;
 äèñêóòóâàòè ÷è ñïåðå÷àòèñÿ ñòî-
ñîâíî òèõ ïèòàíü, ÿêі є àêñіîìàìè 
(íå ïîòðåáóþòü äîâåäåííÿ);
 çìіíþâàòè ÷è ïіäìіíþâàòè òåìó
ñóïåðå÷êè іíøîþ;
 çàìіíþâàòè ðîçóìíі, ëîãі÷íі äî-
êàçè åìîöіÿìè é ç’ÿñóâàííÿì ñóòî
îñîáèñòіñíèõ ñòîñóíêіâ;
 âèêëàäàòè çðàçó âñі ïîëîæåííÿ
÷è àðãóìåíòè. Ïîñëіäîâíî ïіäêè-
äàéòå àðãóìåíòè, àëå çàâæäè ìàé-
òå ïðî çàïàñ ùî ñêàçàòè;
 óñå çàïåðå÷óâàòè, áóòè âïåðòèì.
Ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç ïåâíèìè ïî-
ëîæåííÿìè îïîíåíòà, à âіäòàê çà-
ïåðå÷èòè éîìó â íàéñóòòєâіøîìó;
 ïåðåõîäèòè «íà îñîáèñòîñòі»;
 ïіäâèùóâàòè òîí, çðèâàòèñÿ íà
êðèê

 êðèòèêóâàòè âèñëîâëåííÿ, ïî-
çèöіþ, à íå ëþäèíó;
 íà ïî÷àòêó ðîçìîâè äîìîâèòèñÿ
ïðî çíà÷åííÿ òåðìіíіâ, äåôіíіöіé;
 ïîâàæàòè ïîãëÿäè âñіõ ó÷àñíè-
êіâ ñóïåðå÷êè;
 áóòè íåïîñòóïëèâèì, àëå òіëüêè
â òîìó âèïàäêó, ÿêùî âè âïåâíåíі
ó ñâîїé ïðàâîòі é ìîæåòå її îáґðóí-
òóâàòè;
 ñïåðå÷àòèñÿ, îçáðîїâøèñü ôàê-
òà  ìè é àðãóìåíòàìè;
 íàãîëîøóâàòè â ðіçíèõ êîíòåê-
ñòàõ íà îñíîâíèõ ïîëîæåííÿõ, ïî-
íÿòòÿõ êіëüêà ðàçіâ, ùîá âàøó ïî-
çèöіþ çàïàì’ÿòàëè é çàêðіïèëè;
 äåìîíñòðóâàòè ñïîêіé, âèòðèìêó,
äîáðîçè÷ëèâіñòü, òîëåðàíòíå ñòàâ-
ëåííÿ äî îïîíåíòà;
 óìіòè âèçíàâàòè ñåáå íåïðàâèì,
çàâæäè áóòè ãîòîâèì âіäñòóïèòè,
ïîïðîñèòè âèáà÷åííÿ;
 ïîâîäèòè ñåáå ó âèïàäêó ïîðàç-
êè ÷åìíî é ãіäíî

Êóëüòóðà
ìîâëåííÿ

Âàæëèâó ðîëü ó ñóïåðå÷öі âіäіãðàє êóëüòóðà ìîâëåííÿ. Óìі-
ëå é áåçïîìèëêîâå âèêîðèñòàííÿ ëåêñè÷íèõ çàñîáіâ, âіä-
ñóòíіñòü øòàìïіâ, íåîðäèíàðíіñòü ìîâëåííєâîї ïîâåäіíêè,
óðàõóâàííÿ ìîâëåííєâîãî ðіâíÿ é äîñâіäó ñóïðîòèâíèêà ïî-
çèòèâíî âïëèâàþòü íà ïðîöåñ îáãîâîðåííÿ, íà ïñèõîëîãі÷-
íèé ñòàí ó÷àñíèêіâ, ñïðèÿþòü óñóíåííþ åìîöіéíîãî íàïðó-
æåííÿ. Íåäáàëіñòü ó äîáîðі ñëіâ ÷è çáіäíåíèé ñëîâíèêîâèé
çàïàñ ìîæå íåãàòèâíî ïîçíà÷èòèñÿ íå òіëüêè íà àâòîðèòåòі
ìîâöÿ, à é íà éîãî ïîçèöії.

Îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ áóäü-ÿêîї ñóïåðå÷êè є ÷іòêà âèçíà÷åíіñòü òåçè, 
ÿêà íå äîïóñêàє äâîçíà÷íîñòі. Іíàêøå ñóïåðå÷êà áóäå áåçïðåäìåòíîþ é 
ìàðíîþ.

Зверніть увагу! 
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435. Прочитайте фрагмент суперечки двох науковців. Поясніть, чим небезпечна 
така категоричність і нігілізм. Чи можна в суперечці бути занадто самовпевненим?

коло думок  

– Òå, ùî ÿ ñêàçàâ, – іñòèíà, òîìó ùî ÿ ñêàçàâ öå.
– Òå, ÷îãî ÿ íå ãîâîðèâ, – íå іñòèíà, òîìó ùî ÿ íå ãîâîðèâ öüîãî 
(Çà Øàðëåì Ëóї Ìîíòåñê’є).

436. Уявіть, що ви брали участь у дискусії щодо 
використання альтернативних джерел енергії. Ви
гарно виступили, навели переконливі аргументи, але
опонент був сильнішим за вас. Спробуйте гідно вийти 
з цієї ситуації. Завершіть запропоновані речення.   
Ñüîãîäíі, ñïðàâäі, ùå íå ÷àñ, àëå...
Âè ñàìі íåâäîâçі ïåðåêîíàєòåñÿ...
Ìè äî öüîãî ïîâåðíåìîñÿ ïіçíіøå, à çàðàç...
Íà æàëü, âè ìåíå íå çðîçóìіëè…
Øêîäà, ùî ÿ ïîêè ùî íå çìіã ïåðåêîíàòè 
âàñ, îñêіëüêè…

ситуація

Àðãó-
ìåíòè

Äëÿ òîãî ùîá äîâåñòè іñòèííіñòü ÷è õèáíіñòü âèñëîâëåíîї ïîçè-
öії, òðåáà íàâåñòè àðãóìåíòè. Àðãóìåíòè – öå äîêàçè, ÿêі ó÷àñ-
íèêè ñóïåðå÷êè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïåðåêîíàííÿ ïàðòíåðіâ.

Âèäè àðãóìåíòіâ

ôàêòè ïîñèëàííÿ
íà àâòîðèòåòè

áåççàïåðå÷íі 
ñóäæåííÿ

Ôàêòè Íàéíàäіéíіøèì âèäîì àðãóìåíòіâ є ôàêòè. ßêùî æ âèêîðèñòî-
âóâàòè ïîñèëàííÿ íà àâòîðèòåòè, òî íåîáõіäíî ïàì’ÿòàòè, ùî
àâòîðèòåòè ïîâèííі áóòè ïðèéíÿòíèìè â òіé ÷è òіé àóäèòîðії,
òîáòî âîíè íàñïðàâäі ïîâèííі ìàòè âèñîêèé ñòàòóñ. Áåççàïå-
ðå÷íі ñóäæåííÿ – öå çàêîíè, òåîðії, àêñіîìè, òðàäèöіéíî ïðè-
éíÿòі â ïåâíіé ëþäñüêіé ñïіëüíîòі ÿê іñòèííі.

Ñïîñîáè
ïåðåêî-
íàííÿ

Îïîíåíòà ìîæíà ïåðåêîíàòè çà äîïîìîãîþ ëîãі÷íèõ àáî ïñèõî-
ëîãі÷íèõ äîêàçіâ.
Çà äîïîìîãîþ ëîãі÷íî ïîáóäîâàíèõ ìîâíèõ êîíñòðóêöіé ìè
çàëó÷àєìî ñëóõà÷іâ äî ìèñëåííєâîї äіÿëüíîñòі. Ïñèõîëîãі÷íі
äîêàçè âïëèâàþòü áåçïîñåðåäíüî íà ïî÷óòòÿ. Ìîòèâîì ïåðåêî-
íàííÿ àáî äії ìîæå ïîñëóãóâàòè îäíå ÷è êіëüêà ïî÷óòòіâ, çî-
êðåìà: ôіçè÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ, åêîíîìі÷íі іíòåðåñè, ñóñïіëüíі
іíòåðåñè, ïî÷óòòÿ âëàñíîї ãіäíîñòі.
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Ëîãі÷íі äîêàçè âèìàãàþòü ïåðåâіðêè íà íàÿâíіñòü ïîìèëîê: ×è ìîæ-
ëèâі іíøі ïðè÷èíè? ×è ìîæëèâі іíøі íàñëіäêè? ×è âèïëèâàє âèñíîâîê іç 
ïîñèëàíü? ×è ñòîñóєòüñÿ ïðèêëàä óçàãàëüíåííÿ?

