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çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
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«Ãåíåçà»
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:
завдання дослідницького характеру;
завдання підвищеної складності;
завдання з розвитку мовлення.

Øàíîâíі
îäèíàäöÿòèêëàñíèêè é îäèíàäöÿòèêëàñíèöі!

Ìè ãîòîâі äîïîìîãòè âàì óäîñêîíàëèòè çíàííÿ ÌÎÂÈ, ùîá âè ìîãëè
ëåãêî é âіëüíî ÑÏІËÊÓÂÀÒÈÑß, ïîâíîöіííî áðàòè ó÷àñòü ó ñóñïіëüíîìó
ÆÈÒÒІ, äîñÿãàòè ÓÑÏІÕІÂ.
Ó öüîìó ïіäðó÷íèêó ïîєäíàëèñÿ òðàäèöії òà íîâàöії, áàãàòîðі÷íèé äîñâіä і ñó÷àñíіñòü. Òóò óïðîâàäæåíî ñïіëüíі äëÿ âñіõ øêіëüíèõ ïðåäìåòіâ
íàñêðіçíі çìіñòîâі ëіíії: «Åêîëîãі÷íà áåçïåêà і ñòàëèé ðîçâèòîê», «Ãðîìàäÿíñüêà âіäïîâіäàëüíіñòü», «Çäîðîâ’ÿ і áåçïåêà», «Ïіäïðèєìëèâіñòü і ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü».
Ìàíäðóþ÷è ñòîðіíêàìè ïіäðó÷íèêà, âè ìàòèìåòå çìîãó ñèñòåìàòèçóâàòè îòðèìàíі ðàíіøå çíàííÿ ç êóëüòóðè ìîâëåííÿ é ñòèëіñòèêè, îïàíóâàòè
îñíîâè ðèòîðèêè, à òàêîæ ïîâòîðèòè ôîíåòè÷íі, ëåêñè÷íі, ñëîâîòâіðíі,
ìîðôîëîãі÷íі, ñèíòàêñè÷íі é ïðàâîïèñíі íîðìè óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðíîї
ìîâè. Íàâ÷èòåñÿ äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ìîâíі çàñîáè â ðіçíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ, çðîáèòå ñâîє ìîâëåííÿ áіëüø òî÷íèì, ëîãі÷íèì, ÷èñòèì,
áàãàòèì, âèðàçíèì, åôåêòèâíèì. Ùå îòðèìàєòå çàäîâîëåííÿ âіä ñàìîñòіéíîãî äîñëіäæåííÿ ìîâíèõ ÿâèù, âèêîíàííÿ ïðîåêòіâ, ñòâîðåííÿ âëàñíèõ
âèñëîâëåíü, îçíàéîìëåííÿ ç ìàòåðіàëàìè ðóáðèêè «Êóëüòóðà ìîâëåííÿ».
Íà âàñ ÷åêàþòü îðèãіíàëüíі çàâäàííÿ «Ñèòóàöіÿ», «Ïîïðàöþéòå â ïàðàõ», «Äâà – ÷îòèðè – óñі ðàçîì», «Êîëî äóìîê», «Ïîñïіëêóéòåñÿ». Ïîðàäè ùîäî âèêîíàííÿ òàêèõ âïðàâ íàâåäåíî â äîäàòêàõ.
І ïàì’ÿòàéìî, ùî ÌÎÂÀ – öå êëþ÷ äî ðîçâèòêó ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒІ.
Òîæ áàæàєìî âàì âèñîêèõ ðåçóëüòàòіâ, öіêàâèõ ïëàíіâ, ñàìîñòіéíèõ
ïîøóêіâ і âіäêðèòòіâ.
Àâòîðè
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Вступ

Вступ

ÂÑÒÓÏ
ÊÓËÜÒÓÐÀ ÌÎÂËÅÍÍß І ÑÒÈËІÑÒÈÊÀ
ÓÑÅ ÌÎЄ, ÂÑÅ ÇÂÅÒÜÑß – ÓÊÐÀЇÍÀ
Áóâàє, ÷àñîì ñëіïíó âіä êðàñè.
Ñïèíþñü, íå òÿìëþ, ùî âîíî çà äèâî, –
îöі ñòåïè, öå íåáî, öі ëіñè,
óñå òàê ãàðíî, ÷èñòî, íåçðàäëèâî,
óñå ÿê є – äîðîãà, ÿâîðè,
óñå ìîє, âñå çâåòüñÿ – Óêðàїíà.
Òàêà êðàñà, âèñîêà і íåòëіííà,
ùî õî÷ ñïèíèñü і ç Áîãîì ãîâîðè.

Êóëüòóðà ìîâëåííÿ – öå äîòðèìàííÿ
ìîâíèõ íîðì, à òàêîæ ñâіäîìå, íåâèìóøåíå, öіëåñïðÿìîâàíå, ìàéñòåðíå âæèâàííÿ ìîâíèõ çàñîáіâ çàëåæíî âіä ìåòè
é îáñòàâèí ñïіëêóâàííÿ.
Êóëüòóðà ìîâëåííÿ – öå ùå é çàãàëüíîïðèéíÿòèé ìîâíèé åòèêåò.
Âèñîêó êóëüòóðó ìîâëåííÿ ëþäèíè
âèçíà÷àє äîñêîíàëå âîëîäіííÿ ëіòåðàòóðíîþ ìîâîþ.
Çðàçêîâå ìîâëåííÿ – ÿêіñíå, ãàðíå,
áåçäîãàííå.

Êîìóíіêàòèâíî-ñòèëіñòè÷íі
ÿêîñòі ìîâëåííÿ:

çìіñòîâíіñòü

òî÷íіñòü

ëîãі÷íіñòü

÷èñòîòà

áàãàòñòâî

âèðàçíіñòü

äîðå÷íіñòü

åôåêòèâíіñòü

Ëіíà Êîñòåíêî

Ìîâà – іíñòðóìåíò ñîöіàëüíîї çãóðòîâàíîñòі, çðîñòàííÿ òà ïðîöâіòàííÿ äåðæàâè.
Óñåáі÷íèé ðîçâèòîê äåðæàâíîї ìîâè ÿê îäíієї ç íàéâàæëèâіøèõ ñêëàäîâèõ íàöіîíàëüíîї іäåíòè÷íîñòі óêðàїíñüêîãî íàðîäó є ãàðàíòієþ íàöіîíàëüíîї áåçïåêè é ñóâåðåíіòåòó Óêðàїíè òà çàáåçïå÷óє єäíàííÿ íàöії.

Д И С К У С І Я

Спілк ування – одна
з основних потреб людини.
Зробити його приємним
за допомогою к ультурного
мовлення – доступно
КОЖНОМУ

Я обираю
УКРАЇНОмовний
інтерфейс!

«Ñüîãîäíі êóëüòóðà і ìîâà âèÿâèëèñÿ îá’єäíàíèìè â öàðèíі äóõîâíèõ

âàðòîñòåé êîæíîї ëþäèíè é óñüîãî ñóñïіëüñòâà. Ìàáóòü, íіõòî íå áóäå
çàïåðå÷óâàòè, ùî â íèçüêіé êóëüòóðі ìîâè âèÿâëÿþòüñÿ âèðàçíі îçíàêè
áåçäóõîâíîñòі...
Âіòàëіé Ðóñàíіâñüêèé, ìîâîçíàâåöü

»

«Ìîâà – âòіëåííÿ äóìêè. Ùî áàãàòøà äóìêà, òî áàãàòøà ìîâà. Ëþáіìî
її, âèâ÷àéìî її, ðîçâèâàéìî її! Áîðіìîñÿ çà êðàñó ìîâè, çà ïðàâèëüíіñòü
ìîâè, çà ïðèñòóïíіñòü ìîâè, çà áàãàòñòâî ìîâè...»

 Çìîäåëþéìî ìîâíó ïîâåäіíêó ìîëîäîї ëþäèíè â òîìó âèïàäêó,
êîëè äî íåї â òðàíñïîðòі, ìàãàçèíі, íà âóëèöі óêðàїíñüêîãî ìіñòà çâåðòàþòüñÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ òà, âіäïîâіäíî, ïðè çâåðòàííі ðîñіéñüêîþ.
 Çìîäåëþéìî ìîâíó ïîâåäіíêó ìîëîäèõ ëþäåé ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè
äî ñïіâðîçìîâíèêіâ, ùî ñïіëêóþòüñÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ, ïðèєäíóєòüñÿ ðîñіéñüêîìîâíà îñîáà і, íàâïàêè, êîëè äî ñïіâðîçìîâíèêіâ, ùî ãîâîðÿòü ðîñіéñüêîþ, ïðèєäíóєòüñÿ òðåòіé, óêðàїíîìîâíèé ó÷àñíèê (äіÿ
âіäáóâàєòüñÿ â Óêðàїíі).
ßêîþ, íà âàøó äóìêó, ìàє áóòè ìîâíà ïîâåäіíêà ìîëîäîї ëþäèíè â íàâåäåíèõ ñèòóàöіÿõ?

Ìіðêóéìî. Ùî òðåáà äëÿ òîãî, ùîá ïіäâèùèòè ñâіé ðіâåíü ìîâëåííєâîї

êóëüòóðè?

Ðîçïîâіäàéìî

1. Ðîçêàæіòü ïðî êóëüòóðíèé ïðîñòіð âàøîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó àáî
âàøîї ðîäèíè.
2. Ðîçêàæіòü ïðî åñòåòè÷íі ñìàêè óêðàїíöіâ ó ñëîâі, ïîáóòі, îäÿçі.

Ìàêñèì Ðèëüñüêèé, ïèñüìåííèê
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Точність мовлення
Óòî÷íþéòå çíà÷åííÿ ñëіâ – і âè âðÿòóєòå ñâіò
âіä áåçëі÷і íåïîðîçóìіíü.
Äåêàðò

Òî÷íіñòü ìîâëåííÿ çàëåæèòü íå âіä êіëüêîñòі âèêîðèñòàíèõ ñëіâ, à âіä
їõ äîñòóïíîñòі, íåäâîçíà÷íîñòі. Òîìó ïåðøå ïðàâèëî âèáîðó ñëîâà â áóäü-ÿêіé
ñôåðі ñïіëêóâàííÿ – ÷іòêå çíàííÿ éîãî çíà÷åííÿ.

ТОЧНІСТЬ
МОВЛЕННЯ

2. Поміркуйте, чому в першій частині поданого речення вжито слово приводить,
а в другій – призводить.

§ 1. ÏÎÍßÒÒß ÒÎ×ÍÎÑÒІ ÌÎÂËÅÍÍß.
ÓÌÎÂÈ ÄÎÑßÃÍÅÍÍß ÒÎ×ÍÎÑÒІ ÌÎÂËÅÍÍß

3. І. Прочитайте текст. Яка ваша думка щодо порушеного в ньому питання?
Чи підтримуєте ви рішення європейської організації, про яке йдеться в тексті?

Ïðî îïòèìàëüíå ñëîâîâæèâàííÿ òà âèáіð ìîâíèõ çàñîáіâ,
ÿêі íàéàäåêâàòíіøå ïåðåäàþòü çìіñò і ñóêóïíіñòü æèòòєâèõ ðåàëіé
1. А. Прочитайте й поміркуйте, чому, незважаючи на спільне бажання співрозмовників разом сходити в кіно, їхній план не здійсниться.

Õëîïåöü çâåðòàєòüñÿ äî äіâ÷èíè: «Ìîæå, ñõîäèìî â êіíî?» Ïðè öüîìó
âіí ìàє íà óâàçі: ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ, áîéîâèê, ï’ÿòíèöÿ, âå÷іð.
Äіâ÷èíà âіäïîâіäàє: «Òàê». Ïðè öüîìó âîíà ðîçóìіє ïðîïîçèöіþ ïî-ñâîєìó: êàìåðíèé çàë, ìåëîäðàìà, ñóáîòà, óäåíü.
Б. Виправте помилку, допущену під час спілкування.
В. Зробіть висновок, за яких умов інформаційний обмін учасників спілкування
буде ефективним.

Ïîíÿòòÿ
òî÷íîñòі

Òî÷íіñòü – îäíà ç íàéâàæëèâіøèõ îçíàê êóëüòóðè ìîâëåííÿ.
Òî÷íèì íàçèâàþòü ìîâëåííÿ, ó ÿêîìó âæèòі ñëîâà ïîâíіñòþ
âіäïîâіäàþòü ñâîїì çíà÷åííÿì і ñìèñëó âèñëîâëåíîї äóìêè.
Òî÷íіñòü ìîâëåííÿ
Çíàííÿ і âæèâàííÿ
òî÷íèõ çíà÷åíü ñëіâ,
ñëîâîñïîëó÷åíü,
ðå÷åíü

Óìіííÿ âèðàæàòè
ñâîї äóìêè òàê, ùîá
âîíè áóëè ñïðèéíÿòі
àäðåñàòîì îäíîçíà÷íî

Äîñÿãíåííÿ Ñïіëêóþ÷èñü, ìè âðàõîâóєìî, ÷è çðîçóìіє íàñ ñïіâðîçìîâíèê.
òî÷íîñòі
Òî÷íіñòü ìîâëåííÿ äîñÿãàєòüñÿ çà òàêèõ óìîâ:
 çíàííÿ ïðåäìåòà ìîâëåííÿ;
 çíàííÿ ìîâè (òî÷íèõ çíà÷åíü ñëіâ);
 âîëîäіííÿ ìîâëåííєâèìè íàâè÷êàìè ãîâîðèòè ïðî ùîñü,
âèêîðèñòîâóþ÷è áàãàòñòâî ìîâè.
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Зверніть увагу!

коло думок

Ïðàöÿ ÏÐÈÂÎÄÈÒÜ äî ùàñòÿ, à ëіíîùі ÏÐÈÇÂÎÄßÒÜ äî íåùàñòÿ.

ÁÅÐÅÆІÒÜ ÑËÓÕ
Äîñëіäæåííÿ, ïðîâåäåíі íåçàëåæíèìè åêñïåðòàìè, çàñâіä÷èëè, ùî
ðåãóëÿðíå ïðîñëóõîâóâàííÿ ìóçèêè â íàâóøíèêàõ ïðîòÿãîì ãîäèíè íà
äåíü óïðîäîâæ ï’ÿòè ðîêіâ ñòàíîâèòü ñåðéîçíó çàãðîçó äëÿ ñëóõó. Çà ñòàòèñòèêîþ, âіä 50 äî 100 ìіëüéîíіâ ëþäåé ó Єâðîïі ùîäíÿ êîðèñòóþòüñÿ
àóäіoçàñîáàìè.
Íà âèìîãó Єâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ðіâåíü øóìó â íàâóøíèêàõ îáìåæåíî äî 100 äåöèáåëіâ, óòіì* çàëèøàєòüñÿ çàíåïîêîєííÿ ñòîñîâíî äóæå
÷àñòîãî ïðîñëóõîâóâàííÿ ìóçèêè íà âèñîêіé ãó÷íîñòі**. Áàãàòî її ëþáèòåëіâ çáіëüøóþòü ðіâåíü ãó÷íîñòі ïîíàä 89 äåöèáåë, ùîá çàãëóøèòè
øóì âіä ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.
Íåçàëåæíèé êîìіòåò ôàõіâöіâ, âèâ÷èâøè ïèòàííÿ, äіéøîâ âèñíîâêó,
ùî âіä 5 äî 10 âіäñîòêіâ ñëóõà÷іâ ìóçèêè (âіä 2,5 äî 10 ìіëüéîíіâ)
ïåðåáóâàþòü ó ãðóïі ðèçèêó. Íàóêîâöі äóæå ñòóðáîâàíі òèì, ùî òі, õòî
ïðîñëóõîâóє ìóçèêó íà âèñîêіé ãó÷íîñòі, ìîæóòü çàøêîäèòè ñâîєìó
ñëóõó, íàâіòü íå ïіäîçðþþ÷è ïðî öå (Ç ãàçåòè).
* Óò¾ì
¾ (âòіì) – ðîñ. âïðî÷åì.

** Ãó÷íіñòü – ðîñ. ãðîìêîñòü.

ІІ. Простежте, чи зумів автор передати інформацію так, щоб її було сприйнято
однозначно. Чи всі повнозначні слова в тексті вжито точно?

4. І. Запишіть словосполучення, добираючи з дужок потрібне за змістом слово.
Обґрунтуйте свій вибір.

(Îáіéìàòè, îñÿãàòè, îõîïëþâàòè) ïîñàäó; (ñâіäîöòâî, ïîñâіä÷åííÿ, ïîñâіäêà) ïðî íàðîäæåííÿ; (ñïåðå÷àííÿ, ñïіð, äèñêóñіÿ) ó ïðåñі; (ãîâîðèòè,
êàçàòè, âèñëîâëþâàòè) äóìêè; (îïëà÷óâàòè, ñïëà÷óâàòè, ïëàòèòè) áîðãè;
(äіñòàâàòè, çäîáóâàòè, íàáóâàòè) îñâіòó; (âè÷åðïíà, ôóíäàìåíòàëüíà, ãëèáîêà) âіäïîâіäü; (õèáà, ïîìèëêà, âàäà) â ðîçðàõóíêàõ.
ІІ. Із двома словосполученнями (на вибір) складіть речення, ускладнені однорідними членами.

5. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи згодні ви з твердженням польського письменника
Адама Міцкевича: «Одного неточного, невдало сказаного або хоча б погано
вимовленого слова іноді досить, щоб зіпсувати все враження»? Аргументуйте
свою відповідь.
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Точність мовлення

Точність мовлення

6. Перекладіть письмово речення українською мовою. Доберіть до виділених слів
точний відповідник із запропонованих поруч варіантів.

1. Íåçðåëûå ÿáëîêè íàëèâàëèñü
ñîêîì íà âåòêå.
2. ß ÷àùå ïîêóïàþ íå çåëёíûå ÿáëîêè, à êðàñíûå.

çåëåíі, íåñïіëі, äîñïіëі, íåâåëèêі

3. Ìåëêèé äîæäü, ïî-ìîåìó, áûâàåò â îñåííþþ ïîðó.

äðіáíèé, êðèõіòíèé, íåâåëèêèé,
ïîäðіáíåíèé, äîùèê

4. Ïðîøó îêàçàòü ìíå óñëóãó.

çàïîäіÿòè, óäіëèòè, íàäàòè,
ïðèäіëèòè

5. Ìàðê ëþáîâàëñÿ îêðóæàþùåé
ñðåäîé, ãëÿäÿ â ñâîé áèíîêëü.

ïðèðîäîþ, ñåðåäîâèùåì,
äîâêіëëÿì, îêîëèöåþ

÷åðâîíі, äîñïіëі, äîñòèãëі

Зверніть увагу!
Ìîâëåííєâà íåòî÷íіñòü ïîÿñíþєòüñÿ íåçíàííÿì ïîäðîáèöü îïèñóâàíîãî,
ç îäíîãî áîêó, і íåãëèáîêèì çíàííÿì ìîâè – ç äðóãîãî. Ñêàçàíå ÷è íàïèñàíå
ïîâèííî áóòè іäåíòè÷íèì äî ïåâíèõ ðåàëіé æèòòÿ.

два – чотири – усі разом
7. Визначте, у яких трьох реченнях допущено неточності (у тому числі
фактичні). Виправте усно ці речення.

1. Ïîâіñòü «Åíåїäà» – ïåðøèé òâіð íîâîї óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè. 2. Â åêâàòîðіàëüíîìó ïîÿñі Àôðèêè âåëè÷åçíó ïëîùó çàéìàþòü ñàâàíè. 3. Ñïîäіâàþñÿ, ùî çìîæó çàïîäіÿòè âàì ðàäіñòü. 4. Íàéâèùîþ âåðøèíîþ ñâіòó
є Ãîâåðëà.

ситуація
8. Прочитайте витяг з Правил дорожнього руху. Уявіть, що вам треба дати

відповідну пораду знайомому (знайомій). Завершіть подані речення, використовуючи наведену інформацію так, щоб її було сприйнято однозначно.

Ñòîÿíêà òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ çàáîðîíÿєòüñÿ:
– íà òðîòóàðàõ, çà âèíÿòêîì ëåãêîâèõ àâòîìîáіëіâ òà ìîòîöèêëіâ, ÿêі
ìîæóòü áóòè ïîñòàâëåíі íà êðàþ òðîòóàðіâ, äå äëÿ ðóõó ïіøîõîäіâ çàëèøàєòüñÿ ùîíàéìåíøå 2 ì;
– ó ìіñöÿõ, äå òðàíñïîðòíèé çàñіá, ùî ñòîїòü, çðîáèòü íåìîæëèâèì ðóõ
іíøèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ àáî ñòâîðèòü ïåðåøêîäó äëÿ ðóõó ïіøîõîäіâ;
– íà ãàçîíàõ.

Àâòîìîáіëü òðåáà ïîñòàâèòè òàê, ùîá…

ßêùî ïîñòàâèòè àâòîìîáіëü…, òî…

Òóò ìîæåìî ïîñòàâèòè àâòîìîáіëü,
àäæå…

Òðåáà âèáðàòè іíøå ìіñöå äëÿ ñòîÿíêè,
òîìó ùî…
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попрацюйте в парах
9. І. Замініть усно по черзі описові назви одним словом. Ви можете скористатися
довідкою.

Ïіäçåìíà ìіñüêà çàëіçíèöÿ; õóäîæíіé êîëåêòèâ іç òðüîõ ñïіâàêіâ; òîé,
êîìó íàäñèëàþòü ëèñò; âåëèêå ïðèìіùåííÿ äëÿ çáåðіãàííÿ çåðíà; ïðèìіùåííÿ, äå ñòîÿòü ëіòàêè; ïîêàçíèê îöіíêè ÷èєї-íåáóäü äіÿëüíîñòі, ïîïóëÿðíîñòі; ïіâíі÷íèé ñõіä, ïіâíі÷íî-ñõіäíèé íàïðÿìîê.
ІІ. Запропонуйте одне одному по два слова, які необхідно ввести в речення так,
щоб з контексту було зрозуміло їхнє лексичне значення.
ДОВІДКА. Àíãàð, àìáàð, àäðåñàò, ðåéòèíã, ìåòðî, òðіî, íîðä-îñò.