Ïîìèëêè â àðãóìåíòàöії

Âèä ïîìèëêè Ïîÿñíåííÿ

Àðãóìåíòè
íå ñôîðìóëüîâà-
íî ÿñíî é ÷іòêî

ßêùî â àðãóìåíòàöії àáî êðèòèöі çàñòîñîâóâàòè çà-
íàäòî ñêëàäíі àðãóìåíòè, òî âàæêî áóäå ïåðåêîíàòè
ñïіâðîçìîâíèêà, áî âіí ïðîñòî íå çðîçóìіє, ïðî ùî 
éäåòüñÿ 

Àðãóìåíòè
ïîâíіñòþ àáî
÷àñòêîâî
є õèáíèìè

Àðãóìåíò ìîæå áóòè õèáíèì, ÿêùî:
– äåêіëüêà íàâåäåíèõ àðãóìåíòіâ є ñóïåðå÷ëèâèìè. 
Íàïðèêëàä, ñâіä÷åííÿ î÷åâèäöіâ ìîæóòü íå çáіãàòèñÿ
ç äàíèìè åêñïåðòіâ;
– àðãóìåíò ñóïåðå÷èòü ñàì ñîáі. Íàïðèêëàä: ß çíàþ, 
ùî ÿ íі÷îãî íå çíàþ (Ñîêðàò);
– ïåðåâіðèòè іñòèííіñòü éîãî ìîæíà áóäå ëèøå â ìàé-
áóòíüîìó.

Àðãóìåíòіâ íå-
äîñòàòíüî äëÿ
äîâåäåííÿ òåçè

Îäèí àðãóìåíò ìàéæå íіêîëè íå îáґðóíòîâóє òåçó. Àëå 
äåêіëüêà àðãóìåíòіâ, ÿêі âçàєìîïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ,
ìîæóòü áóòè ìіöíîþ îñíîâîþ äëÿ äîâåäåííÿ òåçè.

Àðãóìåíòè
íå âіäïîâіäàþòü
òåçі

×àñòî â ïðîöåñі ñóïåðå÷êè îïîíåíòè íàìàãàþòüñÿ íà-
âåñòè äëÿ îáґðóíòóâàííÿ âëàñíîї òî÷êè çîðó àðãóìåí-
òè, ÿêі íå ïîâ’ÿçàíі ç ïðåäìåòîì ñóïåðå÷êè

Äîâåäåííÿ òåçè
ïіäìіíþþòü
îöіíêîþ îñîáè

Äîâîäÿ÷è òåçó «âіí äîáðèé îðàòîð», ïîñèëàþòüñÿ, íà-
ïðèêëàä, íà òå, ùî âіí õîðîøà ëþäèíà, àêòèâíèé ãðî-
ìàäñüêèé äіÿ÷ òîùî. Òàêі àðãóìåíòè õàðàêòåðèçóþòü
îñîáó, àëå íå ïðîïîíîâàíó òåçó

437. І. Прочитайте наведені аргументи. Які з них можна вважати логічними доказа-
ми, а які – психологічними?

1. «Çà âіäãóêàìè ìåøêàíöіâ íàøîãî ìіñòà, ÿêі êîðèñòóþòüñÿ áóäèí-
êîâèìè ëі÷èëüíèêàìè òåïëà, âèòðàòè íà âñòàíîâëåííÿ öèõ çàñîáіâ îáëіêó
âèïðàâäàëè ñåáå. Àäæå çìåíøèëàñÿ îïëàòà çà òåïëîïîñòà÷àííÿ äëÿ 
êîæíîãî ìåøêàíöÿ áóäèíêó. Îòæå, âñòàíîâëåííÿ òåïëîâèõ ëі÷èëüíèêіâ   – 
âèãіäíå âêëàäàííÿ êîøòіâ».

2. «ßêùî ìè õî÷åìî çàõèñòèòè ñâîþ íåçàëåæíіñòü, ñâîáîäó, âіäñòîÿòè òå-
ðèòîðіàëüíó öіëіñíіñòü äåðæàâè, òî ìàєìî ðîçâèâàòè âëàñíі çáðîéíі ñèëè».

3. «ßêùî ëþäèíà çàíåäóæàëà, òðåáà çâåðòàòèñÿ äî ëіêàðÿ. Ãîëîâ-
íèé áіëü – îçíàêà íåäóãè. Îòæå, ïðè âèíèêíåííі ãîëîâíîãî áîëþ òðåáà 
íå çàéìàòèñÿ ñàìîëіêóâàííÿì, à çâåðòàòèñÿ çà ïîðàäîþ äî ëіêàðÿ, ùîá 
ç’ÿñóâàòè ïðè÷èíó íåäóãè».

4. «Âè ïîâèííі ïіòè íà íàâ÷àííÿ äî ïðîôåñіéíîãî ëèöåþ, áî, ïіäâèùèâ-
øè ñâіé ïðîôåñіéíèé ðіâåíü, çìîæåòå çàðîáëÿòè áіëüøі ãðîøі àáî íàâіòü 
âіäêðèòè âëàñíå ïіäïðèєìñòâî».

ІІ. Наведіть приклади логічних і психологічних доказів до такої позиції: «Кожна лю-
дина має брати участь у розв’язанні екологічних проблем».

Зверніть увагу! 
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438. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Поясніть, як ви розумієте таке висловлення римського
філософа Сенеки: «Довгий шлях через настанови, короткий і легкий – через при-
клади».

439. І. Прочитайте текст.
Óñі çíàþòü, ùî ó ñâîїé êâàðòèðі (ó ñâîє-

ìó áóäèíêó) ïîòðіáíî ðàöіîíàëüíî âèêî-
ðèñòîâóâàòè õîëîäíó é ãàðÿ÷ó âîäó, òåïëî,
åëåêòðîåíåðãіþ, òîìó ùî öå äàє ìîæëèâіñòü
çåêîíîìè òè áþäæåò ðîäèíè. Àëå ÷è ïîòðіáíî
çàîùàäæóâàòè òåïëî, âîäó é åëåêòðîåíåðãіþ
â íàâ÷àëüíîìó çàêëàäі (øêîëі, ãіìíàçії, äèòÿ-
÷îìó ñàäêó, öåíòðі äèòÿ÷îї òâîð÷î ñòі), àäæå
çà âñå öå ïëàòèòü äåðæàâà?

ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Визначте тему, мету й предмет можливої суперечки.
2. Визначте можливі протилежні позиції на проблему. 
3. Сформулюйте тезу, у правильності якої ви переконані. 
4. Доберіть два аргументи для захисту своєї позиції. Аргументацію розпочніть таки-

ми словами: «Я вважаю свою тезу правильною, тому що…»

440. І. Підготуйтеся до дискусії стосовно запитання: «Чи завжди й у всьому треба
бути безкомпромісним?». Зокрема, чітко сформуйте свою позицію (тезу), доберіть 
аргументи для її підтвердження чи спростування, приклади (факти, посилання на 
авторитети). Ви можете скористатися поданим нижче матеріалом, який допоможе
виконати завдання.

Òåçà ×è ïîòðіáíî áóòè áåçêîìïðîìіñíèì ó ñòàâëåííі äî ãíîáè-
òåëіâ íàöії, ó âèðіøåííі ãëîáàëüíèõ ïðîáëåì, âіä ÿêèõ 
çàëåæèòü ìàéáóòíє?
×è áóâàþòü ó æèòòі ñèòóàöії, êîëè ìîæíà ïîæåðòâóâàòè 
áåçêîìïðîìіñíіñòþ?

Àðãóìåíò ×è ìîæå äîñÿãòè óñïіõó ëþäèíà, ÿêà íå çíàє, ùî òàêå 
êîìïðîìіñ?
×è ìîæíà äіÿòè âñóïåðå÷ âëàñíèì ïåðåêîíàííÿì, áàæàí-
íÿì çàðàäè âèñîêèõ öіëåé, áëàãèõ íàìіðіâ?

Ïðèêëàäè,
ôàêòè

Ãàëіëåî Ãàëіëåé ïіä çàãðîçîþ êàòóâàíü çðіêñÿ ñâîїõ íàó-
êîâèõ іäåé і âèçíàâ їõ ïîìèëêîâèìè, àëå íå çàðàäè ñàìî-
çáåðåæåííÿ, à çàðàäè ìîæëèâîñòі çàâåðøèòè ñâîþ êíèæ-
êó «Áåñіäè é ìàòåìàòè÷íі äîêàçè».
Ìàâêà, ãîëîâíà ãåðîїíÿ äðàìè Ëåñі Óêðàїíêè «Ëіñîâà ïіñ-
íÿ», ó áîðîòüáі çà ëþäèíó, çà її äóõîâíó êðàñó é ñïðàâæ-
íє ùàñòÿ äіє íàïåðåêіð âåëіííþ ñåðöÿ, êîðèòüñÿ іíøèì. 
Ëіñîâà êðàñóíÿ ïîâåðíóëàñÿ äî æèòòÿ, ùîá ïîäàòè ðóêó 
äîïîìîãè Ëóêàøåâі, ÿêèé çðàäèâ її.

ІІ. Проведіть у класі дискусію на тему «Чи завжди й у всьому треба бути безком-
промісним?».
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441. І. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Óÿâіòü, ùî ó âàøîìó ìіñòі (ñåëі) ïðîõîäèòü âåñíÿíà åêî-
ëîãі÷íà àêöіÿ «Ìîëîäü çà ÷èñòå äîâêіëëÿ». Ïîìіðêóéòå, ùî ìîæå çìóñè-
òè îñîáèñòî âàñ óçÿòè ó÷àñòü ó òàêіé àêöії. Äîáåðіòü äåêіëüêà ëîãі÷íèõ 
÷è ïñèõîëîãі÷íèõ äîêàçіâ, ùîá ïåðåêîíàòè âàøèõ îäíîëіòêіâ ó òîìó, ùî
êîæåí ñòàðøîêëàñíèê (êîæíà ñòàðøîêëàñíèöÿ) ïîâèíåí (ïîâèííà) âçÿòè 
ó÷àñòü â àêöії «Ìîëîäü çà ÷èñòå äîâêіëëÿ».

ВАРІАНТ Б. Óÿâіòü, ùî ó âàøîìó ìіñòі (ñåëі) âіäêðèëè ñåêöіþ ç ïåâíîãî 
âèäó ñïîðòó. Ïîìіðêóéòå, ùî ìîæå çìóñèòè îñîáèñòî âàñ çàïèñàòèñÿ äî 
öієї ñïîðòèâíîї ñåêöії. Äîáåðіòü äåêіëüêà ëîãі÷íèõ ÷è ïñèõîëîãі÷íèõ äîêà-
çіâ, ùîá ïåðåêîíàòè âàøèõ îäíîëіòêіâ ó òîìó, ùî êîæåí ñòàðøîêëàñíèê 
(êîæíà ñòàðøîêëàñíèöÿ) ïîâèíåí (ïîâèííà) âіäâіäóâàòè öþ ñïîðòèâíó
ñåêöіþ.

ІІ. Викладіть письмово свою позицію та наведіть аргументацію у вигляді замітки до 
газети чи мотиваційного повідомлення в соціальних мережах. Ви можете скористатися 
мовними конструкціями з довідки.

довідка

Ïåðåêîíàíèé (à) ó òîìó, ùî…; íå ìàþ ñóìíіâó, ùî…; ìîæëèâî, áàãàòî
õòî íå ïîãîäèòüñÿ çі ìíîþ, àëå…; ñâіä÷åííÿì öüîãî є…; íàâåäó òàêèé
ïåðåêîíëèâèé àðãóìåíò...; ìîÿ ïîçèöіÿ ґðóíòóєòüñÿ íà òîìó, ùî, ïî-
ïåðøå, …, à ïî-äðóãå, …; ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè…

§ 49. Ó×ÀÑÒÜ Ó ÄÈÑÊÓÑІЇ
442. І. Прочитайте текст виступу. Визначте його комунікативне призначення, тему 

та мікротеми. Чи погоджуєтеся ви з думкою, висловленою в першому реченні?

ßÊ ÍÀÂ×ÈÒÈÑß ÇÀÎÙÀÄÆÓÂÀÒÈ

Îäíієþ ç âàæëèâèõ ñóñïіëüíèõ ïðî-
áëåì є íèçüêèé ðіâåíü ôіíàíñîâîї ãðà-
ìîòíîñòі. Ìè âìієìî çàðîáëÿòè, àëå
÷àñòî íååôåêòèâíî ðîçïîðÿäæàєìîñÿ
çàðîáëåíèìè êîøòàìè.

Ïðîöåñ çàîùàäæåííÿ – öå íå òàê ïðî
êîøòè, ÿê ïðî ñàìîäèñöèïëіíó é öіëå-
ñïðÿìîâàíіñòü. Çàðîáèòè ãðîøі – ëèøå
ïіâñïðàâè. Âàæëèâî íå ðîç  òðèíüêàòè 
їõ íà äðіáíèöі, ùî іíêîëè áóâàє äîâîëі
ñêëàäíî. Òîìó äëÿ åôåêòèâíîãî çàîùà-
äæåííÿ êîøòіâ ïîòðіáíà ñèëà âîëі. І íå 
ëèøå äëÿ òîãî, ùîá ñòðèìóâàòè ñåáå
âіä іìïóëüñèâíèõ ïîêóïîê, ùî ÷àñòî
çàâäàþòü ñåðéîçíèõ çáèòêіâ äîìàøíüî-
ìó áþäæåòó.

Ðîáèòè ç íàêîïè÷åííÿ ãðîøåé ñàìî-
öіëü і ôàíàòè÷íî åêîíîìèòè íà âñüîìó – òåæ íå âàðòî. Ïî-ïåðøå, є íåáåç-
ïåêà ïåðåòâîðèòèñÿ íà ñêíàðó. Ïî-äðóãå, êîëè åêîíîìèø íà áàçîâèõ ïî-
òðåáàõ é îáìåæóєø ñåáå â åëåìåíòàðíîìó êîìôîðòі, ç’ÿâëÿєòüñÿ ðèçèê 
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«çіðâàòèñÿ» ÷åðåç êіëüêà ìіñÿöіâ æîðñòêîї åêîíîìії é ïåðåñòàòè âіäêëàäà-
òè êîøòè âçàãàëі.

Âëàñíå äëÿ òîãî, ùîá óòðèìàòè áàëàíñ ìіæ ìàðíîòðàòñòâîì і ñêóïіñòþ, 
ïîòðіáíà ñèëà âîëі. Îäíå ç îñíîâíèõ çàâäàíü ùå äî ïî÷àòêó çàîùàäæåííÿ –
çðîçóìіòè, íàâіùî öå âàì, і ïîñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ ÷іòêó ìåòó.

Íàâіùî çàîùàäæóâàòè? Öіëі ìîæóòü áóòè ðіçíèìè. Õòîñü õî÷å ïîїõàòè
âëіòêó äî ìîðÿ, êîìóñü áðàêóє ãðîøåé äëÿ ïðèäáàííÿ íîóòáóêà ÷è ïëàí-
øåòà, à õòîñü ìàє íàìіð êóïèòè àâòî. Є ëþäè, ùî âіäêëàäàþòü íà ñàìîîñâіòó
÷è îñâіòó ñâîїõ äіòåé, íà âëàñíó ñïðàâó, æèòëî ÷è çàáåçïå÷åíó ïåíñіþ.

Çàîùàäæåííÿ – öå ïåðåäîâñіì êîðèñíà çâè÷êà, ÿêó êðàùå âèõîâóâàòè 
â ðàííüîìó âіöі. Àëå íàâіòü çà ìіíіìàëüíîãî äîõîäó åôåêò âіä çàîùàäæåí-
íÿ áóäå âіä÷óòíèì (Ç äîâіäíèêà).

ІІ. З’ясуйте за тлумачним словником лексичне значення виділених слів. Поясніть,
чим різняться ці два поняття.

ІІІ. Визначте, яку позицію займає автор (авторка) тексту стосовно такого запитання:
«Чи може накопичення грошей бути самоціллю?». Які аргументи він (вона) наводить 
для доведення своєї позиції?

443. Візьміть участь у дискусії на тему «Чи потрібно збирати й заощаджувати 
гроші». Подискутуйте з однокласниками (однокласницями) чи батьками стосов-
но таких запитань:

 Íàâіùî çáèðàòè ãðîøі òà äå їõ çáåðіãàòè?
 Íà ùî âèòðà÷àòè ãðîøі?
 ßê і íà ÷îìó ìîæíà çàîùàäæóâàòè?
 ×è ïîâèííі äіòè ðîçïîâіäàòè áàòüêàì, íà ùî òðàòÿòü ñâîї êèøåíüêîâі

ãðîøі?
Ви можете скористатися поданими нижче довідкою та пам’яткою.

довідка

Äîêàçîì ìîæå áóòè...; Ìîæíà íàâåñòè іíøі ïðèêëàäè...; Ìîÿ äóìêà ç
öüîãî ïèòàííÿ äåùî іíøà…; Ïîëîæåííÿ... âèäàєòüñÿ ñóìíіâíèì (íåïå-
ðåêîíëèâèì, âèêëèêàє çàñòåðåæåííÿ); Òåçà ïðî òå, ùî.., íåäîñòàòíüî
àðãóìåíòîâàíà; Äóìêà ïðî... ïîòðåáóє áіëüø ґðóíòîâíîї àðãóìåíòàöії;
Àðãóìåíòè íåäîñòàòíüî ïåðåêîíëèâі, òîìó ùî...; Óÿâіìî, ùî...; Ïðè-
êëàä ìîæå áóòè âèòëóìà÷åíèé іíàêøå, ÿêùî...; Îò ÷îìó íå ìîæíà
ïîãî äèòèñÿ...; ßêùî îñíîâíà äóìêà òàêà, òî...; Ïðèïóñòіìî, ùî...

пам’ятка
Åòàïè äèñêóñії

1. Âèãîëîñіòü òåêñò âèñòóïó, ñôîðìóâàâøè ñâîþ ïîçèöіþ ñòîñîâíî âñіõ
÷è äåêіëüêîõ çàïèòàíü. Íàâåäіòü àðãóìåíòè, äîêàçè. Ïіäñóìóéòå ñêàçàíå.

2. Óâàæíî ïîñëóõàéòå âèñòóïè îäíîêëàñíèêіâ (îäíîêëàñíèöü). Çâåð-
íіòü óâàãó, ÿêі ïîçèöії ó âàñ є ñïіëüíèìè, ç ÿêèìè ïîçèöіÿìè âè ïîãî-
äæóєòåñÿ, à ç ÿêèìè – íі.

3. Âèñëîâіòü ñâîї ìіðêóâàííÿ ñòîñîâíî âèñëîâëåíèõ îäíîêëàñíèêà ìè
(îäíîêëàñíèöÿìè) ïîçèöіé, íàâåäåíèõ àðãóìåíòіâ, äîêàçіâ. Ç ÿêèìè
àðãóìåíòàìè âè íå ïîãîäæóєòåñÿ? Íàâåäіòü êîíòðàðãóìåíòè. Íà ðіçíèõ
åòàïàõ äèñêóñії âè ìîæåòå âèêîðèñòàòè âіäïîâіäíі ìîâëåííєâі êîí-
ñòðóêöії ç äîâіäêè, ïîäàíîї âèùå.
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444. Уявіть, що вам потрібно взяти участь у дискусії на одну з поданих тем (на 
вибір): «Чи потрібно стежити за модою?», «Чи потрібно залучати учнів до гро-
мадських робіт?», «Чи треба дозволити учням відвідувати уроки за бажанням?», 

«Чи потрібна ранкова зарядка в школі?». Підготуйте короткий виступ. Виголосіть текст 
виступу. Час виступу – 1,5–2 хв. 