Зверніть увагу!
Äî íåòî÷íîãî, äâîçíà÷íîãî òëóìà÷åííÿ çìіñòó ðå÷åííÿ ìîæå ïðèçâåñòè
íåïðàâèëüíèé ïîðÿäîê ñëіâ.
10. Прочитайте речення. Доведіть, що їхній зміст можна тлумачити по-різному.
У чому причина такої помилки? Відредагуйте речення й запишіть. Ви можете
скористатися міркуванням, поданим нижче.

1. Ïðàâî íà æèòëîâó ïëîùó îñîáè âèíèêàє іç ÷àñó ïîñåëåííÿ. 2. Ðіøåííÿì ðàéîííîї ðàäè âèäіëåíî çåìëі ïіä çàáóäîâó õëіâіâ äëÿ ãîðîäÿí.
3. Іç äâîõ áóäèíêіâ áóëè âèñåëåíі ìåøêàíöі ó çâ’ÿçêó ç їõíіì àâàðіéíèì
ñòàíîì. 4. Øêîëà ïðèäáàëà â òðàâíі âèïóùåíó âèäàâíèöòâîì «Âåñíà» åíöèêëîïåäіþ ïðî òâàðèí. 5. Íàä êàòîäîì ðîçìіùåíî àíîäè ç íàñè÷åíîãî êèñíåì
âîëüôðàìó ç ðåáðàìè äëÿ îõîëîäæåííÿ. 6. Íàì ïîäàðóâàëè êâèòêè íà
öèðêîâó âèñòàâó ç äіòüìè. 7. Ó ïðîäàæó є ñîëîäêі àïåëüñèíè і ëèìîíè.
МІРКУЙМО. У першому реченні слово особи
и стоїть у невідповідному місці, а тому
речення можна тлумачити по-різному: «право на площу (чию?) особи» або ж «право
на площу (чиє?) особи». Тому найкраще було б сказати: «Право особи на...».

11. Виконайте тестові завдання.

1.
À
Á
2.
À
Á
Â
Ã
3.
À
Á
Â
Ã

Ëåêñè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó
ïðèçâåñòè äî áàíêðóòñòâà
Â ïðèçâåñòè äî ðîçïàäó
ïðèçâåñòè äî òðàãåäії
Ã ïðèçâåñòè äî óñïіõó
Îáèäâà ñëîâà, íàâåäåíі â äóæêàõ, çà çìіñòîì ìîæëèâі â ðå÷åííі
Öå ôàõіâåöü íàéâèùîãî êëàñó – ñïðàâæíіé (ïðîôàí, ïðîôі).
Õàðêіâñüêі âèïóñêíèêè çäіéñíèëè (åêñêóðñ, åêñêóðñіþ) öåíòðîì
Òåðíîïîëÿ.
Öåé (àáîíåìåíò, àáîíåíò) äàє íàì ïðàâî âіäâіäóâàòè áàñåéí ùîñåðåäè.
Ïðîòÿãîì (ñòîëіòü, ñòîðі÷) óêðàїíñüêèé ñòåï íàëåæàâ êî÷îâèêàì.
ÍÅ ïîòðåáóє ðåäàãóâàííÿ ðå÷åííÿ
Ó âñіõ êðàїíàõ ñâіòó, Çàõîäó є ñåðéîçíі ïðîãðàìè çàõèñòó äîâêіëëÿ.
Äëÿ âèïіêàííÿ êîðîâàїâ ó ñі÷íі çàêóïèëè 100 êіëîãðàìіâ áîðîøíà.
Ñó÷àñíó âèøèâêó ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ïðèêðàøàííÿ ïîáóòîâèõ ðå÷åé.
Òàê ÿê äîïîâіäà÷ íå äîäåðæóâàâñÿ ðåãëàìåíòó, òî éîãî ïîçáàâèëè
ñëîâà.
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Точність мовлення

§ 2. ÒÎ×ÍІÑÒÜ Ó ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍІ ÑÈÍÎÍІÌІÂ,
ÎÌÎÍІÌІÂ, ÏÀÐÎÍІÌІÂ І ÁÀÃÀÒÎÇÍÀ×ÍÈÕ ÑËІÂ
Ïðî òå, ÿê ïðàâèëüíî âæèâàòè ëåêñè÷íі çàñîáè,
àáè äîñÿãòè òî÷íîñòі ìîâëåííÿ
ПРИГАДАЙТЕ. У чому полягають особливості паронімів? Що таке омоніми?
12. А. Поясніть лексичне значення виділених синонімів. Якими відтінками

значень вони відрізняються?

Çàâòðà â Óêðàїíі ïîòåïëіøàє, ìіñöÿìè íåâåëèêèé äîù, âіòåð ïіâíі÷íî-ñõіäíèé.
Æóðíàëіñòè ïîêàçàëè íàñëіäêè áóðåâіþ Іðìà, ÿêèé ïðèçâіâ äî ëþäñüêèõ æåðòâ.
Б. Який синонім треба використати на місці пропуску в тексті – вітер чи буревій?

Ó ñõіäíèõ îáëàñòÿõ ëþòóâàâ
. ßê íàñëіäîê – ñîòíі çíåñòðóìëåíèõ íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, âèðâàíі ç êîðіííÿì äåðåâà…
В. Зробіть висновок про особливості вживання в мовленні синонімів буревій
і вітер.

Ñèíîíіìè

Îìîíіìè

Ïàðîíіìè

Áàãàòîçíà÷íі
ñëîâà
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Îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ çàñîáіâ òî÷íîãî âèðàæåííÿ äóìêè
é ïî÷óòòÿ â óñіõ їõ íàéòîíøèõ âіäòіíêàõ є ñèíîíіìè. НАПРИКЛАД, ñëîâîì áóðåâіé ìè òî÷íіøå ïåðåäàєìî ñóòü òàêîãî ÿâèùà, ÿê âіòåð. Ñëîâàìè æäàòè, ïіäñòåðіãàòè, âèãëÿäàòè,
÷àòóâàòè ìè óòî÷íþєìî ïîíÿòòÿ ÷åêàòè.
Îïèñóþ÷è ÿâèùå ÷è ïðåäìåò, òðåáà âіäíàõîäèòè ñåðåä íèçêè
ñëіâ òå, ùî íàéêðàùå, íàéòî÷íіøå ïåðåäàє äóìêó. Ïðè öüîìó
ñëіä óðàõîâóâàòè âіäòіíîê çíà÷åííÿ ñëîâà, ñòèëüîâó ïðèíàëåæíіñòü, åìîöіéíå çàáàðâëåííÿ òîùî.
Îìîíіìè – öå ñëîâà ç ðіçíèì çíà÷åííÿì, àëå îäíàêîâèì çâóêîâèì ñêëàäîì. Óæèâàþ÷è îìîíіìè, òðåáà çíàòè òî÷íå çíà÷åííÿ
ñëîâà. НАПРИКЛАД: áàë – âå÷іð ç òàíöÿìè, áàë – âèðàæåíà
öèôðîþ îöіíêà çíàíü; ãëàâà äåðæàâè – ãëàâà êîäåêñó.
Òî÷íіñòü ìîâëåííÿ ïåðåäáà÷àє é óìіëå êîðèñòóâàííÿ ïàðîíіìàìè, òîáòî ñëîâàìè, áëèçüêèìè çà çâó÷àííÿì, àëå ðіçíèìè
çà çíà÷åííÿì. НАПРИКЛАД: çäіáíèé – òàêèé, ùî ìàє ïðèðîäíі
çäіáíîñòі äî ÷îãîñü, îáäàðîâàíèé (çäіáíà äèòèíà); çäàòíèé –
òàêèé, ùî ìàє çìîãó ùîñü çðîáèòè, ñïðîìîæíèé (çäàòíèé
âèòðèìàòè òèñê).
Îäíієþ ç ïåðåäóìîâ òî÷íîãî ìîâëåííÿ є ñâіäîìå é òî÷íå êîðèñòóâàííÿ âñіìà çíà÷åííÿìè áàãàòîçíà÷íèõ ñëіâ. НАПРИКЛАД:
òðèáóíà – 1) ïіäâèùåííÿ äëÿ âèñòóïó ïðîìîâöÿ; 2) ñïîðóäà
äëÿ ãëÿäà÷іâ íà ñòàäіîíі.

Точність мовлення
13. Обґрунтуйте точність використання виділених слів. Замініть їх усно синонімами, наведеними поруч. Як це вплине на зміст речень? Зробіть відповідний висновок.

1. Ç óñіõ ìîâ ñâіòó íàéêðàùà – öå ìîâà øòó÷íà, âåëüìè*
ñòèñëà, ìîâà ìàòåìàòèêè (Ì. Ëîáà÷åâñüêèé).
2. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðóõіâ íåîáõіäíà ñïіëüíà ðîáîòà íåðâîâîї ñèñòåìè і ì’ÿçіâ (Ç ïіäðó÷íèêà).
3. Çà âіêíîì ó äâîðі âіòðåöü ïóñòîòëèâî êîëèøå êóëüáàáè
íі÷íèõ ëіõòàðіâ (Ä. Іâàíîâ).

ñêóïà
òðóä
õèëèòàє

*Âåëüìè – ðîñ. âåñüìà, î÷åíü.

14. І. Перекладіть і запишіть речення українською мовою, уставляючи на місце
пропуску один із запропонованих синонімів залежно від того, якого відтінку ви хочете
надати реченню. Чи допомогли вам синоніми висловити свою думку якомога точніше?

1.
êîìïîçèòîð Íèêîëàé Êîëåññà ðîäèëñÿ íà Ëüâîâùèíå è ïðîæèë
102 ãîäà.
2. Åñëè â ïðîøëîì ãîäó êîìàðîâ áûëî
ìàëî, òî â ýòîì ãîäó èõ
.
3. Íà ñàéòå îòêðûëàñü ðóáðèêà «
÷åëîâåê».
4. Êàê îí ëþáèë õðàáðûõ,
ëþäåé!
5. Îíè åõàëè ïî
, ïî îáå ñòîðîíû êîòîðîé ðîñëè äåðåâüÿ.

âіäîìèé, çíàìåíèòèé, âèäàòíèé, ïðåêðàñíèé
áàãàòî, òüìà, âèäèìî-íåâèäèìî, ñèëà-ñèëåííà
çâè÷àéíèé, ïðîñòèé, ïåðåñі÷íèé
ñòіéêèé, âèòðèâàëèé, òåðïåëèâèé
äîðîãà, ìàãіñòðàëü, òðàñà, àâòîñòðàäà

ІІ. З одним вибраним синонімом складіть речення, ускладнене відокремленою
обставиною.

коло думок
15. Поміркуйте, чому в першому реченні з поданих у дужках синонімів можливий кожен варіант, а в другому – ні.

1. Ìè ñòîÿëè, çà÷àðîâàíі (äèâíîþ, ïðåêðàñíîþ)) ìóçèêîþ âåñíÿíèõ ëóãіâ.
2. Ìåíі çäàєòüñÿ, ùî Îëåêñіé (çäàòíèé, çäіáíèé) і ÷óæå ãîðå âіä÷óòè.
16. І. Спишіть речення, добираючи з дужок найточніше слово. Обґрунтуйте свій вибір.

1. Ìèêîëà Ïèìîíåíêî íà ñâîїõ ïîëîòíàõ (çîáðàçèâ, ïðåäñòàâèâ) ñöåíè іç
æèòòÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó. 2. Ïàâóê êóñàє ëþäèíó ëèøå ó (âèíÿòêîâèõ,
óíіêàëüíèõ) âèïàäêàõ. 3. Ç äîñëіäіâ íà (іçîëüîâàíîìó, ðîçðіçíåíîìó) ñåðöі
âіäîìî, ùî äîòèê çîíäîì äî âíóòðіøíüîї îáîëîíêè ñåðöÿ âèêëèêàє ñêîðî÷åííÿ
ñåðöÿ. 4. Òàêò – öå (âіäðіçîê, äіëÿíêà) ìóçè÷íîãî òâîðó. 5. Ðîçêàçóâàâ ìàéñòåð ïðî (ÿâèùå, ïîäіþ) çі ñâîãî æèòòÿ. 6. Âіòåð ùîñèëè ãîéäàâ (âåðõіâêè,
âåðõîâіòòÿ) îñîêîðіâ і äóáіâ.
ІІ. Підкресліть граматичні основи.

17. І. Визначте, яке зі слів кожного синонімічного ряду буде точнішим, доцільнішим, найбільш придатним у тому чи тому конкретному випадку.

Ãëèáіíü – ãëèáî÷іíü – ãëèáèíà.
ІІ. Складіть і запишіть речення з двома словами одного із синонімічних рядів
(на вибір).
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Точність мовлення
22. І. Складіть і запишіть словосполучення з кожним словом у парі паронімів.

попрацюйте в парах
18. І. З’ясуйте по черзі значення омонімів і складіть з ними словосполучення.

Ëàâà, òóð, ïåðåäàòè, ïåðåêëàñòè, ìåòð, ëіòíіé.
ІІ. Одне складене словосполучення (на вибір) уведіть у речення, ускладнене
відокремленим означенням.

Çâè÷íèé – çâè÷àéíèé, åôåêòíèé – åôåêòèâíèé, îñîáîâèé – îñîáèñòèé,
àôåêò – åôåêò, àâòîðèòåòíèé – àâòîðèòàðíèé, êîðèñíèé – êîðèñëèâèé,
ïîêàçíèê – ïîêàæ÷èê, êàìïàíіÿ – êîìïàíіÿ, ðîçäðіáíåíіñòü – ðîçäðîáëåíіñòü.
ІІ. Із двома утвореними словосполученнями складіть і запишіть по одному реченню.

23. І. Перекладіть і запишіть слова українською мовою, усно поясніть їхнє значення.

Зверніть увагу!
Ïðè÷èíîþ íåïðàâèëüíîãî ñëîâîâæèâàííÿ ìîæå áóòè íåðîçðіçíåííÿ ñëіâ
ðîñіéñüêîї é óêðàїíñüêîї ìîâ, ùî çâó÷àòü îäíàêîâî ÷è ïîäіáíî, àëå ìàþòü
ðіçíі çíà÷åííÿ (ìіæìîâíèõ îìîíіìіâ). ПОРІВНЯЙМО:

Українською

Російською

çàêàçóâàòè (çàáîðîíÿòè)
ëèøèòè (ðîñ. îñòàâèòü)
ëóíà (âіäãîìіí)
ìіøàòè (ðîçìіøóâàòè)
íåäіëÿ (ñüîìèé äåíü òèæíÿ)
òðóñ (îáøóê)
óðîäëèâèé (ãàðíèé)
÷àñ (ðîñ. âðåìÿ)

çàêàçûâàòü (óêð. çàìîâëÿòè)
ëèøèòü (óêð. ïîçáàâèòè)
ëóíà (óêð. ìіñÿöü)
ìåøàòü (óêð. çàâàæàòè)
íåäåëÿ (ñіì äíіâ òèæíÿ)
òðóñ (óêð. áîÿãóç)
óðîäëèâûé (óêð. ïîòâîðíèé)
÷àñ (óêð. ãîäèíà)

19. Прочитайте речення. Знайдіть міжмовні омоніми. Чи правильно ці слова вжито
в поданих реченнях? Відредагуйте усно речення. Ви можете скористатися поданою
вище таблицею.

1. Äëÿ êàïіòàëüíîãî ðåìîíòó íàì ïіäіéäå ëþáèé ìàòåðіàë. 2. Ðåçóëüòàòè
îëіìïіàäè îãîëîñÿòü ÷åðåç íåäіëþ. 3. Âіí âèéøîâ çі ñêðóòíîї* ñèòóàöії,
îïèðàþ÷èñü íà âëàñíèé äîñâіä. 4. Äåðæàâó ëèøèëè ïðàâà ïðîâåäåííÿ ìіæíàðîäíèõ çìàãàíü. 5. Íà ôàêóëüòàòèâíèõ çàíÿòòÿõ ìè äіçíàëèñÿ áàãàòî
öіêàâîãî ç îáëàñòі àñòðîíîìії. 6. Ïðèєìíî ââå÷åðі ïðîãóëÿòèñÿ ïіä ëóíîþ.
7. Òðóñ íå ãðàє â õîêåé. 8. Âèñòàâà ðîçïî÷íåòüñÿ ðіâíî ÷åðåç ÷àñ. 9. Ìàìà
ïîëèëà ñàëàò ñîíÿøíèêîâèì ìàñëîì. 10. Òè ìіøàєø ìåíі ïðàöþâàòè.
* Ñêðóòíèé – ðîñ. òðóäíûé.

20. І. Визначте різницю в значеннях багатозначних слів у поданих словосполученнях.

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.

21. Простежте, як змінюється значення слова, якщо його по черзі поєднувати зі
словами, записаними в дужках. Які з цих значень переносні?

1. Ëîâèòè (ì’ÿ÷, êîíÿ, çëî÷èíöÿ, äóìêó).
2. Íåñòè (êâіòè, âіäïîâіäàëüíіñòü, ñëóæáó, ðàäіñòü).
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Ñìåøàòü, ñìåñèòü; çäðàâíèöà, çäðàâèöà; ýôôåêòèâíûé, ýôôåêòíûé;
îáèäíûé, îáèä÷èâûé.
ІІ. З українськими словами однієї пари (на вибір) складіть речення.

24. І. Спишіть речення, добираючи з дужок потрібне слово. Обґрунтуйте свій вибір.

1. Çóñòðі÷ âіäáóäåòüñÿ çà (àäðåñîì, àäðåñîþ): ì. Êèїâ, âóëèöÿ Äìèòðіâñüêà, 140. 2. Íà (âèáîðíіé, âèáîð÷іé) äіëüíèöі áóëî äîñèòü (ëþäíî, ëþäÿíî).
3. (Ïîêàçíèêîì, ïîêàæ÷èêîì) óñïіõó ñòóäåíòіâ ñòàëà ñåñіÿ. 4. Íà äóìêó
ôàõіâöіâ, öåé ìåòîä äóæå (åôåêòèâíèé, åôåêòíèé). 5. Äåëåãàòè îçíàéîìèëèñÿ ç (åêîíîìíèì, åêîíîìі÷íèì) ïîòåíöіàëîì êðàїíè. 6. Ó âіääіëі êàäðіâ
çáåðіãàþòü (îñîáîâі, îñîáèñòі) ñïðàâè ïðàöіâíèêіâ. 7. Ìîÿ áàáóñÿ – äóæå
(òàêòè÷íà, òàêòîâíà) ëþäèíà. 8. Íàøі áóäèíêè ðîçìіùåíî íà (ñóñіäñüêèõ,
ñóñіäíіõ) âóëèöÿõ.
ІІ. Складіть і запишіть по одному реченню зі словами адрес, виборчий.

25. Виконайте тестові завдання.

1.
À
Á
Â
Ã

Ç ïîäàíèõ ó äóæêàõ ñèíîíіìіâ êîæåí âàðіàíò ìîæëèâèé ó ðå÷åííі
×åðâîíі æîðæèíè (ïîòóæíіøå, ñèëüíіøå) ìåðåõòÿòü ðîñàìè.
(Çâè÷àéíèé, ïåðåñі÷íèé) ðі÷êîâèé ïðè÷àë ïðèòàїâñÿ â î÷åðåòàõ.
Äîù çãàñ òàê ñàìî (íåñïîäіâàíî, ðàïòîâî), ÿê і íàïóñòèâñÿ.
(Ðåòåëüíі, ïðîíèêëèâі) äîñëіäæåííÿ àðõåîëîãіâ ïіäòâåðäæóþòü
ñëîâà Ãåðîäîòà.
2. Ëåêñè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó
À ñìà÷íå áëþäî
Â ïåðåáóâàòè â ïðèìіùåííі
Á âіðíî êîõàòè
Ã ìàòåðіàëüíå ñòàíîâèùå
3. Ëåêñè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó
À î âîñüìіé ãîäèíі âå÷îðà
Á ïðèéøëà ó ñïðàâàõ
Â âëàñòèâèé ó÷íåâі
Ã íà íàñòóïíіé íåäіëі
4. Ñëîâî ñåðäå÷íèé (ó ðіçíèõ ôîðìàõ) ìîæíà ïîєäíàòè ç óñіìà ïîäàíèìè ñëîâàìè, ÎÊÐІÌ
À íàïàä
Â âіòàííÿ
Á ðîçìîâà
Ã ñòîñóíêè
5. ÍÅ ïîòðåáóє ðåäàãóâàííÿ ñëîâîñïîëó÷åííÿ
À îñîáîâå ðіøåííÿ
Â òóðèñòñüêå ñïîðÿäæåííÿ
Á âèáîðíà êàìïàíіÿ
Ã ñåðäå÷íèé íàïàä
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§ 3. ÒÎ×ÍІÑÒÜ Ó ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍІ ÑËІÂ
ІÍØÎÌÎÂÍÎÃÎ ÏÎÕÎÄÆÅÍÍß, ÀÐÕÀЇÇÌІÂ,
ÍÅÎËÎÃІÇÌІÂ, ÔÐÀÇÅÎËÎÃІÇÌІÂ
Ïðî òå, ÿê ïðàâèëüíî âæèâàòè ëåêñè÷íі çàñîáè,
àáè äîñÿãòè òî÷íîñòі ìîâëåííÿ

Íåîëîãіçìè Âèíèêíåííÿ íåîëîãіçìіâ ñïðè÷èíåíî ïîòðåáîþ äàâàòè íàçâè
íîâèì ïðåäìåòàì, ÿâèùàì, ïîíÿòòÿì, ÿêі ç’ÿâëÿþòüñÿ âíàñëіäîê ðîçâèòêó íàóêè і òåõíіêè, êóëüòóðè, ñîöіàëüíèõ і ïîëіòè÷íèõ çìіí ó ñóñïіëüñòâі. НАПРИКЛАД: íåéðîêіáåðíåòèêà
(ðîçäіë íàóêè), ñìàðò-ãîäèííèê, ïåíòõàóñ (êâàðòèðà íà äàõó),
êîó÷ (òðåíåð, íàñòàâíèê, іíñòðóêòîð).

ПРИГАДАЙТЕ. Чим відрізняються історизми від архаїзмів? Які слова називають

неологізмами?

Зверніть увагу!

26. А. Поясніть лексичне значення виділених слів. Що спільного, а що відмінного в цих значеннях?

Íåòî÷íå ðîçóìіííÿ çíà÷åííü ñëіâ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ, àðõàїçìіâ,
íåîëîãіçìіâ, ôðàçåîëîãіçìіâ ïðèçâîäèòü äî ëåêñè÷íèõ ïîìèëîê.
27. І. Поясніть лексичні значення поданих слів іншомовного походження. До якої
сфери діяльності належить кожне з них?

Áðèôіíã, àìôіòåàòð, ñïіêåð, áîíóñ, åìіãðàöіÿ, іììіãðàöіÿ, іìïі÷ìåíò,
åìіñіÿ, іìïðåñàðіî.
ІІ. Складіть і запишіть складносурядні речення з двома словами (на вибір).

28. Визначте значення слів іншомовного походження, вибравши правильний
варіант відповіді.

Ìîíóìåíò Íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè

Ñòàòóÿ Єâðîïè (×åðíіâöі)

Б. Яке слово треба вжити в реченні на місці пропуску – монумент чи статуя?

Îäíієþ ç ïàì’ÿòîê ìіñòà Äíіïðà є

Âі÷íîї Ñëàâè.

1. Êðîñìåí (àíãë.) – à) ëþáèòåëü êðîñó; á) àòëåò; â) ó÷àñíèê êðîñó.
2. Êóòþð’є (ôðàíö.) – à) ìîäåëüєð; á) õóäîæíèê; â) àðõіòåêòîð.
3. Ôðàêöіÿ (ôðàíö.) – à) ÷àñòèíà óãðóïîâàííÿ; á) ïàðòіÿ; â) óëàìîê ÷îãîíåáóäü.
4. Ìàñ-ìåäіà (àíãë.) – à) âåëèêèé òèðàæ; á) çàñîáè ìàñîâîї іíôîðìàöії;
â) òåëåáà÷åííÿ.
5. Ñëîãàí (àíãë.) – à) ðåêëàìà; á) ÿñêðàâà íàçâà òîâàðó; â) ëîçóíã.
29. І. Прочитайте виразно вірш, визначте його основний мотив. Чи відповідає
емоційному забарвленню вірша репродукція картини?

В. Зробіть висновок про особливості вживання слів іншомовного походження
монумент і статуя.

Іíøîìîâíі
ñëîâà

Àðõàїçìè
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Áàãàòî ñëіâ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ (ðîñ. èíîÿçû÷íûå ñëîâà)
ìіöíî çàêðіïèëèñÿ â óêðàїíñüêіé ìîâі òà íå ïîòðåáóþòü êîìåíòàðіâ ÷è ïåðåêëàäó. НАПРИКЛАД: ì’ÿòà, òåàòð, àêàäåìіÿ
ÿ (іç ãðåöüêîї ìîâè), êëóá, ìіòèíã (ç àíãëіéñüêîї). Ïðîòå є é
òàêі, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ âèêëèêàє òðóäíîùі. НАПРИКЛАД,
÷àñòî íåïðàâèëüíî âæèâàþòü іíøîìîâíі ñëîâà ñòàòóÿ òà
ìîíóìåíò. Òîìó òðåáà çíàòè, ùî ñòàòóÿ – öå ñêóëüïòóðíå
çîáðàæåííÿ ëþäèíè àáî òâàðèíè; ìîíóìåíò – âåëèêèé
ïàì’ÿòíèê àáî ñïîðóäà, ùî âøàíîâóє ïàì’ÿòü âèäàòíîї îñîáè
÷è ïîäії.
Àðõàїçìè, ÿê і іñòîðèçìè, íàëåæàòü äî çàñòàðіëîї ëåêñèêè.
Öі ñëîâà âèõîäÿòü ç àêòèâíîãî âæèòêó, òîìó ùî îêðåìі íàçâè
çàìіíþþòüñÿ іíøèìè. НАПРИКЛАД: ãóäåöü (ñïіâåöü-ïðîðîê),
ñëîâåñà (ñëîâà), âåëüìîæíèé (ðîäîâèòèé, çíàòíèé), ðàòíèê
(âîÿê).

Àëüáåðò Äæàááàðîâ. Ñîôіéñüêà ïëîùà

ÊÈЄÂÓ
Ïðåêðàñíèé Êèєâå íà ïðåäêîâі÷íèõ ãîðàõ!
Ìíîãîñòðàäàëüíîìó õâàëà òîáі, õâàëà!
Õàé íà ïðîñòîðèùàõ, äå ñìåðòü, ÿê íі÷, ïðîéøëà,
Âîñêðåñíå äåíü æèòòÿ і âåñåí íåîçîðèõ!
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Çà î÷і çìó÷åíі äіòåé ñìåðòåëüíî õâîðèõ,
Çà êðîâ, ùî ðі÷êîþ ãàðÿ÷îþ òåêëà,
Çà ñêâåðíåíі ñêàðáè, çà ÷îðíі âñі äіëà
Õàé âîðîãè òâîї ðîçñèïëþòüñÿ íà ïîðîõ!
Ïîêàðè ïîâíîї íàñòàâ æàäàíèé ÷àñ!
Íå ïîùåðáèâñÿ ìå÷, і ñâіòî÷ íå ïîãàñ,
Âåðøèòü ñâіé ïðàâèé ñóä ñâÿòà ëþäñüêà ñêîðáîòà!
Ñèíàì, ùî âіääàþòü æèòòÿ çà îò÷èé äіì,
Ùî âîëþ ïðèíåñëè êðіçü íåïðîãëÿäíèé äèì,
Íàø Êèїâ Çîëîòі ðîçêðèëþє âîðîòà.
Ì. Ðèëüñüêèé
ІІ. Випишіть архаїзми. Поясніть їхнє лексичне значення, користуючись тлумачним
словником. Поміркуйте, з якою метою їх використав автор. Чи допомагають ці слова
створити колорит урочистості, піднесеності?

30. І. Доберіть до кожного архаїзму його синонім. Запишіть слова парами. Ви можете скористатися довідкою.

Ëàíіòè, ïåðñò, ñâі÷àäî, âîé, áëàãèé, ðåêòè, áëàâàò, äåñíèöÿ, âàêàöії, ðàòàé,
ïіїò.

довідка
Ïðîìîâëÿòè, ùîêè, äçåðêàëî, ïîåò, ïàëåöü, äîáðèé, âіéíà, êàíіêóëè,
ðóêà, îðà÷, øîâê.
ІІ. З двома словами (на вибір) складіть і запишіть по одному реченню, ускладненому відокремленою обставиною.

31. І. Випишіть з речень слова, які порівняно недавно ввійшли в українську мову.
Поясніть їхнє лексичне значення.

1. Ãîñòåì ïåðøîї âîëèíñüêîї ÷àò-êîíôåðåíöії, çãіäíî ç îíëàéí-îïèòóâàííÿì ëó÷àí, ñòàíå ìіñüêèé ãîëîâà. 2. Àêòîðè, ÿêі ãðàþòü ãîëîâíі ðîëі ó ôіëüìàõ ïðî Ãàððі Ïîòòåðà, ïî÷àëè ãîòóâàòèñÿ äî çéîìîê ó ÷åðãîâіé ÷àñòèíі
ïîòòåðіàäè. 3. Ó ñі÷íі–ëþòîìó 2009 ðîêó Ñëóæáà áåçïåêè Óêðàїíè âіäñòåæóâàëà ðîçïîâñþäæåííÿ êîìï’þòåðíîãî âіðóñó, ÿêèé ñïðè÷èíèâ ñòâîðåííÿ
íàéáіëüøîãî ó ñâіòі áîòíåòó ç ìàéæå äâîõ ìіëüéîíіâ іíôіêîâàíèõ êîìï’þòåðіâ.
4. Óìіëі ðóêè ïåðåòâîðèëè ñòàðå íàçåìíå áîìáîñõîâèùå â çàòèøíèé áóäèíîê, íà äàõó ÿêîãî ðîçìіñòèâñÿ ïåíòõàóñ. 5. Áîêñåð ðîçïîâіâ ó ñâîєìó áëîçі
ïðî òå, ÿê ïðîõîäèòü ïіäãîòîâêà äî ìàéáóòíüîãî áîþ. 6. Óïðîäîâæ íàéáëèæ÷îãî ÷àñó â Êèєâі ïëàíóєòüñÿ âñòàíîâèòè 500 ïàðêîìàòіâ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ
âîäії çìîæóòü îïëàòèòè ïîñëóãè ïàðêóâàííÿ (Çà ìàòåðіàëàìè ÇÌІ).
ІІ. Запишіть 3–4 приклади слів, які є неологізмами сьогодні.

32. Доберіть з довідки до російських фразеологізмів українські відповідники.

Запишіть ці відповідники послідовно за номерами.

1. Ñòðîèòü ãëàçêè. 2. Ãîâîðèòü åðóíäó. 3. Äåðæàòü ïàðè. 4. Ïîñëå äîæäèêà â ÷åòâåðã. 5. Çàäèðàòü íîñ. 6. Ëÿñû òî÷èòü. 7. Õèõàíüêè äà õàõàíüêè.
8. Äàòü ïðèêóðèòü. 9. Íå â îáèäó áóäåò ñêàçàíî.

довідка
Äàðóéòå íà ñëîâі, ãîâîðèòè ïðî Õèìèíі êóðè, êèðïó ãíóòè, ñìіøêè òà
ïåðåñìіøêè, êîëè ðàê ñâèñíå, áіñèêè ïóñêàòè, òåðåâåíі ïðàâèòè, áèòèñÿ
îá çàêëàä, äàòè ïåðöþ.
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два – чотири – усі разом
33. Установіть відповідність між поданими словами та фразеологізмами (один
фразеологізм є зайвим).

1 ïîñâàðèòèñÿ 2 ïî÷åðâîíіòè 3 âèãàäàòè 4 îáäóðèòè 5 æèòè
1 ñïåêòè 2 ðîçáèòè
3 îáâåñòè 4 âèñìîêòàòè 5 òîïòàòè 6 óòåðòè
ðàêіâ
ãëåêà
êðóã ïàëüöÿ
ç ïàëüöÿ
ðÿñò
íîñà

попрацюйте в парах
34. Розподіліть між собою подані фразеологізми. Користуючись електронними
засобами, з’ясуйте значення та історію свого фразеологізму. Обміняйтеся інформацією, надіславши одне одному електронні повідомлення (2–3 невеликі речення).

Ìàííà íåáåñíà, íåîïàëèìà êóïèíà.
35. Відредагуйте словосполучення з фразеологізмами й запишіть правильно. Для
якого стилю мовлення вони характерні? Ви можете скористатися поданою нижче
таблицею.

Ïîñòàíîâà âñòóïàє â ñèëó, âàæëèâî òðèìàòè ñëîâî, ïðèéíÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñі, ïіäâåñòè ïіäñóìêè îëіìïіàäè, ïðîïîçèöіþ ïðèéíÿòî äî óâàãè, ñòîðîíè
ïðèéøëè äî çãîäè, çàòðîíóòè ïèòàííÿ áóäіâíèöòâà.

Правильно
âæèòè çàõîäіâ
áðàòè ó÷àñòü
áðàòè äî óâàãè
äіéòè çãîäè
ïîðóøèòè ïèòàííÿ
íàáóâàòè ÷èííîñòі
ïіäáèòè ïіäñóìêè
äîòðèìóâàòè ñëîâà

НЕправильно
ïðèéíÿòè ìіðè
ïðèéìàòè ó÷àñòü
ïðèéìàòè äî óâàãè
ïðèéòè äî çãîäè
çàòðîíóòè ïèòàííÿ
âñòóïàòè â ñèëó
ïіäâåñòè ïіäñóìêè
òðèìàòè ñëîâî

ситуація
36. Уявіть, що вам треба організувати роботу колективу над певним проектом

у галузі промисловості чи сільського господарства. Зверніться до колективу
з нагоди початку роботи (3–5 речень), дотримуючись публіцистичного стилю. Використайте два з поданих фразеологізмів.


ñіçіôîâà ïðàöÿ
ãîðäіїâ âóçîë


ëàìàòè ãîëîâó
àæ êèïèòü ó ðóêàõ


öèôðà êðóãëåíüêà

ÿê ïî íîòàõ

çíàõîäèòè ñïіëüíó ìîâó

òîâêòèñÿ ÿê ó ñòóïі
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37. Відредагуйте письмово речення, правильно вживаючи фразеологізми. Ви можете скористатися поданою нижче таблицею.

1. Öåé ôàêò âіäіãðàє íåàáèÿêó ðîëü. 2. Òóðèñòè ïіäãîòóâàëèñÿ äî íî÷іâëі
ïіä âіäêðèòèì íåáîì. 3. Çàëèøіòü ìåíå, áóäü ëàñêà, ó ñïîêîї. 4. Êîìіòåò äàâ
äîáðî íà âíåñåííÿ çìіí äî çàêîíó. 5. Äîâãî ìіðêóâàâ, àëå â ãîëîâó íі÷îãî íå
ïðèõîäèëî. 6. Áóëî á øàíóâàòèñÿ õî÷ äëÿ âèäó.

Правильно
òåðïåöü óâіðâàâñÿ
âіäіãðàâàòè ðîëü
äàâàòè çãîäó
äàòè ñïîêіé
ïðîñòî íåáà
і íà äóìêó íå ñïàäàëî
ñïàëî íà äóìêó, íàáіãëî íà äóìêó
äëÿ ãîäèòüñÿ, ïðî ëþäñüêå îêî

НЕправильно
òåðïіííÿ ëîïíóëî
ãðàòè ðîëü
äàâàòè äîáðî
çàëèøèòè â ñïîêîї
ïіä âіäêðèòèì íåáîì
і â ãîëîâó íå ïðèõîäèëî
ïðèéøëî â ãîëîâó
äëÿ âèäó

38. І. Виберіть з довідки фразеологізми, якими можна передати вказані поняття.

1. Çàçíàâàòèñÿ, áóòè ïèõàòèì. 2. Çàçíàòè íåâäà÷і. 3. Ðîáèòè ùîñü ÿê-íåáóäü.
4. Âèñíàæåíèé, õâîðîáëèâèé. 5. Óïåðòèé, íîðîâëèâèé. 6. Âèõâàëÿòè êîãîñü,
ïðîñëàâëÿòè. 7. Ç’ÿâèòèñÿ íåäîðå÷íî, íåâ÷àñíî.
ІІ. З одним фразеологізмом (на вибір) складіть усно речення.

довідка
Íà ãàëàé-áàëàé, õî÷ êіë íà ãîëîâі òåøè, çàêîïèëèòè ãóáó, îä âіòðó âàëèòüñÿ, ÿê êîçàê ç ìàêó, ïіäíîñèòè íà ùèò, ïіéìàòè îáëèçíÿ.
39. Виконайте завдання одного з варіантів.

À Íàïèøіòü ìіíі-òâіð íà îäíó ç
ïîäàíèõ òåì: «Ïðåñëàâíèé Êèїâ»,
«Çîëîòîâåðõèé ñîáîð», «Áîãîì äàíà
çåìëÿ», «Áëàãîñëîâåííÿ ñîíöþ».
Äîðå÷íî âèêîðèñòàéòå àðõàїçìè.
Ïðîñòåæòå, ÷è íàäàþòü öі ñëîâà
âàøîìó òåêñòó óðî÷èñòî-ïіäíåñåíîãî âіäòіíêó â ñòàâëåííі äî îïèñóâàíèõ ÿâèù.

Á Íàïèøіòü íåâåëèêèé òåêñò ó íàóêîâîìó ÷è ïóáëіöèñòè÷íîìó ñòèëі
íà äîâіëüíó òåìó, äîðå÷íî âèêîðèñòàâøè íåîëîãіçìè. Ïðîñòåæòå,
÷è äîïîìîãëè öі ñëîâà âіäòâîðèòè
êîëîðèò ñó÷àñíîãî ïåðіîäó â ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà.

40. Виконайте тестові завдання.

1. Ç’ÿñóéòå çíà÷åííÿ ïîäàíèõ ñëіâ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ (îäíå çíà÷åííÿ є çàéâèì).
Іíøîìîâíå ñëîâî
Çíà÷åííÿ
À âèøóêàíèé, ïèøíèé
1 іíäèôåðåíòíèé
Á ïîñòіéíèé, íåïåðåðâíèé
2 ëåãіòèìíèé
Â çàêîííèé
3 îäіîçíèé
Ã íåïðèєìíèé, íåáàæàíèé
4 ïåðìàíåíòíèé
Ä áàéäóæèé
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2.
À
Á
3.
À
Á
4.
À
Á
Â
Ã
5.
À
Á

Іíøîìîâíèìè є âñі ñëîâà â ðÿäêó
ìàåñòðî, äèðåêòîð, òàêñі
Â ïåðåøêîäà, êàðàòå, ïàëüòî
ðåïëàíòàöіÿ, ìðіÿ, åêñòðàêò
Ã êîìóíіêàöіÿ, іíêîëè, õîáі
ÍÅÌÀЄ ëåêñè÷íîї ïîìèëêè â ðÿäêó
ïåðøèé äåáþò
Â åôåêòèâíèé ìåòîä
ãîëîâíèé ëåéòìîòèâ
Ã äèâíèé ïàðàäîêñ
Ëåêñè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó
òàêîãî é íà äóìêó íå ñïàäàëî
ïðèéíÿëè ðіøåííÿ äëÿ ãîäèòüñÿ
íî÷óâàëè ïіä âіäêðèòèì íåáîì
і ìåíі âæå òåðïåöü óâіðâàâñÿ
Ôðàçåîëîãіçì âèòè âîâêîì îçíà÷àє
çíóùàòèñÿ
Â ç’ÿâèòèñÿ íåâ÷àñíî
áóòè ïèõàòèì
Ã áóòè ó âіä÷àї

§ 4. ÒÎ×ÍІÑÒÜ Ó ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍІ ÒÅÐÌІÍІÂ
ÒÀ ÏÐÎÔÅÑІÎÍÀËІÇÌІÂ
Ïðî òå, ÿê ïðàâèëüíî âæèâàòè ëåêñè÷íі çàñîáè, àáè äîñÿãòè
òî÷íîñòі ìîâëåííÿ
ПРИГАДАЙТЕ. Що таке терміни? Які слова називають професійними?
41. А. Прочитайте тексти, визначте стиль мовлення кожного з них. Порівняйте описи циклону.

1. Öèêëîí – ãіãàíòñüêèé àòìîñôåðíèé âèõîð çі çíèæåíèì òèñêîì ïîâіòðÿ âñåðåäèíі («îêî áóðі»), çі ñêëàäíîþ ñèñòåìîþ âіòðіâ, ùî äìóòü ïðîòè
ãîäèííèêîâîї ñòðіëêè â Ïіâíі÷íіé ïіâêóëі é çà ãîäèííèêîâîþ – ó Ïіâäåííіé (Ç ïîñіáíèêà).
2. Áåç ïîïåðåäæåíü ç’ÿâëÿþòüñÿ öèêëîíè. Ðîçøàëåíіëàñÿ äåñü òàì ñòèõіÿ, ó òåìíі âèðóþ÷і íàäðà її íåçàáàðîì áóäå êèíóòî é âàøі æèòòÿ… Ðóõàєòüñÿ âåëè÷åçíèé êîëîäÿçü ïîðîæíå÷і, îòî÷åíèé òèñÿ÷îêіëîìåòðîâèì
êіëüöåì öèêëîíі÷íèõ ñòіí і ñóöіëüíî âèðóþ÷èõ õìàð, äå âñå êèïèòü, çàêðó÷óєòüñÿ ñïіðàëÿìè íà âèõðîâèõ îáåðòîâèõ øâèäêîñòÿõ… (Î. Ãîí÷àð)
Б. Укажіть терміни. Поясніть значення слова циклон
н спочатку на основі першого
тексту, а потім – другого.
В. Зробіть висновок про спільне й відмінне у вживанні терміна циклон
н у поданих
текстах.

Òåðìіíè

Òî÷íіñòü íàóêîâîãî é îôіöіéíî-äіëîâîãî ìîâëåííÿ òіñíî
ïîâ’ÿçàíà ç òî÷íіñòþ âæèâàííÿ òåðìіíіâ.
Òåðìіíè – öå ñëîâà, ÿêі âæèâàєìî äëÿ òî÷íîãî âèçíà÷åííÿ
ïåâíîãî ïîíÿòòÿ ÿêîї-íåáóäü ãàëóçі íàóêè, òåõíіêè, ìèñòåöòâà,
ñóñïіëüíîãî æèòòÿ òîùî. НАПРИКЛАД: àîðòà, âîäåíü, ïðÿìèé êóò, çåìíîâîäíі, òåïëîîáìіí, ëіáðåòî, ñòàðòîâèé ãîë.
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Óìîâè
âæèâàííÿ

Ó ìåæàõ îäíієї ãàëóçі çíàíü òåðìіí ìàє îäíå çíà÷åííÿ.
НАПРИКЛАД, ñëîâî êîðіíü áàãàòîçíà÷íå, àëå â ìîâîçíàâñòâі
ïіä íèì ðîçóìіþòü òіëüêè ìîðôåìó, à â áîòàíіöі – îðãàí ðîñëèíè.
Ó òåðìіíîëîãії íåáàæàíі îìîíіìè é ñèíîíіìè, õî÷à âîíè â
öüîìó ðîçðÿäі ëåêñèêè є. НАПРИКЛАД: ñèíîíіìè òðóäîâèé
äîãîâіð – òðóäîâèé êîíòðàêò; íåðóõîìå ìàéíî – íåðóõîìіñòü;
îìîíіìè àêöіÿ (öіííèé ïàïіð) – àêöіÿ (äіÿ), âіäâåäåííÿ (êàíäèäàòóðè) – âіäâåäåííÿ (çåìåëü).