§ 50. ÏÎËÅÌІ×ÍІ ÏÐÈÉÎÌÈ. ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ 
ÂІÄÏÎÂІÄÀÒÈ ÍÀ ÇÀÏÈÒÀÍÍß

Ïðî ïîëåìі÷íó ìàéñòåðíіñòü òà ïðî êîðåêòíі é íåêîðåêòíі ïðèéîìè
âåäåííÿ ïîëåìіêè

ПРИГАДАЙМО. Що таке полеміка? 

Ïîëåìіêà Îñíîâíå çàâäàííÿ ïîëåìіêè – äîâåäåííÿ âëàñíîї ïîçè öії. 
Ùîá îâîëîäіòè ïîëåìі÷íîþ ìàéñòåðíіñòþ, íåîáõіäíî âèðî-
áèòè âìіííÿ äîâîäèòè ñôîðìîâàíі òåçè é ñïðîñòî âó âàòè 
ïîçèöії îïîíåíòà, çàñòîñîâóþ÷è ïîëåìі÷íі ïðèéîìè.
Ïðèéîìè ìîæóòü áóòè êîðåêòíèìè é íåêîðåêòíèìè. Êîðåêò-
íі ïðèéîìè âіäïîâіäàþòü çàãàëüíèì ïðàâèëàì ñóïåðå÷êè, ïðî-
òå ìіñòÿòü åëåìåíòè õèòðîùіâ, à íåêîðåêòíі – íå îáìåæåíі
ìîðàëüíî-åòè÷íèìè íîðìàìè é ìîæóòü âêëþ÷àòè íàâіòü ïî-
ãðîçè é çàñòîñóâàííÿ ôіçè÷íîї ñèëè.

ÏÎËÅÌІ×ÍІ  ÏÐÈÉÎÌÈ

çàïåðå÷åííÿ ôàêòàì ïіéìàòè íà ñëîâі
(ïîñòіéíî âêàçóâàòè ñïіâðîçìîâíèêó íà
òå, ùî âіí íå ñïðèéìàє äóìêó, ÿêó ñàì і 
âèñëîâëþє, òîáòî çâåðòàòè óâàãó íà ñó-
ïåðå÷ëèâіñòü âèñëîâëåíü)

ãóìîð, іðîíіÿ, ñàðêàçì
(ïîñèëþþòü åìîöіéíèé âïëèâ íà ñëó õà-
÷іâ, äîïîìàãàþòü ðîçðÿäè òè íàïðó æå íó
àòìîñôåðó)

àòàêà çàïèòàííÿìè
(âіäïîâіäàòè çàâæäè ñêëàäíіøå, íіæ çà-
ïè òóâàòè. Ìåòà öüîãî ïðèéîìó – ïåðå õî-
ïèòè іíіöіàòèâó, óñêëàäíèòè ñòàíîâèùå
îïîíåíòà)

ïðèéîì áóìåðàíãà
(ñïðîñòóâàííÿ ïîçèöії ñóïåðíèêà éîãî æ 
àðãóìåíòàìè)

ãíіâíà âіäñі÷
(íåéòðàëіçàöіÿ ñóïåðíèêà íå ÷åðåç àíà-
ëіç òåç, à ÷åðåç êðèòèêó îñîáè ñ òіñíèõ 
(ïîâåäіíêà, êîìóíіêàòèâíі îñîáëèâîñòі)
ÿêîñòåé ñàìîãî ñïіâ ðîçìîâíèêà)

«çâåäåííÿ äî àáñóðäó»
(äåìîíñòðàöіÿ õèáíîñòі òåçè,
îñ êіëü êè íàñëіäêè, ùî
âèïëèâàþòü ç íåї, ñóïåðå÷àòü 
äіéñíîñòі)

êîíòðïðèêëàä
(âèêîðèñòàííÿ òåçè ñóïåðíè-
êà «íà â ïàêè» ç ïîçèòèâíîþ
àðãóìåí òàöієþ)

âèïåðåäæåííÿ ñóïåðíèêà
(âåäåííÿ ïîëåìіêè çà âëàñ-
íèì ñöåíàðієì, ñàìîìó âè-
ñëîâëþâàòè é ñïðîñòî âóâàòè
àðãóìåíòè, äî ÿêèõ ìîæå
âäàòèñÿ ñóïåðíèê)

êîíöåíòðàöіÿ äіé
(çîñåðåäæåííÿ óâàãè íà íàé-
ñèëüíі øîìó àáî íà íàéñëàá-
øèõ àðãó ìåí òàõ ñóïåðíèêà)
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Íåêîðåêòíèìè є òàêі ïîëåìі÷íі ïðèéîìè:
 çóìèñíèé âіäõіä âіä òåìè (íàìàãàííÿ çîñåðåäèòè óâàãó íà îáãîâîðåí-
íі іíøîãî òâåðäæåííÿ, áåçïîñåðåäíüî íå ïîâ’ÿçàíîãî ç âèõіäíèì ïîëî-
æåííÿì, äîâãі ðîçìіðêîâóâàííÿ ïðî ðå÷і, ùî íå ìàþòü íіÿêîãî ñòîñóíêó
äî îáãîâîðþâàíèõ ïèòàíü);
 âèêîðèñòàííÿ àðãóìåíòó äî ïóáëіêè (çàìіñòü îáґðóíòóâàííÿ îá’єê-
òèâíèìè äîêàçàìè іñòèííîñòі ÷è õèáíîñòі òåçè, ó÷àñíèê ïîëåìіêè àïå-
ëþє ïåðåâàæíî äî ïî÷óòòіâ ñëóõà÷іâ, à íå äî ðîçóìó);
 âèêîðèñòàííÿ àðãóìåíòó äî îñîáèñòîñòі (ñóïåðíèêó ïðèïèñóþòü òàêі 
âàäè, ÿêі ðîáëÿòü éîãî ñìіøíèì, êèäàþòü òіíü íà éîãî ðîçóìîâі çäіá-
íîñòі, ïіäðèâàþòü äîâіðó äî éîãî ðîçäóìіâ. Ïðåäìåòîì ñóïåðå÷êè ñòàє 
îñîáèñòіñòü ñóïåðíèêà, à íå òå, ùî âіí ãîâîðèòü);
 âèêîðèñòàííÿ àðãóìåíòó äî ìàðíîñëàâñòâà (çâó÷àòü õâàëåáíі îäè ñó-
ïåðíèêó ç íàäієþ, ùî âіí, ðîç÷óëåíèé êîìïëіìåíòàìè, ñòàíå ì’ÿêøèì 
і ïîñòóïëèâіøèì);
 âèêîðèñòàííÿ àðãóìåíòó äî ôіçè÷íîї ñèëè (çâó÷àòü ïîïåðåäæåííÿ
ïðî íåïðèєìíі íàñëіäêè, ïðî ìîæëèâå çàñòîñóâàííÿ ôіçè÷íîї ñèëè, çà-
ñîáіâ ïðèìóñó);
 âèêîðèñòàííÿ àðãóìåíòó äî æàëîñòі;
 âèâåäåííÿ ñóïåðíèêà ç ðіâíîâàãè øëÿõîì ãðóáèõ âèòіâîê, îáðàç, 
çíóùàíü òîùî.

445. Ознайомтеся з мовленнєвими ситуаціями. Які некоректні полемічні прийоми
застосовано в кожній із них?

* * *
Ïіä ÷àñ ïîëåìіêè, ïðèñâÿ÷åíîї òåîðії ïîõîäæåííÿ âèäіâ ×. Äàðâіíà,

єïèñêîï Âіëüáåðôîðñ çâåðíóâñÿ äî ñëóõà÷іâ ç ïèòàííÿì, ÷è áóëè їõíі 
ïðåäêè ìàâïàìè. Áіîëîã Ò. Õàêñëі, ÿêèé çàõèùàâ öþ òåîðіþ, âіäïîâіâ, ùî
éîìó ñîðîìíî íå çà ñâîїõ ïðåäêіâ-ìàâï, à çà ëþäåé, ÿêі íå çäàòíі ïîñòàâè-
òèñÿ ñåðéîçíî äî âèñíîâêіâ ×. Äàðâіíà.

* * *
Ïіä ÷àñ çàõèñíîї ïðîìîâè â ñóäі ó ñïðàâі ñâÿùåíèêà, ÿêèé óêðàâ áі-

ëèçíó, àäâîêàò Ïëåâàêî ñêàçàâ: «Âіí (ñâÿùåíèê) ñòіëüêè ðàçіâ âіäïóñêàâ
Âàì Âàøі íàáàãàòî òÿæ÷і ãðіõè, íåâæå Âè, ïàíîâå ïðèñÿæíі çàñіäàòåëі, íå
âіäïóñòèòå éîìó öåé ìàëåíüêèé ãðіõ!».

* * *
Ïіä ÷àñ ïîëåìіêè ùîäî ðåôîðìóâàííÿ ìåäè÷íîї ãàëóçі îäèí ç îïîíåíòіâ

íà ïî÷àòêó âèñòóïó çâåðíóâñÿ äî ñâîãî ñóïåðíèêà ç òàêèìè ñëîâàìè: «Íå
âèêëèêàє ñóìíіâіâ âàøà ãëèáîêà åðóäèöіÿ. Âè ðîçóìíà ëþäèíà, òîìó íå áó-
äåòå çàïåðå÷óâàòè, ùî íàì íåîáõіäíî çàïðîâàäæóâàòè ñòðàõîâó ìåäèöèíó».