Зверніть увагу!
Òåðìіí íå òіëüêè íàçèâàє, à é ëîãі÷íî, âè÷åðïíî, òî÷íî âèçíà÷àє ïîíÿòòÿ,
òîáòî ìіñòèòü áіëüøå іíôîðìàöії, íіæ íåòåðìіíîëîãі÷íà îäèíèöÿ ëåêñèêè.
Ïðîôåñіîíàëіçìè

Ïðîôåñіîíàëіçìàìè íàçèâàþòü òàêі ñëîâà òà ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ÿêі âëàñòèâі ìîâëåííþ ëþäåé ïåâíîї ïðîôåñії.
Öå ïåðåâàæíî íàçâè çíàðÿäü âèðîáíèöòâà, òðóäîâèõ
ïðîöåñіâ, ñïåöіàëüíі ïðîôåñіéíі âèñëîâè òîùî.
Іñíóє ïðîôåñіéíà ëåêñèêà ìîðÿêіâ, øàõòàðіâ, áóõãàëòåðіâ, þðèñòіâ, ìóçèêàíòіâ òîùî. НАПРИКЛАД: áîðîíóâàííÿ,
îáìîëîò, êîñîâèöÿ (ç ìîâëåííÿ àãðàðіїâ); êîìïëåêñíі
âïðàâè, òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ (ç ìîâëåííÿ òðåíåðіâ).

Зверніть увагу!
Çíà÷íà ÷àñòèíà ïðîôåñіîíàëіçìіâ – öå íåîôіöіéíі çàìіííèêè òåðìіíіâ.
Òàêі ïðîôåñіîíàëіçìè ìàþòü åìîöіéíî-åêñïðåñèâíå çàáàðâëåííÿ. НАПРИКЛАД: ïіäâàë (íèæíÿ ÷àñòèíà ãàçåòíîї ñòîðіíêè), âіêíî (âіëüíèé ìіæ óðîêàìè ÷àñ ó â÷èòåëÿ).
42. І. Прочитайте терміни. Визначте, для якої галузі знань характерний кожен із

них. Якими з поданих термінів користуєтеся ви під час навчання?

Ñåðåäíüîâі÷÷ÿ, âàæêі ìåòàëè, ñèíòàêñèñ, àêñіîìà, ðåñóðñîçàáåçïå÷åíіñòü,
êîñèíóñ, ôіíàíñîâå ïðàâî, ôîðìóëà, ïîõіäíà ôóíêöіÿ, åïіòåò, ãіïîòåçà, öèòîïëàçìà, ðåàêòèâíèé ðóõ, öèâіëüíå ñóäî÷èíñòâî, ïіâîñòðіâ, îïîðíèé ñòðèáîê,
íàïіâøïàãàò.
ІІ. Складіть усно речення з двома поданими термінами (на вибір). Проаналізуйте
речення щодо точності мовлення.

43. І. Прочитайте текст, обґрунтуйте його належність до наукового стилю. З якою

галуззю знань він співвідносний? Як ви це визначили?

ÏÎÄІËÜÑÜÊІ ÒÎÂÒÐÈ*
Çàãàëüíà ïëîùà Íàöіîíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêó «Ïîäіëüñüêі Òîâòðè», ùî íà Õìåëüíè÷÷èíі, – 261 316 ãà.
Òîâòðè – öå ìіñöåâà íàçâà ñêåëÿñòîї äóãîïîäіáíîї ãðÿäè, âèñîòà ÿêîї
â ìåæàõ ïàðêó ñÿãàє â ñåðåäíüîìó 400 ì íàä ðіâíåì ìîðÿ. Íàä íàâêîëèøíüîþ Ïîäіëüñüêîþ ðiâíèíîþ öÿ ãðÿäà ïiäíiìàєòüñÿ íà 60–65 ì. Її äîâæèíà äîñÿãàє 250 êì, øèðèíà – 15–20 êì. Îêðåìі ôîðìè ïіäíіìàþòüñÿ
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ó âèãëÿäі âèòÿãíóòîãî âàëó àáî îêðåìèõ êîíóñîïîäіáíèõ ãîðáіâ, іíîäі ìàþòü
ôîðìó ìîðñüêèõ àòîëiâ**; íàéáiëüø
ïîøèðåíîþ ôîðìîþ є êðÿæi ó âèãëÿäi
âèòÿãíóòèõ âàëiâ øèðèíîþ äî 0,5 êì.
Ïîâåðõíÿ їõíÿ çäåáіëüøîãî õâèëÿñòà,
ñõèëè îïóêëi.
Ïîäіëüñüêі òîâòðè âіäçíà÷àþòüñÿ
ðіäêіñíîþ òà íåâëàñòèâîþ ðіâíèííîïëàòôîðìåííèì îáëàñòÿì ãåîëîãі÷íîþ
áóäîâîþ. Öå ñóêóïíіñòü âèêîïíèõ ðèÏîäіëüñüêі Òîâòðè
ôîâèõ ñïîðóä óçáåðåææÿ áàð’єðíîãî
õàðàêòåðó, ùî óòâîðèëèñÿ â ìіëêîâîäíèõ ìiîöåíîâèõ ìîðÿõ.
Ó ìåæàõ ïàðêó ðîñòå ìàéæå 1700 âèäіâ ðîñëèí, ç ÿêèõ áëèçüêî 300 –
åíäåìі÷íі é ñóáåíäåìі÷íі ïîäіëüñüêі âèäè, à òàêîæ ðіäêіñíі ðîñëèíè.
Ôàóíà íàëі÷óє 55 âèäіâ ññàâöіâ, 214 – ïòàõіâ, 10 – ïëàçóíіâ, 11 – çåìíîâîäíèõ і íèçêó âèäіâ áåçõðåáåòíèõ òâàðèí, ÿêі ùå ïîòðåáóþòü äåòàëüíèõ äîñëіäæåíü. Íàÿâíіñòü íà òåðèòîðії ïàðêó ñòàðèõ ëіñîâèõ ìàñèâіâ
і êàðñòîâèõ ïå÷åð ñïðèÿє ïîøèðåííþ òóò õèæèõ ïòàõіâ òà êàæàíіâ.
Ïîäiëüñüêi òîâòðè óíiêàëüíі çà ñâîєþ ïðèðîäîþ é íå ìàþòü àíàëîãà
â Єâðîïi (Ç äîâіäíèêà).
* Òî
Ò âòðè – âàïíÿêîâі ïàñìà іç çàëèøêіâ ðèôіâ òà àòîëіâ ìîðіâ äàëåêèõ ãåîëîãі÷íèõ åïîõ.
** Àòîë – êîðàëîâèé îñòðіâ êіëüöåïîäіáíîї ôîðìè.
ІІ. Випишіть ужиті в тексті терміни. З’ясуйте значення незрозумілих вам слів,
користуючись тлумачним або відповідним термінологічним словником.
ІІІ. Перекажіть усно текст. Чи всі вжиті в тексті терміни ви використали? Чому,
на вашу думку, цей текст важко переказувати?

Зверніть увагу!
Áóäü-ÿêèé òåðìіí óâîäèòüñÿ â íàóêîâèé òåêñò çãіäíî іç ñóâîðèìè «ïðàâèëàìè ãðè». Îñíîâíèìè ïîëîæåííÿìè öèõ ïðàâèë є ñèñòåìíіñòü, òåíäåíöіÿ
äî îäíîçíà÷íîñòі â ìåæàõ òåðìіíîëîãі÷íîãî ïîëÿ, òî÷íіñòü, âіäñóòíіñòü åêñïðåñії, ñòèëіñòè÷íà íåéòðàëüíіñòü.

коло думок
44. Поясніть лексичне значення виділених професіоналізмів. Поміркуйте, як
утворилися ці значення.

1. Ó÷èòåëü Ìàðіÿ Ïåòðіâíà çàðàç íå íà óðîöі: ó íåї âіêíî.
2. Íà æàëü, çàðàç íåñïðèÿòëèâèé ïåðіîä äëÿ ðîáîòè òóðîïåðàòîðà – ìåðòâèé ñåçîí.
45. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи в кожній професії, на вашу думку, можна досягти високих результатів? Яка праця буде успішною?

46. І. На основі тлумачного й галузевого словників укладіть невеликий терміно-

логічний словничок (6–8 статей), що характеризує одну з галузей знань: медицину, археологію, право, театрознавство, українознавство, фольклористику,
етнографію, фізичну культуру і спорт.
ІІ. Складіть усно речення з двома термінами (на вибір). Проаналізуйте речення
щодо точності мовлення.

21

Точність мовлення
попрацюйте в парах
47. Складіть і розіграйте за особами діалог (8–12 реплік) на професійну

тему, який міг би відбутися між зазначеними суб’єктами. Використайте
терміни та професіоналізми, дотримуючись вимог точності.

1. Ìіæ âèêëàäà÷àìè ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàäі.
2. Ìіæ åêîíîìіñòàìè (áóõãàëòåðàìè) ó ïëàíîâî-ôіíàíñîâîìó âіääіëі
ïіäïðèєìñòâà.
3. Ìіæ ëіêàðÿìè â ëіêàðíі.
4. Ìіæ íàóêîâèìè ñïіâðîáіòíèêàìè íà äîñëіäíіé ñòàíöії îâî÷іâíèöòâà.
5. Ìіæ іñòîðèêàìè â ìóçåї.
6. Ìіæ òðåíåðîì і ñïîðòñìåíîì íà ñòàäіîíі.
7. Ìіæ іíæåíåðàìè ó çàâîäñüêîìó öåõó.
8. Ìіæ àðõіòåêòîðîì і ïðåäñòàâíèêîì áóäіâåëüíîї êîìïàíії â ìàéñòåðíі.
9. Ìіæ àãðîíîìàìè (çîîòåõíіêàìè, âåòåðèíàðàìè) ó ôåðìåðñüêîìó
ãîñïîäàðñòâі.
48. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені розділові

знаки.

1. Îïіêà é ïіêëóâàííÿ* âñòàíîâëþþò(ü)ñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åí(í)ÿ îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ і ìàéíîâèõ ïðàâ òà іíòåðåñіâ íåïîâíîëіòíіõ îñіá (Ç êîäåêñó).
2. Àòîìíó åíåðãіþ ïð(å,è)áîðêàíî ó ÕÕ ñòîëіòòі òà ïіäâàëèíè àòîìіñòèêè çàêëàëè ùå ñèíè Åë(ë)àäè – Ëåâêіïï і Äåìîêðіò (Ï. Óòåâñüêà). 3. Ãîëîâíèé ìîçîê ñ(ñ)àâöіâ âіäíîñíî â(å,è)ëèêîãî ðîçìіðó îñîáëèâî âåëèêі ïіâêóëі ïåðåäíüîãî
ìîçêó òà ìîçî÷îê (Ç åíöèêëîïåäії). 4. Òðè çðóáè óêëàä(å,è)íi â íàïðÿìêó

ñõiä–çàõiä ç ÿêèõ ñåðåäíié çðóá çà ïàðàìåòðàìè áiëüøèé óòâîðþþòü
êëàñè÷íèé òèï óêðàїíñüêîї (òðè)çðóáíîї öåðêâè. 5. Äî ñâіòîãëÿäó óêðàїíöіâ
óâіéøëè âіðóâàííÿ òà óÿâëåííÿ áàãàòüîõ ïîêîëіíü ÿêі æèëè íà òåð(å,è)
òîðії ñó÷àñíîї Óêðàїíè (Ç äîâіäíèêà).
* Îï¾êà
¾
é ïіêëóâàííÿ – ðîñ. îïåêà è ïîïå÷åíèå.

ІІ. Підкресліть терміни й визначте основну галузь їхнього функціонування.
49. Випишіть із п’яти підручників, за якими ви навчаєтеся, по 2 терміни. На основі
виписаних слів укладіть за зразком словник термінів, уживаних у мовленні одинадцятикласників (одинадцятикласниць), зазначте галузь використання кожного слова.
ЗРАЗОК. Êëіòèíà (áіîë.) – íàéïðîñòіøà îäèíèöÿ áóäîâè îðãàíіçìó, ÿêà
ñêëàäàєòüñÿ ç ïðîòîïëàçìè, ÿäðà òà îáîëîíêè.

§ 5. ÓÆÈÂÀÍÍß ÑËІÂ Ó ÂËÀÑÒÈÂÎÌÓ ЇÌ
ÇÍÀ×ÅÍÍІ
Ïðî ïðè÷èíè ìîâíèõ ïîìèëîê, ïîâ’ÿçàíèõ ç óæèâàííÿì ñëіâ
ó íåâëàñòèâîìó їì çíà÷åííі, òà ïðî òå, ÿê óíèêíóòè öèõ ïîðóøåíü
50. А. Прочитайте лексичне значення слова заказувати.

Çàêàçóâàòè – íå äîçâîëÿòè ðîáèòè ùî-íåáóäü; çàáîðîíÿòè; ðàäèòè íå
ðîáèòè.
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Б. Визначте, у якому реченні слово заказувати
и вжито у властивому йому значенні.
Виправте помилку, допущену в іншому реченні.

1. Â Іíòåðíåòі ìîæíà çàêàçàòè áàãàòî öіêàâèõ êíèæîê.
2. Äіòÿì çàêàçàëè âèõîäèòè ç áóäèíêó áåç äîçâîëó.
В. На основі виконаного завдання сформулюйте пораду щодо вживання слів і
наведіть аналогічний приклад.

Óæèâàííÿ
ñëîâà

Êîæíå ñëîâî ìàє ñâîє, âëàñòèâå éîìó çíà÷åííÿ. Òîìó, ùîá
ïðàâèëüíî ïåðåäàòè äóìêó, òðåáà ÷іòêî óÿâëÿòè îñîáëèâîñòі
îïèñóâàíîãî ÿâèùà é òî÷íå çíà÷åííÿ ñëîâà ç óñіìà éîãî íàéòîíøèìè âіäòіíêàìè.
Ñëîâà òðåáà âæèâàòè ëèøå â òîìó çíà÷åííі, ÿêå çàêðіïëåíå
çà íèìè â ñëîâíèêó. НАПРИКЛАД, õàð÷îâèé ïðîäóêò, ÿêèé
âèðîáëÿþòü çáèâàííÿì âåðøêіâ àáî ñìåòàíè, íàçèâàþòü ìàñëîì, à õàð÷îâèé ïðîäóêò, ÿêèé äîáóâàþòü іç íàñіííÿ àáî ïëîäіâ
äåÿêèõ ðîñëèí (ïåðåâàæíî ñîíÿøíèêó), – îëієþ. Ó ðîñіéñüêіé
ìîâі îáèäâà ïðîäóêòè íàçèâàþòü îäíèì ñëîâîì – ìàñëî.
Óæèâàííÿ ñëіâ áåç óðàõóâàííÿ їõíüîãî çíà÷åííÿ – íàéòèïîâіøå ïîðóøåííÿ âèìîãè òî÷íîñòі ìîâëåííÿ.

51. З’ясуйте лексичне значення й доведіть точність уживання виділеного слова.
Чи відомі вам приклади неправильного вживання цього слова?

1. Íà îñíîâі ñèñòåìè àêñіîì ó÷åíèé óâіâ ïîíÿòòÿ âåëè÷èíè ó ôîðìі âіäíîøåííÿ íàòóðàëüíèõ ÷èñåë, ÿêå îõîïëþâàëî ÷èñëà é íåïåðåðâíі âåëè÷èíè
(Ç ïîñіáíèêà).
2. «Íàâіùî âè ìåíå äóðèëè? Íàùî æ ÿ âàñ òàê âіðíî, òàê ùèðî êîõàëà!» – ñêàçàëà Âàñèëèíà òîíîì çîâñіì íå äèòÿ÷èì (І. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé).
52. Знайдіть лексичні помилки й запишіть речення правильно. Визначте, з якої причини допущено кожну з помилок. Ви можете скористатися поданою нижче таблицею.

1. Öå íåãàòèâíî âіäãóêíåòüñÿ íà ðåçóëüòàòàõ ðîáîòè. 2. Ó âñіõ ëіñàõ
çóñòðі÷àþòüñÿ îòðóéíі ãðèáè. 3. Ñüîãîäíі ñòàðøîêëàñíèêè çíàõîäÿòüñÿ íà
åêñêóðñії. 4. Ïëàíòàöії çíàõîäÿòüñÿ â ïіâäåííіé ÷àñòèíі. 5. Ó äàíіé ñèòóàöії òðåáà áóòè óâàæíèì. 6. Îêñàíà ïðèéøëà äîäîìó ãîäèíó òîìó íàçàä.
7. ßáëóêà çàïіêàþòü áіëÿ 10 õâèëèí. 8. Çáåðåìî âðîæàé, íå äèâëÿ÷èñü íà
íåãîäó. 9. Âіäêðèéòå ïіäðó÷íèêè íà 46-é ñòîðіíöі. 9. Öі ðîáîòè ñêëàäàëè
íîâèé åòàï ó íàóöі.

Правильно
ðîçïëþùèâ î÷і
çàâäàòè øêîäè
íåçâàæàþ÷è íà ìîðîç
áðàòè ó÷àñòü
ñïàäàє íà äóìêó
âïàäàòè â î÷і
ïåðåãîðíóòè ñòîðіíêó
ðîçãîðíóòè êíèæêó íà ñ. 25
ñòàíîâèëî òðåòèíó ïðèáóòêó

НЕправильно
ðîçêðèâ î÷і
íàíåñòè øêîäó
íå äèâëÿ÷èñü íà ìîðîç
ïðèéìàòè ó÷àñòü
ïðèõîäèòü íà äóìêó
êèäàòèñÿ â î÷і
ïåðåâåðíóòè ñòîðіíêó
ðîçêðèòè êíèæêó íà ñ. 25
ñêëàäàëî òðåòèíó ïðèáóòêó
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53. І. Випишіть з кожної пари правильне словосполучення.

Ðàõóâàòè ïðàâèëüíèì – ââàæàòè ïðàâèëüíèì, âëó÷íå ñëîâî – ìåòêå
ñëîâî, âіäíîñèòèñÿ ïðèâіòíî – ñòàâèòèñÿ ïðèâіòíî, ïðèâіòíå ñòàâëåííÿ –
ïðèâіòíå âіäíîøåííÿ, íåçâàæàþ÷è íà ñïåêó – íå äèâëÿ÷èñü íà ñïåêó, çóñòðі÷àþòüñÿ ïîìèëêè – çóñòðі÷àþòüñÿ äðóçі, ó ÿêîñòі àäâîêàòà – ÿê àäâîêàò,
áіëÿ äâîõ ãîäèí – áëèçüêî äâîõ ãîäèí.
ІІ. З одним виписаним словосполученням складіть і запишіть речення з відокремленим означенням.

54. Перекладіть і запишіть українською мовою, уникаючи калькування (копіювання
іншомовного слова за допомогою незапозиченого матеріалу). Ви можете скористатися поданою нижче довідкою.

Â ïîðÿäêå èñêëþ÷åíèÿ, ïîâåñòêà äíÿ, â äâóõ ñëîâàõ, áðîñàòüñÿ â ãëàçà,
ââåñòè çàêîí â ñèëó, âûïèñêà èç ïðîòîêîëà, çàéòè â òóïèê, ïîñòóïèëè
ïðåäëîæåíèÿ, íåîòëîæíîå äåëî, ïîëüçîâàòüñÿ óñïåõîì, ïðèíåñòè âðåä,
ïðèëîæèòü óñèëèÿ, ïðèñòóïàåì ê îáñóæäåíèþ, ïðîèçíîñèòü ðå÷ü.

довідка
Êіëüêîìà ñëîâàìè, çàâäàòè øêîäè, íàäàòè ÷èííîñòі çàêîíó, ðîçïî÷èíàєìî
îáãîâîðåííÿ, ÿê âèíÿòîê, íàäіéøëè ïðîïîçèöії, ïîðÿäîê äåííèé, íàãàëüíà ñïðàâà, âèòÿã ç ïðîòîêîëó, çàéòè ó áåçâèõіäü, âèãîëîøóâàòè ïðîìîâó,
ìàòè óñïіõ, äîêëàñòè çóñèëü, âïàäàòè ó âі÷і.

Â 1549 ãîäó â ãîðîä Ìàíè ïðèáûë(3) èñïàíñêèé ìîíàõ Äèåãî äå
Ëàíäà. Â ãîðîäñêîì õðàìå íàõîäèëàñü(4) îãðîìíàÿ áèáëèîòåêà äðåâíèõ
ðóêîïèñåé. Êíèãè ýòè íå ñîäåðæàò íè÷åãî, êðîìå ñóåâåðèé è âûìûñëîâ,
ðåøèë(5) åïèñêîï. Ðóêîïèñè ìàéÿ áûëè ñîææåíû.
Äî íàøåãî âðåìåíè äîøëè ëèøü òðè áåñöåííûõ ýêçåìïëÿðà, ÷óäîì
ñïàñøèõñÿ îò îãíÿ. Îíè íàïèñàíû âîëîñÿíîé êèñòî÷êîé(6) íà áóìàãå èç
ôèêóñà, áóìàãà ïîêðûòà èåðîãëèôàìè è ðàçíîöâåòíûìè ðèñóíêàìè(7).
Ðóêîïèñè ìàéÿ î÷åíü ðàçíîîáðàçíû ïî òåìàòèêå. Îñíîâíîå ñîäåðæàíèå èõ: êàëåíäàðü ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ, ìåòåîðîëîãè÷åñêèå ÿâëåíèÿ(8)
è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû(9). Åñòü áîëüøèå ðàçäåëû, ïîñâÿùёííûå äâèæåíèþ ïëàíåòû Âåíåðà, ìåñòó ïðåáûâàíèÿ(10) ìîãóùåñòâåííîãî áîãà äîæäÿ, çàòìåíèÿì, çåìëåäåëèþ, ï÷åëîâîäñòâó (À. Êîíäðàòîâ).
1
2
3
4
5

ñòàðîäàâíіé – ñòàðèé
âіäêðèòè – âіä÷èíèòè
ïðèáóòè – ç’ÿâèòèñÿ
çíàõîäèòèñü – ðîçìіùóâàòèñü
ðîçâ’ÿçàòè – âèðіøèòè

6
7
8
9
10

êіñòî÷êà – ïåíçëèê
ðèñóíîê – ìàëþíîê
ÿâëåííÿ (ïîÿâà) – ÿâèùå
ïðàöÿ – ðîáîòà
ïðèáóâàííÿ – ïåðåáóâàííÿ

словник
Ñâèäåòåëüñòâîâàòü – ñâіä÷èòè; ñîäåðæàòü – ìіñòèòè, ñóåâåðèå –
çàáîáîíè; ðàçíîîáðàçíûé – ðіçíîìàíіòíèé, óêàçàíèå – âêàçіâêà,
ï÷åëîâîäñòâî – áäæіëüíèöòâî, áäæîëÿðñòâî, ïàñі÷íèöòâî.