446. Використовуючи різні полемічні прийоми, спростуйте одну з наведених тез. 
Узагальніть дібрані аргументи. 

Òåçà 1. Îñâіòà ðîáèòü ëþäèíó çàëåæíîþ âіä çíàíü і íå äàє їé ñâîáîäè.
Òåçà 2. Ðîçïîäіëÿòè îáîâ’ÿçêè ìіæ ÷ëåíàìè ñіì’ї íå ïîòðіáíî, òîìó 

ùî âñå òðåáà ðîáèòè ðàçîì.

два – чотири – усі разом
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447. Уявіть, що ви берете участь у полеміці. Але ваші опоненти – «інтелектуальні 
шахраї», які  для того, щоб ошукати вас, використали логічно неправильні міркування 
з абсурдними кінцевими висновками. Проаналізуйте запропоновані міркування 
й знайдіть логічні помилки, сплутування значення слів, підміну обсягу понять, 
суперечності.
 1. Êîìïàíіÿ, ÿêà êîëèñü îäåðæàëà êðåäèò âіä áàíêó, òåïåð íі÷îãî éîìó 

íå âèííà, îñêіëüêè âîíà ñòàëà іíøîþ: ó її ïðàâëіííі íå çàëèøèëîñÿ 
íіêîãî ç òèõ, õòî ïðîñèâ ïîçèêó.

 2. Ëіêè êîðèñíі і є áëàãîì. // Ùî áіëüøå áëàãà, òî êðàùå. // Âèñíîâîê: 
ùî áіëüøå ëіêіâ, òî êðàùå.

 3. Óñі óâàæíі äîáðå çàñâîþþòü óðîêè. // Äåÿêі ó÷íі óâàæíі. // Óñі ó÷íі 
äîáðå çàñâîþþòü óðîêè.

 4. Îñü êóïà êàìіíöіâ. // Òè çàáðàâ іç êóïè âñі êàìіíöі, êðіì îäíîãî. // 
Îäèí êàìіíåöü – êóïà.

 5. Åïіìåíіä-êðèòÿíèí ñòâåðäæóє, ùî âñі êðèòÿíè – áðåõóíè. // Òîìó 
Åïіìåíіä ñàì áðåõóí. // ßêùî Åïіìåíіä – áðåõóí, òî éîãî òâåðäæåí íÿ 
ïðî êðèòÿí õèáíå. // Êðèòÿíè – ÷åñíі ëþäè. // Àëå Åïіìåíіä – êðèòÿ-
íèí, і éîãî òâåðäæåííÿ ïðî êðèòÿí ïðàâèëüíå.

ситуація

448. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. I. Чи були ви свідком полеміки, яка не привела до пози-
тивного результату? Яких помилок при цьому припустилися мовці?

II. Як ви розумієте висловлення французького письменника Франсуа де Ларошфуко 
«Ми вважаємо розсудливими лише тих людей, які в усьому з нами згодні»?

449. Поміркуйте разом над поданими твердженнями. Візьміть участь у полеміці 
стосовно одного з них (обраного вами або вчителем). Полемізувати можна
з уявним опонентом. Використайте одну-дві мовленнєвих конструкції з довідки.

1. Äіòè äî 14 ðîêіâ íå ïîâèííі âіäïîâіäàòè çà ïðèéíÿòі íèìè ðіøåí-
íÿ. 2. Áàòüêè íå ïîâèííі äàâàòè äіòÿì ãðîøі íà êèøåíüêîâі âèòðàòè.
3. Ó æèòòі íå ïîòðіáíî ïðèñëóõàòèñÿ äî äóìêè îòî÷åííÿ, áî öå çàâà-
æàє ðóõàòèñÿ âïåðåä. 4. Ó æèòòі íå ïîòðіáíî äîòðèìóâàòèñÿ áóäü-ÿêèõ 
ïðàâèë, áî ïðàâèëà – öå íàñèëëÿ íàä ëþäèíîþ. 5. Â Óêðàїíі ïîòðіáíî
ïîñòóïîâî ïåðåõîäèòè íà ñïіëêóâàííÿ àíãëіéñüêîþ ìîâîþ, áî çà öієþ 
ìîâîþ ìàéáóòíє.

попрацюйте в парах

довідка

Íå ìîæåìî ïîãîäèòèñÿ...; Õî÷åìî çàïåðå÷èòè...; Íàøà äóìêà ç öüîãî
ïèòàííÿ äåùî іíøà…; ß, ÿê і áàãàòî ìîїõ äðóçіâ, óâàæàþ, ùî…; öіëêîì
ñïðàâåäëèâî, ùî…; ÿê íà ìåíå, òî…; ÿ ãëèáîêî ïåðåêîíàíèé, ùî…; äî-
êàçîì öüîãî ìîæå áóòè…; ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè…

450. Складіть і запишіть діалог (12–16 реплік), можливий в умовах проведеної за 
завданням попередньої вправи полеміки. При цьому висловіть альтернативні 
точки зору з порушеного питання, дайте аргументовані відповіді на запитання 

уявного опонента, наведіть докази на захист своєї позиції, спростуйте хибні, на вашу 
думку, твердження.
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Çàïè-
òàííÿ

Ïіä ÷àñ ñóïåðå÷êè îïîíåíòè ìîæóòü ñòàâèòè ðіçíі çàïè òàí íÿ
îäíå îäíîìó. Іíêîëè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ є âàæ ëèâіøèìè, 
àíіæ ïðîìîâà ïåðåä àóäèòîðієþ. Çàïèòàííÿ – öå ìîæëèâіñòü 
êðàùå âèñâіòëèòè ñâîþ ïîçèöіþ. ßêùî âè ïîáà÷èëè, ùî õòîñü
çі ñëóõà÷іâ ïіäíіñ ðóêó, çàâåðøіòü ñâîþ äóìêó é òîäі çâåðíіòüñÿ
çі ñëîâàìè «òàê, áóäü ëàñêà» àáî «ÿ ñëóõàþ âàøå çàïèòàííÿ».
Êîëè çàïèòàííÿ ïðîçâó÷àëî, âèòðèìàéòå íåâåëèêó ïàóçó é äàé-ó
òå âіäïîâіäü êîðîòêî, ïî ñóòі. Ïåðåä öèì ìîæíà òàêîæ âèñëî-
âèòè ñâîє ñòàâëåííÿ äî çàïèòàííÿ: «ßê äîáðå, ùî âè ïîñòàâèëè 
öå çàïèòàííÿ»; «Öå äóæå âàæëèâå çàïèòàííÿ!»; «Âè ñòàâèòå
äóæå ñâîє÷àñíå çàïèòàííÿ»; «Âè ñòàâèòå çàïèòàííÿ, íà ÿêå
íå ìîãëè âіäïîâіñòè êðàùі íàóêîâöі».
ßêùî çàïèòàííÿ ìàє ÿêіñü äâîçíà÷íîñòі, òî âàðòî óòî÷ íè òè, ÷è 
ïðàâèëüíî âè çðîçóìіëè çàïèòàííÿ, ïåðåôîð ìó ëþâàâøè éîãî. 
Íàïðèêëàä, ÿêùî ÿ âàñ ïðàâèëüíî çðîçó ìіâ, òî âè çàïèòóєòå 
ïðî çàõîäè, ÿêі ìè ïðîâåëè, ùîá ïіäòðèìàòè âіò÷èçíÿíîãî 
âèðîáíèêà?

451. І. Ознайомтеся з двома поглядами на роль комп’ютера в житті людини. Чи є
ці твердження переконливими? Чи можуть висловлені позиції спричинити полеміку?

1. Êîìï’þòåð áåçïîñåðåäíüî âïëèâàє íà ïñèõіêó ëþäèíè, ðîçâèâàє ðîç-
äðàòîâàíіñòü, óòîìó, à òàêîæ çàáèðàє ÷àñ, ÿêèé ëþäèíà âèòðà÷àëà á íà 
ñïіëêóâàííÿ ç äðóçÿìè, çíàéîìèìè, ïðèðîäîþ òîùî.

2. Êîìï’þòåð – öå âàæëèâà і çðó÷íà ðі÷ íà ðîáîòі òà âäîìà, çà äîïîìî-
ãîþ ÿêîї ìîæíà âèðіøèòè áåçëі÷ ïðîáëåì, äіçíàòèñÿ ïðî íåîáõіäíå, çíàé-
òè öіêàâó іíôîðìàöіþ, à òàêîæ âåñåëî ïðîâåñòè ÷àñ і ïðîñòî âіäïî÷èòè. 
À âñі ðîçìîâè ïðî ìîæëèâó íåáåçïåêó – òî ëèøå áàéêè é çàáîáîíè.

ІІ. Напишіть замітку дискусійного характеру на тему «До чого може призвести
стрімкий прогрес сучасної техніки». Розкрийте дві протилежні позиції. Намагайте-
ся переконати читача в слушності тієї позиції, яку відстоюєте ви. 

Проект
Ïðîâåäіòü ó êëàñі (ìîæëèâî, ñïіëüíî ç áàòüêàìè) âå÷іð-äèñïóò íà 

îäíó ç òàêèõ òåì: 1. Êîëè ëþäèíà ñòàє äîðîñëîþ?; 2. ×è ïîòðіáíî çàâæ-
äè ãîâîðèòè ïðàâäó?; 3. Êîìï’þòåðèçàöіÿ ñóñïіëüñòâà: çà і ïðîòè.