Зверніть увагу!
Ïåðåêëàäàþ÷è ç ðîñіéñüêîї ìîâè, íåîáõіäíî âðàõîâóâàòè, ùî áàãàòîçíà÷íå
ðîñіéñüêå ñëîâî íå îáîâ’ÿçêîâî âіäòâîðþєòüñÿ áàãàòîçíà÷íèì óêðàїíñüêèì.
НАПРИКЛАД, ðîñіéñüêèé іìåííèê îòíîøåíèÿ ïåðåäàєòüñÿ êіëüêîìà ñëîâàìè: âіäíîøåííÿ, âіäíîñèíè, ñòîñóíêè (âçàєìèíè), ñòàâëåííÿ; ðîñіéñüêå
äієñëîâî ïðåäóïðåæäàòü ìàє óêðàїíñüêі âіäïîâіäíèêè ïîïåðåäæàòè, çàïîáіãàòè, âèïåðåäæàòè.
Світ
55. Перекладіть усно текст українською мовою, вибираючи з таб
блиці

правильний варіант перекладу виділених слів (цифра відповідає номеру
в таблиці).

ÐÓÊÎÏÈÑÈ ÌÀÉß

56. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Уявіть, що ви змогли на деякий час потрапити в стародавній Київ. Яку інформацію ви хотіли б донести до його мешканців, а про що
дізнатися від них?
57. Прочитайте речення. Знайдіть випадки неправильного вживання слів. Чим
зумовлені ці помилки? Відредагуйте і запишіть речення.

1. Ìèíóëîãî ðîêó ïåðåáóâàëè â òÿæêîìó ìàòåðіàëüíîìó ïîëîæåííі.
2. Áàãàòòÿ âñå áіëüøå ðîçïàëþâàëîñÿ. 3. Ïіäïðèєìñòâî çàêëþ÷èëî äîãîâіð
îðåíäè. 4. Íà ïðîòÿçі äíÿ ïіäïðèєìñòâó òðåáà âіäâàíòàæèòè âåëèêó ïàðòіþ
òîâàðó. 5. Âіä÷óâàòè áіëü â îáëàñòі ñåðöÿ. 6. Ïðîøó: íå ïåðåâîäüòå ãðîøі
íà äðіáíèöі. 7. Òðåáà ïåðåâåñòè êîøòè íà ðàõóíîê ïіäïðèєìñòâà. 8. Íàì
ñüîãîäíі çíîâó íå ïîâåçëî. 9. Áðàòè ó÷àñòü ó çàñіäàííі â ÿêîñòі ïåðåêëàäà÷à.
58. Складіть і запишіть словосполучення, обираючи правильний варіант, наведений у дужках.

Âèêëþ÷íèé (ïðàâî, ìóæíіñòü), âèíÿòêîâèé (ïðàâî, ìóæíіñòü), îáëàñòü
(ñåðöÿ, Îäåñüêà), äіëÿíêà (ñåðöÿ, ìîâîçíàâñòâà), îëіÿ (âåðøêîâèé, êóêóðóäçÿíèé), ìàñëî (âåðøêîâèé, êóêóðóäçÿíèé), çàâäàííÿ (âèêîíàòè, âèðіøèòè),
ïèòàííÿ (ðîçâ’ÿçàòè, âèðіøèòè), êðàєâèä (Êàðïàòè, ðîñëèíà), âèä (Êàðïàòè, ðîñëèíà).
59. Прочитайте речення. З’ясуйте лексичне значення виділених слів, доберіть

до них синоніми й доведіть точність уживання. Яких помилок слід уникати,
вживаючи ці слова?
Çàëèøêè ìіñòà ìàéÿ
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Óçáåðåææÿ Ìàéÿ

1. Ëþäèíà ïëàíåòè ðîñòå íàâіòü ó áóêâàëüíîìó ðîçóìіííі. Ó÷åíèìè äîñëіäæåíî, ùî ñåðåäíіé ëþäñüêèé çðіñò çà îñòàííє ñòîëіòòÿ çáіëüøèâñÿ íà
ñêіëüêèñü òàì âåðøêіâ, ÷è òî ïàê ñàíòèìåòðіâ (Î. Ãîí÷àð). 2. Ïîðÿä іç âіëü-
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Точність мовлення
íèì ïåðåêëàäîì âèíèê і ðîçâèâàâñÿ éîãî àíòèïîä – ïåðåêëàä áóêâàëüíèé
(Іç æóðíàëó). 3. Î÷і її ìåòêі áðàâåíüêî ïîñòðіëþþòü ó âñі áîêè (Â. ßâîðіâñüêèé). 4. Ìàõíóâ øàáëþêîþ Òðÿñèëî, àëå óäàð íå áóâ ìåòêèé (Â. Ñîñþðà).
60. І. Спишіть речення, добираючи з дужок правильне слово. Доведіть, що ви

вжили слово у властивому йому значенні. Скористайтеся за потреби тлумачним
словником.

1. Ñòóäåíòè (ñêëàäàþòü, ñòàíîâëÿòü) 10 âіäñîòêіâ âèáîðöіâ îêðóãó. 2. Òâîð÷іñòü õóäîæíèêà (ðåïðåçåíòóâàëà, ïðåçåíòóâàëà) òîãî÷àñíå îáðàçîòâîð÷å
ìèñòåöòâî. 3. Ó âіäïîâіäü õëîïåöü ëèøå (çíèçóâàâ, ïîòèñêóâàâ) ïëå÷èìà.
4. Ìèñòåöòâî é òåàòð (ñêëàäàëè, ñòàíîâèëè) çìіñò æèòòÿ Ñàêñàãàíñüêîãî.
5. (Áóêâàëüíî, ëèøå) çà îñòàííі äåêіëüêà ðîêіâ ó íàøîìó ìіñòі âèðіñ êâàðòàë
íîâèõ áóäèíêіâ. 6. Çàëè â ìóçåї äîáðå (îñâіòëåíі, îïðîìіíåíі). 7. ß (ââàæàþ,
ðàõóþ), ùî òàê ðîáèòè íå ìîæíà.
ІІ. Підкресліть у реченнях службові слова.

61. Виконайте тестові завдання.

1.
À
Á
2.
À
Á
3.
À
Á
Â
Ã
4.
À
Á
Â
Ã
5.
À
Á
Â
Ã
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Ðåäàãóâàííÿ ÍÅ ïîòðåáóє ñëîâîñïîëó÷åííÿ
âіääàâàòè ïåðåâàãó
Â óêëàñòè äîãîâіð
íі ïіä ÿêèì âèãëÿäîì
Ã íàíåñòè øêîäó
Ëåêñè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó
ïðèâîäèòè ïðèêëàä
Â çäîáóâàòè ïåðåìîãó
ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìó
Ã ââàæàòè ïðàâèëüíèì
Âèäіëåíå ñëîâî âæèòî â íåâëàñòèâîìó éîìó çíà÷åííі â ðå÷åííі
Òðóñêàâåöü ââàæàþòü îäíèì ç íàéïîïóëÿðíіøèõ êóðîðòіâ.
Âàíòàæíå âіääіëåííÿ ðîçòàøîâàíî íà ïåðøîìó ïîâåðñі.
Äâà ïðèìіðíèêè ñëîâíèêà çíàõîäÿòüñÿ â êàáіíåòі.
Äèðåêòîð áàíêó ïåðåáóâàє çà êîðäîíîì.
Ëåêñè÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðå÷åííі
Íå çàáóäüòå âèêëþ÷èòè ñâіòëî.
Íå çàáóäüòå çà÷èíèòè âіêíà.
Íå çàáóäüòå íàäіñëàòè ëèñòè.
Íå çàáóäüòå çàêðóòèòè âåíòèëü.
Ðåäàãóâàííÿ ÍÅ ïîòðåáóє ðå÷åííÿ
Ïðèáóòîê ñêëàäàâ 20 âіäñîòêіâ.
Íå äèâëÿ÷èñü íà ñêðóòíèé ÷àñ.
Âè òàêîæ ìàєòå ðàöіþ.
Ìè íàñòîþєìî íà ñâîєìó.

тур
ь
л
Ку

я
енн
л
в
о
ам

Говорімо правильно

ÐÈÁÊÀ Â ÑІÒÖІ
ßê ïåðåêëàñòè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ ôðàçåîëîãіçì «äåëî â øëÿïå»? Âіí
îçíà÷àє, ùî ÿêóñü ñïðàâó âæå çðîáëåíî, çàêіí÷åíî. Ó íàñ є і «êàïåëþõ»,
і «äіëî», àëå êîëè ìè ñêàæåìî «äіëî ÷è ñïðàâà â êàïåëþñі», òî öå íå áóäå
ôðàçåîëîãіçì, à ïðîñòî äâà ñëîâà. Òîìó òðåáà øóêàòè óêðàїíñüêèé âіäïîâіäíèê ôðàçåîëîãі÷íîãî òèïó. À ïî-íàøîìó öå áóäå «ðèáêà â ñіòöі», òîáòî
ìè çðîáèëè òå, äî ÷îãî ïðàãíóëè.
ÙÈÐÎ ÄßÊÓЄÌÎ
Îäèí ç ðàäіîñëóõà÷іâ êàæå «âåëè÷åçíå äÿêóþ». Öå ãðóáà êàëüêà ç ðîñіéñüêîãî «îãðîìíîå ñïàñèáî». À óêðàїíñüêîþ ìîâîþ êàæåìî «âåëèêà àáî
âåëè÷åçíà ïîäÿêà», «äóæå äÿêóþ», «âåëüìè âäÿ÷íі», «ùèðî äÿêóєìî» òîùî.
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÍß
«Ïðîäàâ÷èíÿ» çâó÷èòü íàáàãàòî êðàùå, íіæ «ïðîäàâùèöÿ». ПОРІВНЯЙМО:
«êðàâ÷èíÿ» âіä «êðàâåöü», ÿê «ïðîäàâ÷èíÿ» âіä «ïðîäàâåöü». «Ôîòîãðàôèíÿ» – íåçâè÷íî, àëå âіäïîâіäàє çàêîíàì óêðàїíñüêîãî ñëîâîòâîðó, і äî öüîãî
ñëîâà ìîæíà çâèêíóòè.
(Çà ìàòåðіàëàìè áëîãó ïðîôåñîðà Î. Ïîíîìàðåâà)

Антисуржик
Ïðàâèëüíî

ÍÅïðàâèëüíî

Ïîòðіáíî ìàòè âèíÿòêîâó ñìіëèâіñòü.
ß çàïіçíèâñÿ, òîìó ùî ïіøîâ äîù.
Çðåøòîþ âіí íå âèòåðïіâ.
І êâèòêè êóïèëè? ßêèé çáіã!
Öå áóëà ôàòàëüíà ïîìèëêà.
ß ïðèéøîâ ïîïðîñèòè âèáà÷åííÿ.
Ïðèíàéìíі ÿ íàìàãàâñÿ.

Ïîòðіáíî ìàòè âèêëþ÷íó
ó ñìіëèâіñòü.
ß çàïіçíèâñÿ, òàê ÿê ïіøîâ äîù.
Ó êіíöі êіíöіâ âіí íå âèòåðïіâ.
І êâèòêè êóïèëè? ßêå ñïіâïàäіííÿ!
Öå áóëà ðîêîâà ïîìèëêà.
ß ïðèéøîâ ïðèíåñòè âèáà÷åííÿ.
Ïî êðàéíіé ìіðі ÿ íàìàãàâñÿ.

Корисно знати
Ôðàçåîëîãіçì
íåáî ïðèõèëèòè
ïîïàñòè íà ñëèçüêå
ðîçñèïàòè êèñëèöі
áіñèêè ïóñêàòè
ïóñêàòèñÿ áåðåãà
ÿê ìîêðå ãîðèòü
íå â òіì’ÿ áèòèé
ñòàâèòè ïèòàííÿ ðóáà

ÔÐÀÇÅÎËÎÃІÇÌÈ
Çíà÷åííÿ
çðîáèòè äëÿ êîãîñü óñå, íàâіòü íåìîæëèâå
ïîòðàïèòè â íåïðèєìíó ñèòóàöіþ
ïëàêàòè
êîêåòóâàòè î÷èìà, çàãðàâàòè ç êèìîñü
ïîðóøóâàòè íîðìè ìîðàëі, ñóñïіëüíîї ïîâåäіíêè
ðîáèòè ùîñü ïîâіëüíî
ðîçóìíèé, êìіòëèâèé, çäіáíèé
çàïèòóâàòè ïðî ùî-íåáóäü ÷è çàÿâëÿòè ùîñü
êàòåãîðè÷íî
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Логічність мовлення
Êîëè ìîâà íåïðàâèëüíà,
òî âîíà íå îçíà÷àє òîãî, ùî ìàє îçíà÷àòè.
Êîíôóöіé

ЛОГІЧНІСТЬ
МОВЛЕННЯ
§ 6. ÓÌÎÂÈ ËÎÃІ×ÍÎÑÒІ ÂÈÑËÎÂËÅÍÍß
Ïðî ëîãі÷íó ïîñëіäîâíіñòü ïîðÿäêó ñëіâ, ëîãі÷íі ïàóçè é ëîãі÷íèé íàãîëîñ,
à òàêîæ ïðî ñìèñëîâі, ñòðóêòóðíі òà іíòîíàöіéíі çâ’ÿçêè
62. А. Прочитайте текст.

Îäèíàäöÿòèêëàñíèê Íàçàð Ãëóøêî ïðî÷èòàâ ãàçåòíó ñòàòòþ ïðî çàâîä,
íà ÿêîìó ïðàöþє éîãî áàòüêî, і çäèâîâàíî çàïèòàâ:
– Òàòó, íåâæå òè êðàäåø íà ñâîєìó çàâîäі ìåòàë? Òåïåð ç òîáîþ áóäå
áîðîòèñÿ âåñü êîëåêòèâ!
Áàòüêî çèðêíóâ íà ñèíà:
– Ùî çà æàðòè? Íàâïàêè, öå ÿ ìàþ äàòè âіäñі÷ êðàäіÿì.
– ß íå æàðòóþ! Îñü ïî÷èòàé, – âіäïîâіâ Íàçàð і ïîäàâ áàòüêîâі ãàçåòó,
ó ÿêіé ÷îðíèì ïî áіëîìó áóëî íàïèñàíî: «Íà çáîðàõ òðóäîâîãî êîëåêòèâó
çàâîäó “Ãîðèçîíò” îáðàíî ãðóïó ïðàöіâíèêіâ äëÿ áîðîòüáè ç ðîçêðàäà÷àìè
êîëüîðîâèõ ìåòàëіâ íà ÷îëі ç Ãëóøêîì Ì. Ï.».
Áàòüêî îáóðèâñÿ, çàòåëåôîíóâàâ äî ðåäàêöії òà çàæàäàâ ñïðîñòóâàííÿ
іíôîðìàöії.
Б. Поясніть, чому газетна публікація викликала гнів у тата Назара. Якої помилки
припустився автор замітки?
В. Зробіть висновок, у чому виявляється логічність мовлення.

Ïîíÿòòÿ
ëîãі÷íîñòі

Ëîãі÷íèì (ðîñ. ëîãè÷åñêèì) íàçèâàþòü ìîâëåííÿ, ùî çàáåçïå÷óє ñìèñëîâі çâ’ÿçêè ìіæ ñëîâàìè é ðå÷åííÿìè â òåêñòі.
Íàïðèêëàä, íåìàє ëîãі÷íîñòі ó ñëîâîñïîëó÷åííÿõ äóæå ñèíþâàòèé, ñîëîäêóâàòà êèñëîòà.
Ëîãі÷íіñòü ìîâëåííÿ
Òî÷íіñòü
ó âæèâàííі ñëіâ
і ñëîâîñïîëó÷åíü

Ëîãіêà
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Ïðàâèëüíà
ïîáóäîâà
ðå÷åíü

Ñìèñëîâà
çàâåðøåíіñòü
òåêñòó

Ñëîâåñíå âèðàæåííÿ äóìêè çäіéñíþєòüñÿ çà çàêîíàìè ëîãіêè. Ëþäèíà, ÿêà õî÷å íàâ÷èòèñÿ âèñëîâëþâàòèñÿ ëîãі÷íî,
ïîâèííà íàâ÷èòèñÿ ëîãі÷íî ìèñëèòè.

Óìîâè
ëîãі÷íîñòі

Ùîá âèñëîâëåííÿ áóëî ëîãі÷íèì, òðåáà äîòðèìóâàòèñÿ:
 ëîãі÷íîї ïîñëіäîâíîñòі ïîðÿäêó ñëіâ;
 ëîãі÷íèõ ïàóç і ëîãі÷íîãî íàãîëîñó;
 ñìèñëîâèõ, ñòðóêòóðíèõ òà іíòîíàöіéíèõ çâ’ÿçêіâ;
 çàêîíіâ ëîãіêè.

Ïîðÿäîê
ñëіâ

Ëîãі÷íà ïîñëіäîâíіñòü ðîçãîðòàííÿ äóìêè ðåãóëþє ïîðÿäîê
ñëіâ ó ðå÷åííі. ПОРІВНЯЙМО: 1. Öÿ ïðîãóëÿíêà ðîçðàõîâàíà
ëèøå íà òðè ãîäèíè. 2. Ðîçðàõîâàíà öÿ ïðîãóëÿíêà ëèøå íà
òðè ãîäèíè. 3. Ëèøå íà òðè ãîäèíè ðîçðàõîâàíà öÿ ïðîãóëÿíêà.

Ëîãі÷íі
ïàóçè

Ëîãі÷íі ïàóçè – çóïèíêà â ïîòîöі ìîâëåííÿ ç ìåòîþ ëîãі÷íîãî
âèäіëåííÿ ìîâíîãî çìіñòó. ПОРІВНЯЙМО: 1. Ñіäàéòå, / òóò
âàì áóäå êðàùå. 2. Ñіäàéòå òóò, / âàì áóäå êðàùå.

Ëîãі÷íèé
íàãîëîñ

Ëîãі÷íèé íàãîëîñ – îñîáëèâå âèäіëåííÿ ÿêîãîñü ñëîâà ÷è êіëüêîõ ñëіâ ó âèñëîâëåííі. ПОРІВНЯЙМО:
1. Äіòè ãðàëèñÿ íà âóëèöі. 2. Äіòè ãðàëèñÿ íà âóëèöі. 3. Äіòè
ãðàëèñÿ íà âóëèöі.

Зверніть увагу!
Äîòðèìàííÿ ëîãіêè âèêëàäó ïîçèòèâíî âïëèâàє íà ðîçóìіííÿ àäðåñàòîì çìіñòó âèñëîâëåííÿ.
Ïðèêëàäè ëîãі÷íèõ ïîìèëîê
Ïîìèëêà

Ïðèêëàä

íåâèïðàâäàíå ïîâòîðåííÿ ñïіëüíîêîðåíåâèõ ñëіâ (òàâòîëîãіÿ)

çîáðàçèòè îáðàç (òðåáà: çìàëþâàòè)

óæèâàííÿ çàéâèõ ñëіâ (ïëåîíàçì)

ìіñÿöü âåðåñåíü, ïðåéñêóðàíò öіí
(òðåáà: âåðåñåíü, ïðåéñêóðàíò)

ïîðóøåííÿ ñìèñëîâîãî çâ’ÿçêó

áіëüøà ïîëîâèíà (òðåáà: áіëüøà ÷àñòèíà; áіëüøіñòü)

íåïðàâèëüíà ïîáóäîâà ðå÷åíü ç îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè

Ëþäèíó ìîæíà íå òіëüêè îáðàçèòè
ñëîâîì, àëå é äієþ. (Òðåáà: Ëþäèíó
ìîæíà îáðàçèòè íå òіëüêè ñëîâîì,
àëå é äієþ.)

íåïðàâèëüíà ïîáóäîâà ðå÷åíü іç äієïðèñëіâíèêîâèìè çâîðîòàìè

Äîäèâèâøèñü öіêàâèé ôіëüì, íàñòàâ âå÷іð. (Òðåáà: Êîëè ìè äîäèâèëèñÿ öіêàâèé ôіëüì, íàñòàâ âå÷іð.)

ïîðóøåííÿ ñòðóêòóðè ñêëàäíèõ
ðå÷åíü

Ñòóäåíòè ïîâåðíóëèñÿ ç ëåêöіé,
ÿêі â÷èëèñÿ â äðóãó çìіíó. (Òðåáà:
Ñòóäåíòè, ÿêі â÷èëèñÿ â äðóãó
çìіíó, ïîâåðíóëèñÿ ç ëåêöіé.)

Зверніть увагу!
Íå êîæíå ïîâòîðåííÿ ñïіëüíîêîðåíåâèõ ñëіâ ìîæå ââàæàòèñÿ ìîâíîþ ïîìèëêîþ. Іñíóє áàãàòî ñëîâîñïîëó÷åíü, ó ÿêèõ òàâòîëîãіÿ íåìèíó÷à.
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Логічність мовлення
НАПРИКЛАД: çàêðèòè êðèøêîþ, çàãàäàòè çàãàäêó. Ó õóäîæíüîìó é ïóáëіöèñòè÷íîìó ñòèëÿõ òàâòîëîãіþ ìîæåìî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ñòâîðåííÿ
îáðàçíîñòі, ïіäñèëåííÿ âèðàçíîñòі.
63. Поясніть порушення логічності в сполученнях слів. Свою відповідь звірте
з поданим міркуванням.

Îñíîâíèé ëåéòìîòèâ, âіëüíà âàêàíñіÿ, ïàì’ÿòíèé ñóâåíіð, ïåðåäîâèé
àâàíãàðä, ñïіëüíå ñïіâðîáіòíèöòâî, íàðîäíèé ôîëüêëîð, äåìîáіëіçóâàòèñÿ
ç àðìії, 50 ãðèâåíü ãðîøåé, íàïèñàòè ñâîþ àâòîáіîãðàôіþ, äåáþòóâàòè
âïåðøå, ñõâàëþâàòè îäíîñòàéíî é îäíîäóøíî, âèÿâëÿòè íåïîâàãó é íåïîøàíó, äâà ðîêè òîìó íàçàä.
МІРКУЙМО. Ñëîâî ëåéòìîòèâ îçíà÷àє «ïðîâіäíèé ìîòèâ, îñíîâíà äóìêà

Логічність мовлення
68. Прочитайте речення. Визначте, чим викликана їхня логічна недосконалість.
Відредагуйте усно речення.

1. Ó íèõ çîâñіì íå áóëî ùî їñòè. Íà ï’ÿòüîõ òіëüêè îäíà õëіáèíà é òðè
áàíêè êîíñåðâіâ. 2. Âîíè áóäóòü æèòè ïîãàíî, àëå íåäîâãî. 3. Ó íàñ äóæå
äåøåâі öіíè*. 4. Âàñèëü Ñèäîðîâè÷ ãðàâ â îðêåñòðі. Éîãî âèñòóïè çàâæäè
ïðîõîäèëè ç àíøëàãîì. 5. Íàøі äîíîðè çäàëè âñþ ñâîþ êðîâ áåçêîøòîâíî.
6. Òàìàðà Ñåðãіїâíà є ïîñòіéíèì ÷ëåíîì åêñïåðòíîї ðàäè, ïðî ðîáîòó ÿêîї
ïèñàëè â îáëàñíіé ïðåñі. 7. Áіëüøó ïîëîâèíó öüîãîðі÷íîãî âðîæàþ çåðíîâèõ ðåàëіçîâàíî íà áіðæі. 8. Äèðåêòîðîì ôàáðèêè áóëî îáðàíî Âіêòîðà
Ñåìåí÷óêà, ó êîòðîãî çíàííÿõ і äîñâіäі íіõòî íå ñóìíіâàєòüñÿ.
* Äåøåâі òîâàðè àáî íèçüêі öіíè.

ситуація

òâîðó», òîìó â ñïîëó÷åííі îñíîâíèé ëåéòìîòèâ ïåðøå ñëîâî є çàéâèì.

64. Прочитайте речення. Знайдіть порушення логічності, аргументуйте свою

думку. Запишіть речення правильно.

1. Ìè çàâæäè ïàì’ÿòàєìî é íå çàáóâàєìî ïîâ÷àëüíі ñòîðіíêè іñòîðії íàøîї êðàїíè. 2. Òåêñò çàÿâè ìàє áóòè ëàêîíі÷íèì і ñòèñëèì. 3. Êíÿçі íå
áàæàëè çðîçóìіòè, ùî îá’єäíàííÿ їõíіõ âіéñüê ó єäèíå âіéñüêî êîí÷å*
íåîáõіäíî. 4. Ó ïîäàëüøîìó ìàéáóòíüîìó ïіäïðèєìñòâî ïëàíóє ïîêðàùèòè
ðåçóëüòàòè ðîáîòè. 5. Ïðåì’єðà âèñòàâè âіäáóäåòüñÿ ó òðàâíі ìіñÿöі. 6. Êîæåí ç íàñ ìàє ñâîї іíäèâіäóàëüíі ðèñè. 6. Ìè áóäåìî âçàєìíî äîïîìàãàòè
îäèí îäíîìó. 7. Ó íàøîìó ìіñòі îðãàíіçîâàíî íîâó îðãàíіçàöіþ ìîëîäі.
8. Íåîáõіäíî ðåàëіñòè÷íî é áåç іëþçіé îöіíèòè íàøі åêîíîìі÷íі øàíñè.
* Êîí÷å – ðîñ. î÷åíü.

коло думок

69. Уявіть, що ви перебуваєте в магазині й радитеся зі
своїм другом (подругою) щодо покупки. Прочитайте кожну
репліку двічі так, щоб змінювався її зміст (розділові знаки
можна доставляти). Для цього скористайтеся логічними паузами.


Ùî òîáі òðåáà êóïèòè?

Íå êóïóé öüîãî ìîðîçèâà áіëüøå.

70. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Поясніть, як ви розумієте думку оратора Цицерона:

«Треба надати краси самому мовленню не лише відбором, а й розташуванням
слів».

65. Поміркуйте, чому в першому реченні повторення виділених спільнокореневих слів вважаємо мовною помилкою, а в другому – ні.

71. І. Визначте в реченнях слова, які, на вашу думку, слід виділити логічним
наголосом. Чому? Прочитайте речення вголос відповідно до вашого вибору.

1. Íàïðèêіíöі ðîêó áóäіâåëüíà êîìïàíіÿ çàâåðøèëà áóäіâíèöòâî áóäèíêó.
2. Íåìàє íі÷îãî ñòðàøíіøîãî çà íåîáìåæåíó âëàäó â ðóêàõ îáìåæåíîї
ëþäèíè.

1. Ó ïåðåìîæíîìó äëÿ «Áàâàðії» ôіíàëі Êóáêà Íіìå÷÷èíè Àíàòîëіé Òèìîùóê âèéøîâ íà çàìіíó íà 77-é õâèëèíі. 2. Áîã áàæàє íå òіëüêè òîãî, ùîá
ìè áóëè ùàñëèâèìè, àëå é ùîá ñàìі çðîáèëè ñåáå ùàñëèâèìè, – і â öüîìó
ïîëÿãàє ìîðàëüíіñòü (Å. Êàíò). 3. Äðіìàє ðі÷êà. Âñþäè òèøà. Òóìàí íàä
òðàâàìè ëåæèòü (Þ. Âàâðèíþê). 4. Â äîëèíó, òóìàíîì ïîâèòó, ñóñіä÷èí
ïîíіòèâñÿ ñëіä (Ä. Іâàíîâ).

66. Прочитайте словосполучення. Поясніть, чому в них немає логічності.

Ñèëüíî êâàäðàòíèé, íàäòî áіëóâàòèé, òðîõè äîáðåíüêèé, ñîëîäêà ñіëü,
çàáàãàòî ñìóãàñòèé, ïðÿìîêóòíèé êâàäðàò, áіëüøà ïîëîâèíà.

два – чотири – усі разом
67. Визначте, у якому з поданих речень допущено логічну помилку. Відповідь
обґрунтуйте.

1. Çàâäÿêè Øåâ÷åíêó äóõîâíèé ïðîñòіð óêðàїíñüêîї íàöії çáàãàòèâñÿ
íàäçâè÷àéíî òî÷íèìè ìîâíèìè çíàêàìè, ÿêі ñèìâîëіçóþòü îïîðíі çàñàäè
äóõó. 2. Ïî÷èíàþ÷è ç 1987 ðîêó â Àâñòðàëії ùîðîêó ïðîâîäÿòüñÿ ïåðåãîíè
äëÿ ìàøèí íà ñîíÿ÷íіé åíåðãії. 3. Ïðîøó ñòÿãíóòè ç Ïåòðіâñüêîãî Î. À. ìàòåðіàëüíó øêîäó, çàâäàíó çàëèòòÿì êâàðòèðè íà ìîþ êîðèñòü.
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ІІ. Прочитайте речення вдруге, виділяючи логічним наголосом інше слово. Як це
вплине на зміст речення?

72. Поміркуйте, за яких умов словосполучення гарячий сніг, страшенно
весело не вважатимуться логічними помилками. Введіть ці словосполучення
у речення. Доберіть аналогічні приклади.

73. Прочитайте речення. Знайдіть і поясніть логічні помилки в побудові речень.
Відредагуйте речення, запишіть їх і прочитайте з правильною інтонацією.

1. Ïіäïðèєìñòâî çàïðîøóє íà ðîáîòó áóõãàëòåðіâ, âîäіїâ òà ìåøêàíöіâ
ìіñòà. 2. Íà çóñòðі÷ іç ïèñüìåííèêîì ïðèéøëè ÿê éîãî øàíóâàëüíèêè*,
òàê і ëþäè. 3. Áàòüêàì çàáîðîíÿєòüñÿ çàëèøàòè äîìà áåç íàãëÿäó ìàëåíüêèõ äіòåé і íå äîçâîëÿòè їì ãðàòèñÿ ñіðíèêàìè. 4. Ïіäіéøîâøè äî îçåðà,
ðàïòîâî íàëåòіâ âіòåð і çіðâàâ ç ìåíå êàïåëþõà. 5. Ó ëіêâіäàöії ïîæåæі
áðàëè ó÷àñòü òðè ìàøèíè òà ï’ÿòåðî ïîæåæíèêіâ. 6. Âèâ÷àþ÷è ãåîãðàôіþ,
ó íàñ íå áóëî æîäíèõ ïðîáëåì. 7. Íåñòåðåíêî Âàëåíòèíà íàïðàâëÿєòüñÿ íà
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ïðîõîäæåííÿ ìåäè÷íîї êîìіñії, ÿêà ïðàöþâàòèìå âèõîâàòåëåì äèòÿ÷îãî
ñàäêà. 8. Çà âèÿâëåíі íåäîëіêè â îôîðìëåííі ïëàòіæíîãî äîðó÷åííÿ ïðîñèìî âèáà÷åííÿ, ÿêі íàäàëі ïîâòîðþâàòèñÿ íå áóäóòü.
ІІ. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.
* Øàíóâàëüíèê – ðîñ. ïîêëîííèê.

74. Виконайте тестові завдання.

1. Ðåäàãóâàííÿ ÍÅ ïîòðåáóє ðå÷åííÿ
À ß ëþáëþ íàðîäíèé ôîëüêëîð.
Á Äîìà íà íàñ ÷åêàâ íåñïîäіâàíèé ñþðïðèç.
Â Íà êîíöåðòі çâó÷àëè ïîïóëÿðíі øëÿãåðè.
Ã Íå ìîæíà çàëèøàòè áåç íàãëÿäó ìàëèõ äіòåé.
2. Ðåäàãóâàííÿ ÍÅ ïîòðåáóє ðå÷åííÿ
À Íàñòóïíà äîëÿ ãåðîÿ ñêëàäåòüñÿ ùîíàéêðàùå.
Á Ìåíі ÷àñòî ùàñòèòü ïіä ÷àñ ãðè â òåíіñ.
Â Ãîâîðèòè òðåáà ëàêîíі÷íî é ñòèñëî.
Ã Ïóáëіêà çàõîïëåíî ñëóõàëà òðіî ç òðüîõ âèêîíàâöіâ.
3. ÍÅïðàâèëüíî ñïîëó÷åíî ñëîâà â ðÿäêó
À іäåíòè÷íà ïîâåäіíêà
Â ïîâòîðíèé ðåöèäèâ
Á âàøà ïðåðîãàòèâà
Ã ìàòè ïðіîðèòåò
4. Ïîòðåáóє ðåäàãóâàííÿ ðå÷åííÿ
À Öå áóëî ï’ÿòäåñÿò ðîêіâ òîìó íàçàä.
Á Íà çóñòðі÷і ïîðóøèëè ïèòàííÿ âîäîçàáåçïå÷åííÿ.
Â Çàâîä íå ïðàöþâàâ ïîíàä äâà òèæíі.
Ã Ëþáëþ ãîðè ïîíàä óñå.
5. Ïðàâèëüíå ïðîäîâæåííÿ ðå÷åííÿ «Êóïóþ÷è òåëåâіçîð…» íàâåäåíî
â ðÿäêó
À …íàì çàïðîïîíóâàëè ðіçíі ìîäåëі.
Á …äî íàñ ïðèâіòíî óñìіõíóâñÿ ïðîäàâåöü.
Â …ó ìåíå ç’ÿâèëàñÿ öіêàâà іäåÿ.
Ã …îáîâ’ÿçêîâî óòî÷íіòü ãàðàíòіéíèé òåðìіí.

§ 7. ÀÁÇÀÖ ßÊ ÇÀÑІÁ ËÎÃІ×ÍÎЇ ÎÐÃÀÍІÇÀÖІЇ
ÂÈÑËÎÂËÅÍÍß
Ïðî ïîäіë òåêñòó íà âіäðіçêè, âàæëèâі äëÿ éîãî çìіñòîâîãî
é åìîöіéíîãî íàïîâíåííÿ
ПРИГАДАЙМО. Які основні ознаки тексту?
75. І. Прочитайте текст. Висловіть свою думку щодо прочитаного.

Талант

ÊÐÀÑÀ Ó ÔÀÐÁÀÕ
Íàñ çàâæäè îòî÷óþòü ðå÷і. Ìè çâèêàєìî äî íèõ, іíîäі íàâіòü ïåðåñòàєìî ïîìі÷àòè. À â õóäîæíèêà áà÷åííÿ îñîáëèâå: ó çâè÷àéíîìó âіí
áà÷èòü íåçâè÷àéíå, ïðåêðàñíå é âіäòâîðþє öå íà êàðòèíі.
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Ó Ñòàðîäàâíіé Ãðåöії æèâ õóäîæíèê íà éìåííÿ Àïåëëåñ. ßêîñü íàìàëþâàâ âèíîãðàä. Ñàì ïіøîâ, à êàðòèíó
çàëèøèâ íà òåðàñі. Ïîâåðíóâøèñü, ïîáà÷èâ íåçâè÷àéíó êàðòèíó: ïòàøêè
íàìàãàëèñÿ êëþâàòè ÿãîäè.
Ç òàêîþ ñàìîþ âіðîãіäíіñòþ íàìàëþâàëà ÿáëóêà òàëàíîâèòà óêðàїíñüêà
õóäîæíèöÿ Êàòåðèíà Áіëîêóð. Ïîãëÿíüòå-íî íà êàðòèíó «Áîãäàíіâñüêі ÿáëóêà».
Æîâòі ç ðîæåâèìè ñìóæå÷êàìè íà áîêàõ ÿáëóêà. Çäàєòüñÿ, їõ ùîéíî* çіðâàëè
é âîíè äèõàþòü ðàíêîâîþ ïðîõîëîäîþ.
Ê. Áіëîêóð.
Áîãäàíіâñüêі ÿáëóêà
Ìè äèâèìîñÿ íà ÿáëóêà, à âîíè àæ
ñìіþòüñÿ é ðîçïîâіäàþòü ïðî ïðåêðàñíèé ñàä, äå çàöâіòàëè íàâåñíі…
Îòîæ, ÿêùî áóäåø óâàæíî ïðèäèâëÿòèñÿ äî âñüîãî, ùî íàâêîëî òåáå,
ìîæëèâî, і òîáі âіäêðèєòüñÿ êðàñà, ÿêîї ðàíіøå íå ïîìі÷àâ (Іç æóðíàëó).
ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Âèçíà÷òå îñíîâíó äóìêó òåêñòó é ìіêðîòåìè, ó ÿêèõ âîíà ðåàëіçóєòüñÿ.
2. Ñêëàäіòü і çàïèøіòü ïëàí òåêñòó.
3. Îáґðóíòóéòå ïîäіë òåêñòó íà àáçàöè.
4. Âèïèøіòü іç òåêñòó 3–5 ñëіâ ç îðôîãðàìàìè. Ïîÿñíіòü íàïèñàííÿ
öèõ ñëіâ і ðîçáåðіòü їõ çà áóäîâîþ.
* Ùîéíî – ðîñ. òîëüêî ÷òî.

Àáçàö

Äëÿ ëîãі÷íî ïðàâèëüíîї ïîáóäîâè òåêñòó âàæëèâå çíà÷åííÿ
ìàє ïîäіë éîãî íà àáçàöè. Çà äîïîìîãîþ àáçàöіâ ó êîìïîçèöії
òåêñòó âèäіëÿþòüñÿ âàæëèâі ùîäî çìіñòîâîãî é åìîöіéíîãî
íàïîâíåííÿ âіäðіçêè.

Зверніть увагу!
Ç ìåòîþ ïîñèëåííÿ åêñïðåñії àâòîð ìîæå ðîçìåæóâàòè ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ åëåìåíòè é ïîäàòè їõ â îêðåìèõ àáçàöàõ.
76. І. Прочитайте тематичні речення, з яких починаються абзаци тексту. Спрогнозуйте зміст тексту за цими реченнями. Визначте його тему, мікротеми й основну думку.

1.
2.
3.
4.

Ó ëіñі âå÷îðіëî. (…).
Ìè ìîâ÷êè éøëè ãëóõèìè ñòåæêàìè. (…).
І ðàïòîì ç õàùі âèñêî÷èëî ùîñü âåëèêå. (…).
Äîáðå, ùî â íàñ є çàõèñò. (…).
ІІ. Складіть розповідь із чотирьох абзаців, кожен з яких містив би відповідне
тематичне речення (з поданих вище).

77. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які ви знаєте лікарські рослини? Якби були фермером,
то вирощуванням яких з них могли б зайнятися для забезпечення фармацевтичної промисловості?
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Довкіл
ля

78. І. Спишіть текст, поділивши його на абзаци. Розкрийте дужкки
й розставте пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте ваш поділ тексту
ксту на
абзаци.

×ÎÌÓ ÊÐÎÏÈÂÀ ÆÀËÈÒÜ
Ó ñâіòі іñíóє êіëüêà ðіçíîâèäіâ êðîïèâè é äàëåêî íå âñі ç íèõ ìàþòü
æàëêі âîëîñêè. Ïðîòå áіëüøîñòі ç íàñ õî÷à(á) ðàç ó æèò(ò)і äîâîäèëîñÿ
«îáïіêàòèñÿ» äîòîðêíóâøèñü äî öієї ðîñëèíè. Ñåðåä òèõ âèäіâ ùî
æàëÿòü íàéáіëüø ïîøèðåíèìè є êðîïèâà çâè÷àéíà òà êðîïèâà
ðèìñüêà. Æàëà êðîïèâè ðîçâèâàþò(ü)ñÿ ç îäíієї êëіòèíè é íàáóâàþòü
âèãëÿäó âîëîñêіâ íà ãîñòðèõ êіíöÿõ ÿêèõ є ìàëåíüêі êëóáî÷êè ùî
îá(å,è)ðіãàþòü її âіä óøêîäæåíü. ßêùî ëå(ã,õ)êî äîòîðêíóòèñÿ äî
òàêîãî êëóáî÷êà âіí îäðàçó ëàìà(є,ї)òüñÿ é ãîñòðà ãîëêà âïèâàєòüñÿ â
øêіðó. Їäêà* êèñëîòà ùî ìіñòèòüñÿ (â)ñåðåäèíі æàëà âèêëèêàє ïîäðàçíåííÿ à іíîäі îïіêè øêіðè. Îäíàê ÿêùî îáà÷íî** âçÿòèñÿ çà ñòåáëî
êðîïèâè òàê ùî(á) âîëîñêè áóëè ïð(å,è)òèñíóòі äî íüîãî òî âîíè (íå)
çìîæóòü çàïîäіÿòè âàì (íі)ÿêîї øêîäè (Ç ïîñіáíèêà).
ІІ. На основі прочитаної інформації складіть і запишіть речення, ускладнене
відокремленим означенням.

ІІ. Проаналізуйте ваше висловлення. Про що воно? Яка його основна думка й чи
розкрито її? Чи доцільно поділено текст на абзаци й чи відповідає такий поділ вашому задуму?

Для вас, допитливі
×è çíàєòå âè, ùî â Óêðàїíі ïîâíіñòþ àáî ÷àñòêîâî ñâіäîìî âèëó÷åíî
ç ãîñïîäàðñüêîãî êîðèñòóâàííÿ é ïåðåäàíî ïіä çàïîâіäíèêè òà íàöіîíàëüíі ïàðêè ìàéæå ìіëüéîí ãåêòàðіâ çåìåëü? Ñàìå íà öèõ çåìëÿõ ïðèðîäà
çíàõîäèòü ñâіé ïðèõèñòîê. ßêùî âè õî÷åòå áіëüøå äіçíàòèñÿ ïðî
ïðèðîäíі çàïîâіäíèêè, íàöіîíàëüíі ïàðêè, äåíäðîïàðêè íàøîї äåðæàâè,
à òàêîæ ïðî çàìêè é ôîðòåöі, õðàìè é ìîíàñòèðі, ïàëàöè é ñàäèáè
ðіçíèõ ðåãіîíіâ Óêðàїíè, çàâіòàéòå íà ñàéò «Óêðàїíà Іíêîãíіòà» (www.
ukrainaincognita.com). Ïðî òå, ùî âàñ íàéáіëüøå çàöіêàâèòü, ðîçêàæіòü
ñâîїì ðіäíèì, äðóçÿì, îäíîêëàñíèêàì.

§ 8. ÑËÓÆÁÎÂІ ÒÀ ÂÑÒÀÂÍІ ÑËÎÂÀ ßÊ ÇÀÑІÁ
ÄÎÒÐÈÌÀÍÍß ËÎÃІ×ÍÎÑÒІ

* Їäêèé – ðîñ. åäêèé. ** Îáà÷íî – ðîñ. îñìîòðèòåëüíî.