Îá’єäíàéòåñÿ â äâі ãðóïè çàëåæíî âіä ïîçèöії, ÿêó âè áóäåòå ïіäòðèìó-
âàòè. Ïіäãîòóéòå âèñòóï, ó ÿêîìó ÷іòêî âèñëîâіòü ñâîþ ïîçèöіþ.  Äîáåðіòü 
àðãóìåíòè (äîêàçè); çíàéäіòü âèñëîâëåííÿ âіäîìèõ ëþäåé, ïðèãàäàéòå 
ïðèêëàäè ç õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè, âëàñíîãî æèòòєâîãî äîñâіäó, іñòîðії. 

Íà ïî÷àòêó äèñïóòó, ñêîðèñòàâøèñü äîâіäêîâîþ ëіòåðàòóðîþ, âè-
çíà÷òå êëþ÷îâі ïîíÿòòÿ (äåôіíіöії), ÿêі âè áóäåòå âèêîðèñòîâóâàòè (íà-
ïðèêëàä, äîðîñëіñòü, ïðàâäà, áðåõíÿ òîùî). Íàìàãàéòåñÿ äîñÿãòè êîì-
ïðîìіñó. Ïðîäóìàéòå çàçäàëåãіäü êîðîòêèé òåêñò çàêëþ÷íîї ïðîìîâè.

Ìîæåòå çàïðîñèòè ãëÿäà÷іâ. Àëå ïàì’ÿòàéòå, ùî àóäèòîðіÿ – öå íå 
ïàñèâíà ìàñà ëþäåé, à êîëåêòèâ, ÿêèé ìàє ñâîї ïåðåêîíàííÿ, ñâîї ïî-
çèöії ñòîñîâíî ïèòàííÿ, ÿêå îáãîâîðþþòü. Âîíà є îñíîâíèì îá’єêòîì 
âïëèâó.

Ïð
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À
àáèõòî
àëôàâіò
àñèìåòðіÿ

Á
áåðåìî, áåðåòå
áіðæîâèé
áëèçüêèé
áîñîíіæ
áîðþ÷èñü
á’þ÷è

Â
âàãè
âåçòè, âåçåòå, âåçåìî
âåðáà
âåðåòåíî
âåñòè
âèãàäêà
âèçâîëüíèé
âèçíàííÿ
âèìîâà
âèìîãà
âèíàãîðîäèòè
âèïàäîê
âèïðÿãòè
âèðàçíіñòü
âèñòàâêîâèé
âè÷åðïíèé
âîäíî÷àñ
âîçç’єäíàííÿ
âñåðåäèíі

Ã
ãåòüìàíñüêèé
ãíîáèòè
ãîðîáèíà
ãîðîäèòè
ãîðîøèíà
ãîñïîäàðñüêèé (âіä 

ãîñïîäàð)
ãîñïîäàðñüêèé (âіä 

ãîñïîäàðñòâîà )
ãðóøåâèé

ґ
ґðóíòîâèé

Ä
äàëå÷èíà
äàíî
äâîðîâèé
äåöèìåòð
äèõàííÿ
äіàëîã
äіäіâ
äіòî÷êè
äіòüìè
äîâåðõó
äîâåñòè
äîâіäíèê
äîíüêà
äîïіçíà
äîñõî÷ó
äî÷êà
äîùå÷êà
äîùîâèé

Æ
æàäàíèé
æàëèòè
æàëþçі
æàðêèé
æèâîïèñ
æèâîïèñíèé
æèòëî
æèòëîâèé 

Ç
çàâäàííÿ
çàâäîâæêè
çàâåðøèòè
çàãàäêà
çàäîáðèòè
çàçäàëåãіäü
çàéíÿòèé
çàïèòàííÿ
çàñëàííÿ
çàñòðåëèòè
çіáðàííÿ
çëåãêà

çì’ÿêøèòè
çîâñіì
çðó÷íèé

І
іäåìî, іäåòå, іäó÷è
іñêðà

Ї
їñòіâíèé

Ê
êàæó
êàæó÷è
êàìáàëà
êàòàëîã
êâàñîëåâèé
êèäàòè
êіëîìåòð
êëàäåìî, êëàäåòå
êíèæêîâèé
êîâçàòèñÿ
êîëåñî
êîñèé
êîòðèé
êðîïèâà

Ë
ëàòå
ëåãêèé
ëèñòîïàä
ëèñòÿíèé
ëіòîïèñ
ëüîäîâèé
ëÿëüêîâèé

Ì
ìåäèêàìåíò
ìåðåæà
ìåñòè
ìåòàëóðãіÿ
ìіé, ìîãî
ìіëіìåòð
ìіëêèé
ìîðî÷èòè

Í
íàâіêè

ÄÎÄÀÒÊÈ

Äîäàòîê 1

ÑËÎÂÍÈÊ ÍÀÃÎËÎÑІÂ
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íàâêîëî
íàâ÷àííÿ
íàäáàííÿ
íàðîäíîãîñïîäàðñüêèé
íàñàìïåðåä
íà÷èíêààà
íåíàâèäіòè
íåíàâèñòü
íåñòè, íåñåìî, íåñåòå
íîâèé
íóäíèé

Î
îáіöÿíêà
îáðàííÿ
îáðó÷ (îáіä)
îäèíàäöÿòü
îäíàêîâèé
îäíîðàçîâèé
îçäîðîâèòè
îëåíü
îëåíÿ÷èé
îïòîâèé
îñòðіâíèé

Ï
ïіçíàííÿ
ïіëüãîâèé
ïëèãàòè
ïîáëèçó
ïîäðóãà
ïîçàî÷і
ïîêàçíèê
ïîëåæàòè
ïîìèëêà

ïîðÿäêîâèé
ïîñèäіòè, ïîñèäæó
ïîñëàííÿ
ïîñóõà
ïðèéíÿòè
ïðè÷іï
ïðèÿçíèé
ïðîñòèé

Ð
ðàçîì
ðàíêîâèé
ðèíêîâèé
ðіçíîâèä
ðі÷êîâèé
ðîáëþ
ðîçâ’ÿçàííÿ
ðîçïîâіñòè
ðóñëî

Ñ
ñàäíî
ñàíêè
ñàíòèìåòð
ñâåðäëî
ñåðåäèíà
ñèìåòðіÿ
ñïèíà
ñòàðàííіñòü
ñòîëÿð
ñóäíî
ñóєòíèé

Ò
òàëàíèòè
òåðïêèé

òîâïèòèñÿ
òîâñòèé
òîé, òîãî
òîíêèé
òîðô’ÿíèé

Ó
óêðàїíåöü
óêðàїíñüêèé
óðî÷èñòèé

Ô
ôàõîâèé
ôåíîìåí
ôîëüãà

Õ
õîäæó
õóòðî

Ö
öåíòíåð
öіííèê
öóêðîâèé

×
÷àðіâíèé
÷åðãîâèé
÷åðñòâèé
÷èòàííÿ
÷îðíîçåì
÷îòèðíàäöÿòü

Ø
øâèäêèé
øîâêîâèé

áîðîòüáà [áîðîä/áà]
Âåëèêäåíü [âåèëèґäåèí]
âìèâàєøñÿ [âìèåâàéåèñ/:à]
âìèâàþòüñÿ [âìèåâàéóö/:à]
âîãêèé [âîõêèé]
âîêçàë [âîґçàë]
äî÷ö  [äîö/: ]
çæàòè [æ:àòè]
çñàäèòè [ñ:àäèòè]
çøèâàòè [ø:èåâàòè]
êíèæöі [êíèç/ö/і]

ëåãêî [ëåõêî]
ìîëîòüáà [ìîëîä/áà]
í ãòі [í/ õò/і]
îòæå [îäæå]
ïîñìіøöі [ïîñ/ì’іñ/ö/і]
ïðèí ñøè [ïðèåí/ ø:è]
ïðîñüáà [ïðîç/áà]
ðåíòãåí [ðåèíäãåí]
ðþêçàê [ð/óґçàê]
òóðèñòñüêèé [òóðèñ/êèé]
ôóòáîë [ôóäáîë]

Äîäàòîê 2
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Äîäàòîê 3

ÑËÎÂÍÈÊ ÏÀÐÎÍІÌІÂ

Àáîíåìåíò // àáîíåíò
Àáîíåìåíò – ïðàâî íà ðåãóëÿðíå êîðèñòóâàííÿ ÷èìîñü óïðîäîâæ ïåâ-
íîãî òåðìіíó і äîêóìåíò, ùî íàäàє íà öå ïðàâî; âіääіë áіáëіîòåêè. Òåà-
òðàëüíèé àáîíåìåíò; àáîíåìåíò õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè.
Àáîíåíò – êîðèñòóâà÷ àáîíåíòó. Ó áіáëіîòåêè 20 òèñ. àáîíåíòіâ.

Âèáîðíèé // âèáîð÷èé
Âèáîðíèé – ÿêèé îáèðàєòüñÿ ãîëîñóâàííÿì. Âèáîðíà ïîñàäà.
Âèáîð÷èé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ âèáîðіâ, їõ îðãàíіçàöії òà ïðîâåäåííÿ. Âè-
áîð÷à êîìіñіÿ.

Âіéñüêîâèé // âîєííèé
Âіéñüêîâèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ âіéñüêà. Âіéñüêîâèé ëіêàð, âіéñüêîâà òåõ-
íіêà, ôîðìà.
Âîєííèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ âіéíè. Âîєííèé ÷àñ.