Почутт
я
79. Прочитайте текст. Проаналізуйте авторський поділ текст у на абзаци.

ÆÀÉÂÎÐÎÍÊÎÂІ ÏІÑÍІ
Æàéâîðîíêîâà ïіñíÿ æèâå ó âåñíÿíîìó ñòåïó, íà çåëåíîìó ðîçäîëëі,
é æàéâîðîíîê íіêîëè íå ðîçëó÷àєòüñÿ ç íåþ. Êîëè ñïèòü óíî÷і áіëÿ
ñіðîї ãðóäêè çåìëі, òî é ïіñíÿ ñïèòü ðàçîì іç íàòîìëåíîþ ïòàøêîþ.
Æàéâîðîíîê îáåðіãàє її âіä õîëîäíîãî âіòðó, âіä ñòóäåíîї ðîñè, îáåðіãàє
âіä äîùó, âіä íåãîäè. І, ùå äî ñõîäó ïðîáóäèâøèñü, æàéâîðîíîê íà ïðóäêèõ* êðèëàõ ïіäíîñèòü ñâîþ ùèðó ïіñíþ â áëàêèòíå ïðèâіëëÿ íåáåñ.
Áî æèâå íà ñâіòі æàéâîðîíîê çàðàäè öієї ïіñíі. Îñü âîíà äçâåíèòü
íàä ñòåïîì, і êîæíå її êîëіíöå íàïîєíå ñâіòëîì, ïðîíèçàíå ðàäіñòþ.
І ùî çàâçÿòіøå** ñïіâàþòü æàéâîðîíêè, òî äðóæíіøå êîëîñÿòüñÿ íèâè.
Îñü òóò, áіëÿ ñòåïîâîї êðèíè÷êè, äå íàâåñíі âïàâ ðàçîê æàéâîðîíêîâîї ïіñíі, çàöâіâ-çàäèìіâ íіæíèìè ðîæåâèìè êâіòàìè áóçêіâ îãîíü.
À áіëÿ ñòàðîãî äóáà, ùî âèñî÷іє íà ñіëüñüêіé îêîëèöі, ñèíіìè ïåëþñòêàìè ñìіþòüñÿ ôіàëêè (Є. Ãóöàëî).
* Ïðóäêèé – ðîñ. áûñòðûé, ïðûòêèé. ** Çàâçÿòî – ðîñ. óïîðíî.

80. І. Складіть усно за поданим початком (на вибір) фрагмент тексту в межах
одного абзацу. А потім логічно правильно введіть цей абзац у структуру
невеликого тексту (3–4 абзаци).

1. Êîæíà ëþäèíà – õóäîæíèê
ó
ñâîãî æèòòÿ, ÿêèé ÷åðïàє ñèëó é íàòõíåííÿ â ñîáі ñàìîìó (É. Áåõåð).

34

2. Ó ðîñëèí і òâàðèí íåìàє äåïóòàòіâ, çà íèõ íіêîìó çàñòóïèòèñÿ, êðіì
íàñ, ëþäåé, ÿêі ðàçîì ç íèìè çàñåëÿþòü öþ ïëàíåòó (Ä. Äàððåëë).
3. Êîæíà ëþäèíà ïîâèííà âèáèðàòè òó ïðîôåñіþ, òó ðîáîòó, ÿêà íàéáіëüøå âіäïîâіäàє її ïðîôåñіéíèì çäіáíîñòÿì і íàõèëàì (Ç ãàçåòè).

Ïðî ìîæëèâîñòі ñëóæáîâèõ і âñòàâíèõ ñëіâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ëîãі÷íîñòі
ìîâëåííÿ òà ïðî òå, ÿê óíèêíóòè ëîãі÷íèõ ïîìèëîê, óæèâàþ÷è
öі ìîâíі îäèíèöі
ПРИГАДАЙМО. 1. Які є службові частини мови? Яка їхня роль у мові? 2. Які слова
називаються вставними?
81. А. Прочитайте речення. Чи однакові вони за змістом?

1. Óñâіäîìëåííÿ ñâîãî ïðèçíà÷åííÿ äàє íàì çìîãó ïî-ñïðàâæíüîìó âіä÷óòè çàäîâîëåííÿ âіä æèòòÿ. 2. ßêùî ìè óñâіäîìèìî ñâîє ïðèçíà÷åííÿ, òî
çìîæåìî ïî-ñïðàâæíüîìó âіä÷óòè çàäîâîëåííÿ âіä æèòòÿ.
Б. Яке із цих речень просте, а яке – складне? Яким сполучником зв’язано частини
складного речення?
В. Зробіть висновок про те, яке з поданих речень повніше й точніше виражає
значення умови. Чому?

Ñïîëó÷íèêè

Ïðèéìåííèêè

Äîñÿãòè ëîãі÷íîñòі ìîâëåííÿ äîïîìàãàþòü ñëóæáîâі òà
âñòàâíі ñëîâà.
Òàê, ëîãі÷íі çâ’ÿçêè (ïðè÷èíîâі, ìåòè, íàñëіäêîâі, óìîâíі
òîùî) çàáåçïå÷óþòü ñïîëó÷íèêè áî, òîìó ùî, ÷åðåç òå ùî,
ùîá, àáè, òàê ùî, õî÷, íåõàé, ÿêùî, ÿêùî... òî, ÿêáè, àëå,
ïðîòå òà іí.
Ëîãі÷íі âіäíîøåííÿ (ïðè÷èíîâі, ìåòè, äîïóñòîâі òîùî) ïåðåäàþòü ïðèéìåííèêè ÷åðåç, óíàñëіäîê, ó ðåçóëüòàòі, çàâäÿêè,
ç ïðèâîäó, ç íàãîäè, ç îãëÿäó íà, ó çâ’ÿçêó ç, çâàæàþ÷è íà,
äëÿ, ç ìåòîþ, óñóïåðå÷ òà іí.
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×àñòêè

Äëÿ ëîãі÷íîãî âèäіëåííÿ â ðå÷åííі ñëîâà ñëóæàòü âèäіëüíі
÷àñòêè: íàâіòü, òіëüêè, ëèøå, ëèø, õî÷ áè, õî÷, õî÷à á, àæ,
æå(æ), ñîáі, áîäàé, âñå æ. НАПРИКЛАД: Ïðèéäè õî÷ óâі ñíі
і íàõèëèñü äî ìåíå (Â. Ñîñþðà).

Âñòàâíі
ñëîâà

Çâ’ÿçîê ìіæ äóìêàìè, ïîñëіäîâíіñòü âèêëàäó çàáåçïå÷óþòü
òàêі âñòàâíі ñëîâà: ïî-ïåðøå, ïî-äðóãå, íàðåøòі, äî ðå÷і,
ìіæ іíøèì, êðіì òîãî, íàâïàêè, îòæå, íàïðèêëàä, іíàêøå
êàæó÷è, òàêèì ÷èíîì, çíà÷èòü, âèõîäèòü, ïðîòå òà іí.

82. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть службові слова, зазначте над ними частину мови. Які функції вони виконують у реченні? Чи забезпечують
логічність мовлення?

1. Ïðî êîðèñòü ôіçè÷íèõ íàâàíòàæåíü ïîâòîðèòè (íå)çàâàäèòü, àáè òàêè
(ñ,ç)õèëèòè ëþäåé äî àêòèâíîãî ñïîñîáó æèòòÿ (Ç ãàçåòè). 2. Íåõàé ëþáîâ
òâîþ (íå)çíèùèòü ãîëîñ âðàæèé, áî (íå)íàâèñòü (íå)âàðòà і ãðîøà (Þ. Âàâðèíþê).
3. Ìè íіêîëè íå ñòàíåìî ìàòåìàòèêàìè, íàâіòü çíàþ÷è (íà)ïàì’ÿòü óñі
÷óæі äîâåäåííÿ, ÿêùî íàø ðîçóì (íå)çäàòíèé ñàìîñòіéíî ðîçâ(’)ÿçóâàòè
ïðîáëåìè (Ð. Äåêàðò). 4. Óìі(í,íí)ÿ ðîçâ(’)ÿçóâàòè çàäà÷і – òàêå(æ) ïðàêòè÷íå ìèñòåöòâî, ÿê і âìі(í,íí)ÿ ïëàâàòè, áіãàòè ÷è òàíöþâàòè. Öüîãî
ìîæíà íàâ÷èòèñÿ òіëüêè øëÿõîì íàñëіäóâàííÿ і òð(å,è)íóâàííÿ (Ä. Ïîéÿ).
5. Ùîðі÷íèé (âåëî)ïàðàä çá(å,è)ðàє ïðèõèëüíèêіâ (äâî)êîëіñíîãî òðàíñïîðòó
ç ìåòîþ ïðîïàãàíäè çäîðîâîãî òà àêòèâíîãî ñïîñîáó æèòòÿ (Ç ãàçåòè).

ðåêòîðîì ôàáðèêè áóëî îáðàíî Âіêòîðà Ñåìåí÷óêà, â êîòðîãî çíàííÿõ
і äîñâіäі íіõòî íå ñóìíіâàєòüñÿ. 3. Ãîëîâíèé áóõãàëòåð àêöіîíåðíîãî òîâàðèñòâà âіäïîâіäàє çà â÷àñíó âèïëàòó çàðîáіòíîї ïëàòè і ùîá çâіòíіñòü ïîäàâàëàñü ó âñòàíîâëåíі òåðìіíè. 4. Çà âèÿâëåíі íåäîëіêè â îôîðìëåííі
ïëàòіæíîãî äîðó÷åííÿ ïðîñèìî âèáà÷åííÿ, ÿêі íàäàëі ïîâòîðþâàòèñÿ íå
áóäóòü. 5. Ãîëîâîþ ïðàâëіííÿ ìîæå áóòè îñîáà, îáðàíà çàãàëüíèìè çáîðàìè ïðàâëіííÿ àáî ÿêó ïðèçíà÷èâ âëàñíèê ïіäïðèєìñòâà. 6. Âèéøîâ ÷åðãîâèé íîìåð æóðíàëó, ÿêèé ïіäïèñàâ äî äðóêó Àíäðіé Âîëèíåöü, ÿêèé
ïðèçíà÷åíèé òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èì îáîâ’ÿçêè ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà. 7. Ãîëîâíå, íà ùî ïîòðіáíî çâåðíóòè óâàãó, öå íà ÿêіñòü ïðîäóêöії.
ІІ. Випишіть три слова з префіксами. Розберіть ці слова за будовою, доберіть до
них спільнокореневі.

Зверніть увагу!
Ðіâåíü ìîâëåííÿ çíèæóþòü íåâìîòèâîâàíі çàïîçè÷åííÿ ç ðîñіéñüêîї
ìîâè. НАПРИКЛАД:

Правильно

НЕправильно

òèì ÷àñîì
ìіæ òèì
çãіäíî ç äàíèìè
çãіäíî äàíèõ
çàâäÿêè êîíòðîëþ äÿêóþ÷è êîíòðîëþ

Російською

Українською

òàê êàê
õîòÿ
ïóñêàé
êàê íè

îñêіëüêè
õî÷à, äàðìà ùî
õàé (íåõàé)
ÿê íå

ІІ. Поясніть уживання тире в реченнях.

85. Перекладіть і запишіть речення українською мовою. Порівняйте засоби
прийменниково-сполучникового зв’язку в обох мовах.

Зверніть увагу!
×àñòèíè ïàðíèõ ñïîëó÷íèêіâ ìàþòü ñòîÿòè áåçïîñåðåäíüî ïåðåä îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ. НАПРИКЛАД:

Правильно

НЕправильно

Äіçíàëèñÿ ÿê ïðî ìîðÿ, òàê і ïðî
îêåàíè.
Ïðèðîäó íå òіëüêè ëþáèìî, à é
îáåðіãàєìî.

ßê äіçíàëèñÿ ïðî ìîðÿ, òàê і ïðî
îêåàíè.
Íå òіëüêè ïðèðîäó ëþáèìî, à é
îáåðіãàєìî.

83. Прочитайте речення. Поясніть випадки неправильного вживання сполучників

при однорідних членах речення. Відредагуйте усно речення.

1. Ìîðñüêà ñіëü íå òіëüêè íàñè÷óє îðãàíіçì õëîðèäîì íàòðіþ, à é âåëèêîþ êіëüêіñòþ іíøèõ íåîáõіäíèõ äëÿ çäîðîâ’ÿ ìіêðîåëåìåíòіâ. 2. Ðіçüáÿðі
ç óñіõ ïîðіä äåðåâ ëþáëÿòü ëèïó çà òå, ùî її äåðåâèíà ÿê ó ðîáîòі ëåãêà,
òàê і ì’ÿêà. 3. Õóäîæíèê íå ëèøå çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå ìàéñòðîì ïåéçàæíîãî, à é іíòåð’єðíîãî æàíðó. 4. Ó ãіäðîïàðêó äіòè âіäïî÷èâàëè íå ëèøå
áіëÿ ðі÷êè, àëå é êàòàëèñÿ íà êàðóñåëÿõ. 5. Òðåáà áóòè ÿê îäíàêîâî ÷åñíèì ó âåëèêîìó, òàê і â ìàëîìó. 6. Âàæëèâî íå òіëüêè äáàòè ïðî ìàòåðіàëüíå
çàáåçïå÷åííÿ äіòåé, à é ïðî їõíє äóõîâíå çäîðîâ’ÿ.
84. І. Прочитайте речення, поясніть суть помилок. Запишіть речення правильно.

1. Âëàñíèêàì äîçâîëåíî ïåðåïëàíóâàííÿ ïðèìіùåííÿ, ÿêùî öå íå øêîäèòü іíøèì ìåøêàíöÿì і ïðè âіäïîâіäíîìó ïîãîäæåííі ïðàâëіííÿ. 2. Äè-
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1. Ìåæäó òåì îòëèâ ïðîäîëæàëñÿ, è ñêîðî íà ïîâåðõíîñòü, ñëîâíî ãðèáû
íà ïîëÿíå, âûëåçëè ìíîãî÷èñëåííûå êàìíè. 2. Áëàãîäàðÿ äîñòèãíóòûì
ðåçóëüòàòàì ïðåäïðèÿòèå èìååò ðåïóòàöèþ íàäёæíîãî ïàðòíёðà è óâåðåííî ñìîòðèò â áóäóùåå. 3. Ìÿãêóþ ñòàëü íåò ñìûñëà çàòà÷èâàòü, òàê êàê
ïîëó÷åííàÿ ðåæóùàÿ êðîìêà ëåãêî ñìèíàåòñÿ. 4. Î÷åâèäíî, ñòåðåîòèïû
èç ëþäåé íå âûáèòü, êàê íè ñòàðàéñÿ. 5. Ïóñêàé ãîâîðÿò ÷òî óãîäíî, íî
ñáèòü ìåíÿ òðóäíî ñ ïóòè.

словник
Îòëèâ – óêð. âіäïëèâ; ñêîðî – óêð. íåâäîâçі, íåçàáàðîì; ïîëÿíà – óêð.
ãàëÿâèíà; óâåðåííî – óêð. âïåâíåíî; î÷åâèäíî – óêð. ìàáóòü; ñòàðàòüñÿ – óêð. íàìàãàòèñÿ.

попрацюйте в парах
86. Прочитайте речення. Поділіться одне з одним міркуваннями щодо правильності вживання прийменників. Поясніть суть допущених помилок. Відредагуйте
усно речення.

1. Óíàñëіäîê òîãî, ùî ïî÷àâñÿ äîù, òè íà âóëèöþ íå ïіäåø. 2. ×åðåç òå
ùî íàñ ïіäòðèìóâàëè âáîëіâàëüíèêè, ìè âèãðàëè âàæëèâèé ìàò÷. 3. Çàâäÿêè íåäîôіíàíñóâàííþ êîëåêòèâó íå âäàëîñÿ â÷àñíî âèêîíàòè çàâäàííÿ.
4. Çàâäÿêè ïîãàíіé ïîãîäі òóðèñòè÷íèé ïîõіä äîâåëîñÿ âіäêëàñòè.

37

Логічність мовлення

Логічність мовлення

ситуація
87. Уявіть, що друг (подруга) запропонував (запропонувала) вам відвідати

наступної суботи аквапарк. Проте цього дня ви будете зайняті. Подякуйте за
пропозицію, обґрунтуйте відмову та запропонуйте іншу дату спільного відпочинку. Скористайтеся кількома з поданих слів.

Ïðèéìåííèêè:

Ñïîëó÷íèêè:

íåçâàæàþ÷è íà,
îñêіëüêè, òàê ùî,
ó çâ’ÿçêó ç, ïîïðè, ïðîòå, ÿêùî… òî,
÷åðåç, óíàñëіäîê
ÿê… òàê і
Âñòàâíі ñëîâà:
ïî-ïåðøå, êðіì òîãî, äî ðå÷і, ìіæ іíøèì,
íàïðèêëàä, íàâïàêè, âèõîäèòü

88. І. Прочитайте текст. Визначте його тему, основну думку, тип і сти
иль

* Ãðåéäåð – çåìëåðèéíà ìàøèíà äëÿ âèðіâíþâàííÿ ґðóíòîâèõ äîðіã.
ІІ. Позначте в реченнях місця пауз, логічно наголошені слова. Прочитайте речення вголос, виділяючи вставні слова (словосполучення) за допомогою інтонації.

90. Виконайте завдання одного з варіантів, використавши службові та вставні
слова для досягнення логічності мовлення.

À Âàø ïðèÿòåëü ïðîïîíóє çàéíÿòèñÿ ïåâíèì âèäîì ñïîðòó. Ïåðåêîíàéòå éîãî, ùî íàéêðàùèé âèä
ñïîðòó – öå òîé, ùî ïîäîáàєòüñÿ
ñàìå âàì (5–7 ðå÷åíü).

Á Óÿâіòü, ùî âàñ çàïðîñèëè âèñòóïèòè íà ðàäіî íà îäíó ç òåì:
«Ïðèðîäà íå ïðîáà÷àє íàñèëëÿ íàä
íåþ», «Âіäïî÷èíîê і ñïîêіé – íàéêðàùі ëіêè», «Ìіöíà ðîäèíà – ìіöíà
êðàїíà». Ïіäãîòóéòå òåêñò іìîâіðíîãî ïóáëіöèñòè÷íîãî âèñòóïó
(6–8 ðå÷åíü).

Вибір

мовлення. Чи погоджуєтеся ви з автором?

×È ÒÐÅÁÀ ÁÓÒÈ ÁÅÇÊÎÌÏÐÎÌІÑÍÈÌ?
Áåçêîìïðîìіñíіñòü – öå ïðåêðàñíà é íåîáõіäíà ðèñà. Ïðîòå â æèòòі
є ñèòóàöії, êîëè ìîæíà é òðåáà ïîæåðòâóâàòè öієþ ðèñîþ. Ïî-ïåðøå,
ÿêùî ëþäèíà íå çíàє, ùî òàêå êîìïðîìіñ, óñі äâåðі óñïіõó äëÿ íåї çà÷èíåíі. Ïî-äðóãå, ÷àñòî êðàùå äіÿòè âñóïåðå÷ âëàñíèì ïåðåêîíàííÿì
÷è áàæàííÿì çàðàäè âèñîêèõ öіëåé, áëàãèõ íàìіðіâ.
Íàïðèêëàä, Ãàëіëåî Ãàëіëåé ïіä çàãðîçîþ êàòóâàíü çðіêñÿ ñâîїõ íàóêîâèõ іäåé і âèçíàâ їõ ïîìèëêîâèìè. Îäíàê âåëèêèé ó÷åíèé ïіøîâ íà
êîìïðîìіñ íå çàðàäè ñàìîçáåðåæåííÿ – ñâіä÷åííÿì òîãî є éîãî áåçïðèêëàäíà çà ñìіëèâіñòþ êíèæêà «Áåñіäè і ìàòåìàòè÷íі äîêàçè». Éîìó
âàæëèâî áóëî çàâåðøèòè ïî÷àòå. Íàéñòðàøíіøîþ öіíîþ, öіíîþ çðå÷åííÿ çàïëàòèâ Ãàëіëåî çà ìîæëèâіñòü çàâåðøèòè ñâîþ ïðàöþ. Íåçâàæàþ÷è íі íà ùî, âіí æèâ і áîðîâñÿ çà ñâîþ іäåþ.
Îòæå, áåçêîìïðîìіñíіñòü – öå íå єäèíèé і ÷àñòî íå íàéêðàùèé âèõіä, òîìó òðåáà çàâæäè ïàì’ÿòàòè, â іì’ÿ ÷îãî âîíà.
ІІ. Випишіть із тексту службові та вставні слова, які забезпечують логічність
мовлення. Схарактеризуйте текст з погляду логічності мовлення.
ІІІ. Обґрунтуйте вживання розділових знаків у першому абзаці.

89. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Знайдіть вставні
слова й поясніть, з якою метою їх ужито.

1. Íàéäîðîæ÷îþ òåìîþ à îòæå é іäåàëîì äëÿ ìåíå çàâæäè áóëè òà çàëèøàþòüñÿ äîáðîòà ñàìîâіääàíіñòü і ìèëîñåðäÿ ëþäñüêîї äóøі (Ã. Òþòþííèê).
2. Ñòàâòå ïåðåä ñîáîþ âåëèêі öіëі, àäæå â íèõ ëåãøå âëó÷èòè (Ô. Øèëëåð).
3. Ùî ëåãøå äîñÿæíà ìåòà, òî ñëàáøå ïðàãíåííÿ äî íåї (Ïëіíіé Ìîëîäøèé). 4. Òàêèì ÷èíîì êîîðäèíàòè ñåðåäèíè âіäðіçêà êіíöÿìè ÿêîãî є
òî÷êè (õ1; y1) і (õ2; y2) îá÷èñëþþòü çà ïîäàíèìè ôîðìóëàìè (Ç ïіäðó÷íèêà).
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5. Ñòàëåâèé òðîñ äâі÷і îáðèâàâñÿ äîêè íàðåøòі âäàëîñÿ çіðâàòè ç ìіñöÿ ïðèìåðçëèé äî çåìëі ãàçèê і âèòÿãòè éîãî íà ãðåéäåð* (Î. Ãîí÷àð). 6. Âіäñòóïàòè íàì ïî-ïåðøå ïіçíî é ïî-äðóãå íåìàє ïіäñòàâ (Â. Ñîáêî). 7. Íàâïàêè
êîçàê â Óêðàїíі ñòàâ ñèíîíіìîì ëèöàðñüêîї äîáëåñòі (Ì. Ñëàáîøïèöüêèé).