Ãðîìàäñüêèé // ãðîìàäÿíñüêèé
Ãðîìàäñüêèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ ãðîìàäè, ïîâ’ÿçàíèé іç íåþ; êîëåêòèâ-
íèé, ÿêèé íàëåæіòü óñіé ãðîìàäі. Ãðîìàäñüêà äіÿëüíіñòü.
Ãðîìàäÿíñüêèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ ãðîìàäÿíèíà, âëàñòèâèé éîìó; öè-
âіëüíèé, íåâіéñüêîâèé. Ãðîìàäÿíñüêà ïîçèöіÿ.

Äîñëіäíèé // äîñëіäíèöüêèé
Äîñëіäíèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ äîñëіäó, ïîâ’ÿçàíèé ç íèì. Äîñëіäíі ìàøèíè.
Äîñëіäíèöüêèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ äîñëіäíèêà, íàëåæèòü éîìó. Äîñëіä-
íèöüêèé ìåòîä.

Äðóæíèé // äðóæíіé
Äðóæíèé – ÿêèé âіäáóâàєòüñÿ îäíî÷àñíî, çëàãîäæåíî, ñïіëüíî; ïîâ’ÿçà-
íèé äðóæáîþ і çãîäîþ. Äðóæíèé êîëåêòèâ.
Äðóæíіé – ÿêèé ґðóíòóєòüñÿ íà äðóæáі, ïðèõèëüíîñòі, âçàєìíî äîáðî-
çè÷ëèâèé. Äðóæíіé ïîãëÿä.

Çóìîâëþâàòè // îáóìîâëþâàòè
Çóìîâëþâàòè – áóòè ïðè÷èíîþ ÷îãîñü, âèêëèêàòè ùîñü. Çóìîâëþâàòè
ïîãîäó, ðîçâèòîê.
Îáóìîâëþâàòè – ñòàâèòè â çàëåæíіñòü âіä ïåâíèõ óìîâ; âèçíà÷àòè óìîâè, 
òåðìіíè òîùî. Îáóìîâëþâàòè äîãîâîðîì; îáóìîâëþâàòè ïîâåðíåííÿ.

Іíöèäåíò // ïðåöåäåíò
Іíöèäåíò – ïðèêðèé âèïàäîê, ñóòè÷êà. Іíöèäåíò ïіä ÷àñ âèñòàâè.
Ïðåöåäåíò – âèïàäîê, ùî ñòàâ ïðèâîäîì, ïðèêëàäîì, ìîòèâîì òîùî äëÿ 
âñіõ íàñòóïíèõ. Ñêàíäàë, ùî íå ìàє ïðåöåäåíòіâ.

Êîìïàíіÿ // êàìïàíіÿ
Êîìïàíіÿ – ãðóïà îñіá, ïðîìèñëîâå îá’єäíàííÿ. Êîìïàíіÿ äіâ÷àò, òåëå-
âіçіéíà êîìïàíіÿ.
Êàìïàíіÿ – ñóêóïíіñòü çàõîäіâ äëÿ çäіéñíåííÿ âàæëèâèõ ïîëіòè÷íèõ, 
ãîñïîäàðñüêèõ, êóëüòóðíèõ çàâäàíü. Âèáîð÷à êàìïàíіÿ, ïîñіâíà êàìïàíіÿ.

Ëþäíèé // ëþäÿíèé
Ëþäíèé – áàãàòîëþäíèé. Ëþäíå ìіñòî, ëþäíèé çàêëàä.
Ëþäÿíèé – ãóìàííèé, äîáðîçè÷ëèâèé, ÷óéíèé äî іíøèõ. Ëþäÿíèé â÷è-
íîê, áóòè ëþäÿíèì.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Ìåòàëåâèé // ìåòàëі÷íèé
Ìåòàëåâèé – âèãîòîâëåíèé, çðîáëåíèé іç ìåòàëó. Ìåòàëåâà îãîðîæà.
Ìåòàëі÷íèé – äçâіíêèé, ñðіáëÿñòèé, ÿêèé çâó÷èòü âèñîêî і ñèëüíî (ïðî
çâóê, ãîëîñ, ñìіõ). Ñêàçàòè ìåòàëі÷íèì ãîëîñîì.

Ìèìîõіäü // ìèìîõіòü
Ìèìîõіäü – íå çîñåðåäæóþ÷èñü íà ÷îìóñü, ìіæ іíøèì, ïîáіæíî; ìèíà-
þ÷è êîãî- àáî ùî-íåáóäü. Ïåðåãëÿíóòè ìèìîõіäü.
Ìèìîõіòü – áåç ïåâíîãî íàìіðó; âñóïåðå÷ áàæàííþ, âëàñíіé âîëі. Çàïëà-
êàòè ìèìîõіòü.

Ìóçèêàëüíèé // ìóçè÷íèé
Ìóçèêàëüíèé – îáäàðîâàíèé çäàòíіñòþ òîíêî ñïðèéìàòè ìóçèêó, âèêîíó-
âàòè ìóçè÷íі òâîðè; ìåëîäіéíèé. Ìóçèêàëüíà äèòèíà, ìóçèêàëüíèé ñëóõ.
Ìóçè÷íèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ ìóçèêè ÿê âèäó ìèñòåöòâà. Ìóçè÷íà
øêîëà, ìóçè÷íèé ôіëüì.

Íàðàç // íàðàçі
Íàðàç – ðàïòîì, óðàç, íåñïîäіâàíî, çíåíàöüêà. Íàðàç ïіøîâ ñíіã.
Íàðàçі – çàðàç, ó öåé ìîìåíò, ó ìîìåíò ìîâëåííÿ. Íàðàçі âñі ðîçіéøëèñÿ.

Îñîáèñòèé // îñîáîâèé
Îñîáèñòèé – öå іíäèâіäóàëüíèé, íàëåæíèé îêðåìіé îñîáі. Îñîáèñòå
æèòòÿ, îñîáèñòà âëàñíіñòü, îñîáèñòà äóìêà.
Îñîáîâèé – òàêèé, ùî ñòîñóєòüñÿ îñîáè âçàãàëі, áàãàòüîõ îñіá. Îñîáîâèé
ñêëàä, îñîáîâà ñïðàâà.

Ïðèâîäèòè // ïðèçâîäèòè
Ïðèâîäèòè – äîâîäèòè äî ÿêîãîñü íåéòðàëüíîãî àáî ïîçèòèâíîãî ñòàíó,
íàñëіäêіâ. Ïðèâîäèòè äî ãîòîâíîñòі, ïðèâîäèòè â íàëåæíèé âèãëÿä.
Ïðèçâîäèòè – ïðèâîäèòè äî ïåðåâàæíî íåãàòèâíîãî ñòàíó, â÷èíêó. Ïðè-
çâîäèòè äî áіäè, ïðèçâîäèòè äî õâîðîáè.

Òàêòè÷íèé // òàêòîâíèé
Òàêòè÷íèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ òàêòèêè ÿê ñóêóïíîñòі ïðèéîìіâ àáî ñïî-
ñîáіâ äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè (ó ïîëіòèöі, ñïîðòі) àáî çäіéñíåííÿ ïåâíîї
áîéîâîї îïåðàöії. Òàêòè÷íèé õіä, òàêòè÷íà ïåðåâàãà.
Òàêòîâíèé – ÿêèé âîëîäіє ïî÷óòòÿì ìіðè, óìіє ïîâîäèòèñÿ, äîòðèìó-
єòüñÿ âіäïîâіäíèõ íîðì. Òàêòîâíà ëþäèíà, áóòè òàêòîâíèì.

Òóðèñòè÷íèé // òóðèñòñüêèé
Òóðèñòè÷íèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ òóðèçìó – ñïåöіàëüíî îðãàíіçîâàíîãî
âіäïî÷èíêó. Òóðèñòè÷íà àãåíöіÿ.
Òóðèñòñüêèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ òóðèñòіâ. Òóðèñòñüêå ñïîðÿäæåííÿ.

×èñëåííèé // ÷èñåëüíèé
×èñëåííèé – ÿêèé є ó âåëèêіé êіëüêîñòі. ×èñëåííі âèòðàòè.
×èñåëüíèé – ÿêèé ñòîñóєòüñÿ ÷èñëà; âèðàæàєòüñÿ ÷èñëîì, ÷èñëîâèé;
êіëüêіñíèé. ×èñåëüíå ðіøåííÿ, ÷èñåëüíå çáіëüøåííÿ.

Äîäàòîê 4

ÂІÄÏÎÂІÄІ ÄÎ ÒÅÑÒÎÂÈÕ ÇÀÂÄÀÍÜ
Òåñòè íà ñ. 40–41: 1 Á; 2 À; 3 Á; 4 Â; 5 À; 6 Â; 7 Ã; 8 – 1Â/2À/3Ä/4Á;

9 – 1Â/2À/3Ä/4Ã.
Òåñòè íà ñ. 104–105: 1 Â; 2 Á; 3 Â; 4 Ã; 5 Ã; 6 Â; 7 Á; 8 À.
Òåñòè íà ñ. 141: 1 Ã; 2 À; 3 Â; 4 À; 5 Â; 6 Â; 7 Ã; 8 Â.
Òåñòè íà ñ. 169: 1 Â; 2 Á; 3 À; 4 À; 5 Ã; 6 Á; 7 Ã. 
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Додатки

Äîäàòîê 5

ÏÎßÑÍÅÍÍß ÙÎÄÎ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÄÅßÊÈÕ ÂÈÄІÂ ÇÀÂÄÀÍÜ

попрацюйте в парах

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ
1. Óâàæíî ïðî÷èòàéòå çàâäàííÿ.
2. Âèçíà÷òå, õòî ãîâîðèòèìå ïåðøèì.
3. Ïî ÷åðçі âèñëîâіòü ñâîї äóìêè.
4. Äіéäіòü ñïіëüíîãî âèñíîâêó.

два – чотири – усі разом

Öÿ âïðàâà äàє çìîãó ñïî÷àòêó îáìіíÿòèñÿ іäåÿìè ç ïàðòíåðàìè é ëèøå 
ïîòіì îçâó÷èòè ñâîї äóìêè ïåðåä êëàñîì.

Ïîðÿäîê âèêîíàííÿ
1. Óâàæíî îçíàéîìòåñÿ іç çàâäàííÿì.
2. Îáãîâîðіòü ñâîї іäåї ç îäíîêëàñíèêîì (îäíîêëàñíèöåþ). Çà çìîãè äіéäіòü 

ñïіëüíîї äóìêè.
3. Îá’єäíàéòåñÿ â ÷åòâіðêó (íàïðèêëàä, ç ó÷íÿìè, ùî ñèäÿòü çà íàéáëèæ÷îþ 

äî âàñ ïàðòîþ). Îáãîâîðіòü ïîïåðåäíüî äîñÿãíóòі ðіøåííÿ. Çà çìîãè äіéäіòü 
ñïіëüíîї äóìêè, õî÷à â äåÿêèõ âèïàäêàõ ó ãðóïі ìîæå áóòè îñîáëèâà äóìêà, 
ÿêà òåæ ìàє ïðàâî íà іñíóâàííÿ. Âèçíà÷òå, õòî ç âàñ âèñëîâëþâàòèìå äóìêó 
ãðóïè.

4. Âèñëîâіòü äóìêó ãðóïè.

коло думок  

«Êîëî äóìîê» äîïîìàãàє çíàõîäèòè ðіøåííÿ ç êîíêðåòíîї ïðîáëåìè øëÿ-
õîì âіëüíîãî âèñëîâëåííÿ ñâîїõ äóìîê óñіìà ó÷àñíèêàìè êîëåêòèâíîãî îáãî-
âîðåííÿ.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ
1. Óâàæíî îçíàéîìòåñÿ ç ïðîáëåìîþ.
2. Óñі ó÷àñíèêè çà áàæàííÿì âèñóâàþòü ñâîї іäåї ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëå-

ìè. Ùî áіëüøå іäåé – òî êðàùå!
3. Îáãîâîðіòü çàïðîïîíîâàíі іäåї, îáåðіòü òі, ùî äîïîìàãàþòü äіéòè іñòèíè.

Óâàãà! Çàáîðîíÿєòüñÿ îáãîâîðþâàòè é îöіíþâàòè іäåї íà åòàïі їõ âèñëîâ-
ëåííÿ. Äîçâîëÿєòüñÿ ïîâòîðþâàòè àáî ðîçøèðþâàòè іäåї, çàïðîïîíîâàíі áóäü-
êèì. Ïàì’ÿòàéòå, ùî îá’єäíàííÿ êіëüêîõ іäåé ÷àñòî âåäå äî âèñóíåííÿ íîâèõ.

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ
Öÿ âïðàâà äàє çìîãó êîæíîìó çà áàæàííÿì âèñëîâèòè äóìêó øâèäêî é 

ëàêîíі÷íî.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ
1. Âèçíà÷òå, õòî çà êèì áóäå âèñëîâëþâàòèñÿ.
2. Ïî ÷åðçі âèñëîâіòü äóìêó ëàêîíі÷íî é øâèäêî.
Óâàãà! Ó öіé âïðàâі âèñëîâëþþòüñÿ ëèøå çà áàæàííÿì, à âіäïîâіäі íå êîìåí-

òóþòü і íå îöіíþþòü. Òàêîæ çàáîðîíÿєòüñÿ ïåðåáèâàòè òîãî, õòî âèñëîâëþєòüñÿ, 
âèêðèêóâàòè ç ìіñöÿ. Ó÷èòåëü ìîæå îáìåæèòè ÷àñ äëÿ âèñëîâëåííÿ.
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Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ

ÇÀÁÎËÎÒÍÈÉ Îëåêñàíäð Âіêòîðîâè÷

ÇÀÁÎËÎÒÍÈÉ Âіêòîð Âіêòîðîâè÷

ÓÊÐÀЇÍÑÜÊÀ ÌÎÂÀ
(ðіâåíü ñòàíäàðòó)

Ïіäðó÷íèê äëÿ 10 êëàñó
çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè

Ðåêîìåíäîâàíî
Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð  Íàòàëÿ Çàáëîöüêà
Ðåäàêòîð  Îëüãà Äóá÷àê

Õóäîæíіé ðåäàêòîð Îëåíà Ìàìàєâà
Òåõíі÷íèé ðåäàêòîð Öåçàðèíà Ôåäîñіõіíà

Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Íàòàëії Ìóçè÷åíêî, Êëàðè Øàëèãіíîї
Êîðåêòîð  Ëþáîâ Ôåäîðåíêî

Âèäàíî çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ êîøòіâ. Ïðîäàæ çàáîðîíåíî

Ôîðìàò 70100/16.
Óì. äðóê. àðê. 15,6.  Îáë.-âèä. àðê. 15,05.

Òèðàæ 50  484 ïð.   Âèä. № 1821.
Çàì. №       

Âèäàâíèöòâî «Ãåíåçà», âóë. Òèìîøåíêà, 2-ë, ì. Êèїâ, 04212.
Ñâіäîöòâî ñóá’єêòà âèäàâíè÷îї ñïðàâè ñåðіÿ ÄÊ № 5088 âіä 27.04.2016.

Âіääðóêîâàíî ó ÒÎÂ «ÏÅÒ», âóë. Îëüìіíñüêîãî, 17, ì. Õàðêіâ, 61024.
Ñâіäîöòâî ñóá’єêòà âèäàâíè÷îї ñïðàâè ñåðіÿ ÄÊ № 4526 âіä 18.04.2013.
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ЗВУКИ   МОВИ
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Сонорні

СТИЛІ МОВЛЕННЯ

ТИПИ МОВЛЕННЯ

Розповідь Опис Роздум

Назва
стилю

Сфера
використання

Основні
види

Загальні
ознаки

Розмовний Побут, сімейні,
дружні стосунки

Розмова на побутові 
теми, лист до 
близької людини

Невимушеність,
жвавість бесіди;
вияв авторського 
ставлення

Науковий Освіта, наука, 
техніка

Наукова стаття, 
лекція, відповідь 
на уроці

Чіткість, точність,
послідовність

Художній Художня
література

Оповідання,  повість, 
казка, вірш

Образність,
емоційність

Офіційно-
діловий

Службові
стосунки,
законодавство

Заява, оголошення,
наказ, закон

Офіційність,
конкретність,
чіткість, стислість

Публіцистичний Суспільне життя Виступ на зборах 
і мітингу, газетна 
стаття, звернення

Точність, логічність,
піднесеність,
офіційність

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Слова Значення слова Слова

 однозначні
 багатозначні

 пряме
 переносне

 загальновживані
 стилістично забарвлені

Лексика Слова

 активна неологізми
 пасивна застарілі слова

 архаїзми     історизми

 власне українські
 іншомовного походження

Синоніми  (думати, мислити)       Антоніми  (високий, низький)
Омоніми  (дівоча коса, гостра коса)
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Критерії Види речень

За метою 
висловлювання

Розповідні
Містять повідомлення про факти,

події чи явища дійсності

Питальні
Містять запитання

Спонукальні
Виражають спонукання до дії

За емоційним
забарвленням

Окличні
Вимовляємо з підсиленою інтонацією

Неокличні

За складом
граматичної

основи

Двоскладні
Граматична основа складається

з підмета й присудка

Односкладні
Граматична основа складається

з одного головного члена речення.
З головним членом речення у формі присудка:

 означено-особові
неозначено-особові
узагальнено-особові
безособові

З головним членом речення у формі підмета:
називні

За наявністю другорядних 
членів речення

Поширені
Мають другорядні члени речення

Непоширені
Не мають другорядних членів речення

За наявністю (відсутністю)
 пропущених членів речення

Повні
Є всі необхідні члени речення

Неповні
Пропущено необхідні члени речення

За кількістю
граматичних основ

Прості
Мають одну граматичну основу

Складні
Мають кілька граматичних основ

ВИДИ  РЕЧЕНЬЧАСТИНИ МОВИ

Назва
частини мови Значення Синтаксична

роль Питання

Самостійні

Іменник означає предмет будь-який 
член речення

хто? що?

Прикметник означає ознаку 
предмета

означення, 
присудок

який? чий?

Числівник означає число,
кількість предметів, 
порядок їх при 
лічбі 

найчастіше – підмет,
означення, додаток

скільки? котрий?

Займенник вказує на особу, 
предмет, ознаку, 
кількість 

найчастіше – підмет,
додаток, означення

хто? що? який? чий? 
скільки?

Дієслово означає дію 
предмета

найчастіше –   
присудок
(дієприслівник –
обставина;
дієприкметник –
 означення)

що робити? 
що зробити? 

(дієприслівник –
що роблячи?)

 (дієприкметник –
який?)

Прислівник означає ознаку дії, 
ознаку предмета чи 
ознаку іншої ознаки

обставина,
означення,
присудок

як? де? куди? коли? 
чому? яким способом?

з якою метою?

Службові

Прийменник

не мають не є членами речення
не 

відповідаютьСполучник

Частка

Особлива частина мови

Вигук виражає почуття,
емоції не є  членом речення не 

відповідає
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