91. Виконайте тестові завдання.

1.
À
Á
Â
Ã
2.
À
Á
Â
Ã
3.
À
Á
Â
Ã
4.
À
Á
Â
Ã

Ðåäàãóâàííÿ ïîòðåáóє ðå÷åííÿ
Íàðåøòі íàñòàëè íàéçàïîâіòíіøі äëÿ êîæíîãî âèïóñêíèêà äíі.
Àòìîñôåðó íå òіëüêè çàáðóäíþþòü àâòîìîáіëі, à é åëåêòðîñòàíöії.
Ìè çàëþáêè ïîäîðîæóєìî ÿê óëіòêó, òàê і âçèìêó.
ßê êàæóòü ó íàðîäі, æèòòÿ ïðîæèòè – íå ïîëå ïåðåéòè.
Ðåäàãóâàííÿ ïîòðåáóє ðå÷åííÿ
Ïîòðіáíî öіêàâèòèñÿ íå òіëüêè êîìï’þòåðîì, à é çàéìàòèñÿ ñïîðòîì.
Íàéâàæëèâіøі âіäêðèòòÿ ëþäñòâà, ÿê íå äèâíî, є íàéìåíø î÷іêóâàíèìè.
Õòî á ìіã ñîáі óÿâèòè, ùî ãðèáîê ñòàíå äæåðåëîì ïåíіöèëіíó?
ßêіñòü ïèòíîї âîäè çàëåæèòü ÿê âіä î÷èùåííÿ, òàê і âіä òðàíñïîðòóâàííÿ.
Ëîãі÷íó ïîìèëêó äîïóùåíî â ðÿäêó
Íåçâàæàþ÷è íà äîù, äіòè áóëè çàäîâîëåíі ïîõîäîì.
Çàâäÿêè ãðàäó âòðà÷åíî çíà÷íó ÷àñòèíó âðîæàþ.
Óíàñëіäîê îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ âèíèêëî êіëüêà ïðîïîçèöіé.
Ãóðòêіâöі ðîáèëè ïî-ñâîєìó, îñêіëüêè іíñòðóêöії íå áóëî.
Ïîòðåáóє ðåäàãóâàííÿ ðå÷åííÿ
Â åêñêóðñіéíèõ áþðî Îäåñè ç ãîñòÿìè ìіñòà ïðàöþþòü äîñâіä÷åíі
òà êîìóíіêàáåëüíі ãіäè.
Ïіä’їõàâøè äî Êàì’ÿíöÿ, ìè ïîáà÷èëè îáðèñè ñåðåäíüîâі÷íîãî
ìіñòà é ïî÷óëè øóì àâòîñòðàäè.
Ùîá îãëÿíóòè ÿêíàéáіëüøå ïàì’ÿòíèõ ìіñöü Õàðêîâà, çàçäàëåãіäü
çíàéäіòü òà îçíàéîìòåñÿ ç ïåðåëіêîì åêñêóðñіé.
Åêñêóðñîâîäè ðîçêàæóòü ïðî ìóçåї Ïåðåÿñëàâà-Õìåëüíèöüêîãî íå
òіëüêè óêðàїíñüêîþ, à é іíîçåìíèìè ìîâàìè.
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§ 9. ËÎÃІ×ÍІÑÒÜ ÏÎÁÓÄÎÂÈ ÒÅÊÑÒÓ
Ïðî âñòóï, îñíîâíó é çàêëþ÷íó ÷àñòèíè òåêñòó, ïðî äîäåðæàííÿ ñìèñëîâèõ і ñòðóêòóðíèõ çâ’ÿçêіâ, ëîãі÷íèõ ïåðåõîäіâ, à òàêîæ ïðî âèñíîâêè
92. А. Прочитайте уривок і зверніть увагу на те, чи зв’язане кожне наступне
речення з попереднім, чи об’єднані вони спільною темою й основною думкою.

Íàâ÷àëüíèé ðіê ó÷íі çóñòðіëè â íîâіé øêîëі. Ïðîåêò ïіäãîòóâàâ êîëåêòèâ àðõіòåêòîðіâ îáëàñíîãî öåíòðó. Öÿ øêîëà òðèïîâåðõîâà. Çáóäîâàíà çà ñó÷àñíèì ïðîåêòîì. Àðõіòåêòîðè ñïðîåêòóâàëè òàêîæ áóäèíîê
êóëüòóðè. Äèðåêòîðîì áóäèíêó êóëüòóðè ïðèçíà÷åíî Ñ. Î. Äìèòðåíêà.
Б. Доведіть, що в уривку не дотримано смислових зв’язків і логічних переходів.
В. Зробіть висновок, за яких умов текст можна вважати логічно правильним.

Ëîãі÷íіñòü

Íåëîãі÷íіñòü

Ïîáóäîâà òåêñòó õàðàêòåðèçóєòüñÿ ÷іòêîþ ëîãі÷íіñòþ òà ïîñëіäîâíіñòþ, ÿêі ðåàëіçóþòüñÿ:
 çà äîïîìîãîþ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ çâ’ÿçêіâ ó ìåæàõ ÿê
îêðåìèõ ðå÷åíü, òàê і âñüîãî òåêñòó;
 çâ’ÿçêîì îêðåìèõ ÷àñòèí òåêñòó, îñêіëüêè êîæíà íàñòóïíà
äóìêà (âèñëіâ) âèõîäèòü іç ïîïåðåäíüîї;
 ïіäêðåñëåííÿì íàñòóïíîñòі àáî ÷åðãîâîñòі ïîäіé ÷è ÿâèù.
Íåëîãі÷íіñòü ìîæå âèÿâèòèñÿ â êîìïîçèöії òåêñòó, íåâäàëіé
àðãóìåíòàöії, íåïðàâèëüíîìó âèêîðèñòàííі ìîâíèõ çàñîáіâ.
Íåïðèïóñòèìî ïåðåñòðèáóâàòè ç äóìêè íà äóìêó, ðîçðèâàòè
їõ, äîïóñêàòè âíóòðіøíі ñóïåðå÷íîñòі, àëîãіçìè (òå, ùî ñóïåðå÷èòü ëîãіöі), ëåêñè÷íó òà ñìèñëîâó àáñóðäíіñòü, áàãàòîñëіâ’ÿ.
Ëîãі÷íі åëåìåíòè òåêñòó
âñòóï

îñíîâíà
÷àñòèíà

çàêëþ÷íà
÷àñòèíà

93. І. Прослухайте текст із голосу вчителя або однокласника
(однокласниці). З’ясуйте, якої галузі знань стосується це висловлення.
я.

* Ãðîíî – ðîñ. ãðîçäü.
** Âèòâіð – ðîñ. ñîçäàíèå, òâîðåíèå.
ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Визначте тему й основну думку висловлення, основну й додаткову інформацію.
2. Визначте вступ, основну й заключну частини тексту.
3. Поясніть, що забезпечує логічність тексту. Зіставте свою відповідь із поданим
міркуванням.
р у
4. Складіть і запишіть простий план тексту. За планом стисло перекажіть прочитане (усно), дотримуючись логічності.
МІРКУЙМО. Ëîãі÷íà çâ’ÿçíіñòü òåêñòó (ðîçïîâіäü ïðî ìîðñüêèé ãîðіõ) äîñÿãàєòüñÿ ñïіââіäíîøåííÿì ç îäíèì і òèì ñàìèì ïðåäìåòîì äіéñíîñòі, ðóõîì äóìêè âіä âіäîìîãî äî íåâіäîìîãî, íàÿâíіñòþ ïðè÷èííî-íàñëіäêîâèõ
çâ’ÿçêіâ. Ó òåêñòі âіä÷óòíà âіäïîâіäíіñòü íîðìàì ïóáëіöèñòè÷íîãî ñòèëþ,
æàíðîâîìó ðіçíîâèäó – ñòàòòі. Íàÿâíі ëîãі÷íі åëåìåíòè (âñòóï, îñíîâíà
÷àñòèíà, âèñíîâîê).

94. І. Поясніть, чому поданий уривок не можна вважати логічно правильним.
Перебудуйте його й запишіть правильно.

Світ

ÒÀЄÌÍÈ×ÈÉ ÃÎÐІÕ
Öå äåðåâî øóêàëè íå îäíå ñòîëіòòÿ. Éîãî ïëîäè, ùî âàæàòü 20–25 êіëîãðàìіâ, ÷àñîì ïðèáèâàëî ìîðñüêèìè òå÷іÿìè äî áåðåãіâ Іíäії, Öåéëîíó, Іíäîíåçії. Àëå íіõòî íå çíàâ, ùî öå òàêå, äå ðîñòå, çâіäêè áåðåòüñÿ.
Íàçâàëè öå äèâî ìîðñüêèì êîêîñîì, ïðèïèñàâøè éîìó áàãàòî ëіêóâàëüíèõ âëàñòèâîñòåé. Іñíóâàëà ëåãåíäà ïðî òå, ùî ìîðñüêèé êîêîñ
ðîñòå ïðÿìî â îêåàíі òà éîãî îáåðіãàє ìіôі÷íà ïòèöÿ Ãàðóäà. Òіëüêè
â 1756 ðîöі ôðàíöóç Áàðäå, äîñëіäæóþ÷è Ñåéøåëüñüêі îñòðîâè, çíàéøîâ ó öåíòðі îñòðîâà Ïðàëåí ãіãàíòñüêі ïàëüìè, áóêâàëüíî îáëіïëåíі
öèìè ãîðіõàìè. Íå ðîçäóìóþ÷è é íå ãàþ÷è ÷àñó, ôðàíöóç íàâàíòàæèâ
êîðàáåëü ãîðіõàìè òà âіäâіç їõ â Іíäіþ, ñïîäіâàþ÷èñü ðîçáàãàòіòè.
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Íèíі ìàñèâ іç ñåìè òèñÿ÷ òàêèõ
ïàëüì – ñåéøåëüöі íàçèâàþòü їõ «êîêîäå-ìåð» – îãîëîøåíî çàïîâіäíèêîì.
ÞÍÅÑÊÎ äàëà éîìó ñòàòóñ îá’єêòà ñâіòîâîї ñïàäùèíè.
Òðèäöÿòèìåòðîâі ñòîâáóðè ïàëüì
ñòðóìåíÿòü âèñîêî â íåáî. Òàì, çàêðèâàþ÷è ñîíÿ÷íå ñâіòëî, øóìëÿòü âåëè÷åçíèìè ëèñòêàìè-âіÿëàìè òàê, íіáè
ñêðèïèòü çàëіçî. Ïіä ñàìèì ëèñòÿì âèñÿòü ãðîíà* òåìíèõ ãîðіõіâ, âèçðіâàþ÷è êîæíèé ïî 10 ðîêіâ. Ùîðі÷íî
Ñåéøåëüñüêèé ãîðіõ
ïàëüìà äàє áëèçüêî 30 ãîðіõіâ.
Ñåéøåëüöі ëþáëÿòü ñâîþ áàòüêіâùèíó é âèòâіð** їõíüîї ïðèðîäè –
ìîðñüêèé ãîðіõ. Ç íüîãî âîíè âèãîòîâëÿþòü áàãàòî íàöіîíàëüíèõ ñóâåíіðіâ (Іç æóðíàëó).

Ïåðøèé і íàéâàæëèâіøèé – ïіäâèùåííÿ ðåçåðâіâ ñåðöåâî-ñóäèííîї òà
äèõàëüíîї ñèñòåì. Àäæå çäîðîâ’ÿ íå çìіöíèø, çðîáèâøè 5–10 âïðàâ ÷è
ïðîéøîâøè îäèí êіëîìåòð ÷åðåïàøà÷èì êðîêîì. Äðóãèé – ïіäòðèìàííÿ
íà ïåâíîìó ðіâíі ôóíêöіé ì’ÿçіâ і ñóãëîáіâ. À â öіëîìó ñêðîìíà ìåòà é äîñòóïíі çàñîáè – îñü ùî ïîòðіáíî äëÿ ïî÷àòêó. Îäíàê і íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі
íàâàíòàæåííÿ íå ìàє áóòè íàäòî ëåãêèì. Ó çàíÿòòÿõ ôіçêóëüòóðîþ ìîæíà
âèäіëèòè äâà ãîëîâíі íàïðÿìè.
ІІ. Складіть і запишіть висновок (1 чи 2 речення), яким можна було б завершити текст.

95. І. Запишіть речення в такій послідовності, щоб вони становили текст.

1. Ìåòîä, ÿêèé ïðè öüîìó çàñòîñîâóþòü, íàçèâàєòüñÿ ìåòîäîì êîîðäèíàò.
2. Íà ïðàêòèöі íåðіäêî âèíèêàє ïîòðåáà ðîçâ’ÿçàòè îáèäâі çàäà÷і ðàçîì – ñïî÷àòêó çà äåÿêèìè âëàñòèâîñòÿìè ôіãóðè ñêëàñòè її ðіâíÿííÿ,
à ïîòіì, äîñëіäèâøè îòðèìàíå ðіâíÿííÿ, âñòàíîâèòè íîâі âëàñòèâîñòі öієї
ôіãóðè.
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3. Ó ïîïåðåäíіõ ïàðàãðàôàõ âè ðîçâ’ÿçóâàëè ìåòîäîì êîîðäèíàò òàêі äâі
çàäà÷і: 1) çíàþ÷è ãåîìåòðè÷íі âëàñòèâîñòі ôіãóðè, çíàõîäèëè її ðіâíÿííÿ;
2) çíàþ÷è ðіâíÿííÿ ôіãóðè, çíàõîäèëè її âëàñòèâîñòі.
4. Âè âæå çíàєòå, ùî âëàñòèâîñòі ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð ìîæíà äîñëіäæóâàòè çàñîáàìè àëãåáðè.
ІІ. Підкресліть граматичні основи речень.

96. І. Послухайте текст із голосу вчителя чи однокласника

Людин

а

(однокласниці). Чи погоджуєтеся ви з висновком авторки?

ÍÀÉÂÈÙÈÉ ÇÀÊÎÍ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒІ
Ó êîæíîї ëþäèíè є äîëÿ. Є âîíà ó çåìëі, ó íàðîäó, íàöії, äåðæàâè.
Íàä êîæíèì іç íàñ òÿæіє Íàéâèùèé Çàêîí Ñïðàâåäëèâîñòі, îäíàêîâèé
і â Êîñìîñі, і íà Çåìëі. Ñóòü éîãî â òîìó, ùî êîæåí çðåøòîþ îäåðæóє
ïî çàñëóçі. Òîáòî, ÷èíÿ÷è äîáðî ÷è çëî, ìè ïîòðàïëÿєìî ïіä ïåâíі çàêîíè, ùî äіþòü áóìåðàíãîì.
Ó ñâîєìó æèòòі ëþäèíà íåíà÷å ðóõàєòüñÿ ïî ñïіðàëі, äå íà êîæíîìó
íîâîìó âèòêó ïîæèíàє ðåçóëüòàòè òîãî, ùî â÷èíèëà íà ïîïåðåäíüîìó.
Є íіáè âåëèêà ðåєñòðîâà êíèãà, äå «çàïèñàíî» âñå. Çãàäàéìî áіáëіéíèé
ñþæåò ïðî Àíãåëà-Õðàíèòåëÿ, ÿêèé çàíîñèòü äî êíèãè Íåáåñíîãî ñóäó
âñå, ùî ëþäèíà ñêîїëà íà ñâîєìó âіêó äîáðîãî ÷è ïîãàíîãî.
Òÿæêі ïðîâèíè ïðåäêіâ ìîæóòü âïëèíóòè é íà äîëþ íàùàäêіâ.
Äîáðîäіÿííÿ æ ðîáëÿòü ñëàâó ðîäîâîäó. Ïîêè âèíà ïðåäêіâ íå áóäå
ñïîêóòóâàíà* êîðèñíèìè â÷èíêàìè íàùàäêіâ, ñòðàæäàòèìå ðîäîâå äåðåâî. Àáî, ÿê êàæå íàðîä, «óâåñü ðіä íåùàñëèâèé». Íåùàñëèâі ðîäèíè
é ðîäè – òî ãіðêі ïëîäè ç òîї íèâè, ÿêó çàñіâàëè çëîì äàëåêі ÷è áëèçüêі
ïðàáàòüêè.
Òîìó â êîæíîãî ìàє áóòè ðîçâèíåíèì âíóòðіøíіé êîíòðîëåð – ñîâіñòü. Òðåáà óòðèìóâàòè ñåáå âіä ïîãàíèõ â÷èíêіâ, ëèõèõ íàìіðіâ. Çëî
äîâãî íå çàáóâàєòüñÿ é ïîðîäæóє çëî. Äîáðî ïðèìíîæóє äîáðî, òîðóє
øëÿõ ñïðàâåäëèâîñòі, äî ÿêîї ïðàãíóòü ó âñі âіêè ëþäè (Ê. Ìîòðè÷).
* Ñïîêóòóâàíèé – ðîñ. èñêóïëёííûé.
ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Простежте, чи дотримано в тексті логічних переходів між частинами. Чи
випливають висновки зі сказаного?
2. Доведіть, що цей текст – роздум у публіцистичному стилі (укажіть тезу,
аргументи, висновок). Зіставте свою відповідь з поданим міркуванням.
3. Поясніть, що забезпечує логічність висловлення.
4. Законспектуйте текст, додержуючись смислових і структурних зв’язків,
логічних переходів.
МІРКУЙМО. Âèêëàä äóìîê ó òåêñòі є ëîãі÷íèì і åìîöіéíî âèðàçíèì,
÷іòêî é áåçïîñåðåäíüî âèðàæåíî àâòîðñüêå «ÿ». Àâòîð îñìèñëþє çíà÷åííÿ
â÷èíåíîãî äîáðà ÷è çëà â æèòòі ëþäèíè. Öå äàє ïіäñòàâó ñòâåðäæóâàòè, ùî
òåêñò íàïèñàíî â ïóáëіöèñòè÷íîìó ñòèëі.
Òåêñò є ðîçäóìîì, îñêіëüêè â íüîìó íàÿâíå ìіðêóâàííÿ ïðî áóòòÿ ëþäèíè; àâòîð âèñëîâëþє ñâîї ñóäæåííÿ é äàє їì îöіíêó. Òðåòє ðå÷åííÿ
є òåçîþ, ÿêà ðîçøèðþєòüñÿ äâîìà íàñòóïíèìè ðå÷åííÿìè. Äàëі éäóòü àðãóìåíòè (2-é і 3-é àáçàöè). Іç öèõ ïîëîæåíü àâòîð âèâîäèòü âàæëèâó äóìêó
ïðî òå, ùî «â êîæíîãî ìàє áóòè âíóòðіøíіé êîíòðîëåð – ñîâіñòü».
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97. І. Напишіть невеликий роздум, використавши одну з поданих тез і вставні

слова (словосполучення) як засіб досягнення логічності. Ви можете скористатися поданою нижче довідкою.

1. Êîëè ëþäèíà ñòàє äîðîñëîþ? 2. Øåâ÷åíêî íàëåæèòü íå ëèøå Óêðàїíі –
óñüîìó ëþäñòâó, õî÷ êîæíå éîãî ñëîâî – ïðî Óêðàїíó (Іâàí Äçþáà, ëіòåðàòóðîçíàâåöü). 3. Íàôòà äî 2020 ðîêó ïîäåøåâøàє íà 20 % (Åêñïåðò íàôòîâîãî
ðèíêó). 4. Cïîðò – öå íàñàìïåðåä çàãàðòóâàííÿ îðãàíіçìó, âäîñêîíàëåííÿ
ôіçè÷íèõ ìîæëèâîñòåé.

довідка
×àñòèíè ðîçäóìó
Òåçà
Àðãóìåíòè
Âèñíîâîê

Âñòàâíі ñëîâà (ñëîâîñïîëó÷åííÿ)
Íà äóìêó... ßê ñòâåðäæóє... Çà ñëîâàìè...
ßê âіäîìî…
І äіéñíî... Ïî-ïåðøå... Ïî-äðóãå... Íàðåøòі...
Î÷åâèäíî… Ïîçà ñóìíіâîì…
Îòæå... Òàêèì ÷èíîì...

ІІ. Проаналізуйте висловлювання однокласників за такими запитаннями: а) чи
допущено та які саме логічні помилки? б) чи наявний у тексті вступ? в) чи
зроблено висновки, узагальнення? г) що у висловленні вдалося найкраще?

§ 10. ÂÈÌÎÃÈ ÄÎ ËÎÃІ×ÍÎÑÒІ ÌÎÂËÅÍÍß
Â ÐІÇÍÈÕ ÑÒÈËßÕ
Ïðî ëîãі÷íіñòü ÿê îäíó ç íàéіñòîòíіøèõ îçíàê íàóêîâîãî é îôіöіéíîäіëîâîãî ñòèëіâ, à òàêîæ àëîãіçìè â õóäîæíüîìó ìîâëåííі
98. А. Прочитайте текст.

Ïіñëÿ òðèâàëèõ ïåðåãîâîðіâ ñòîðîíà À і ñòîðîíà Á óêëàëè óãîäó ïðî
ñïіëüíó äіÿëüíіñòü – âèðîáíèöòâî õëіáà. Ïîÿñíþþ÷è æóðíàëіñòàì ñâîє
ðіøåííÿ, ñòîðîíà À çàçíà÷èëà, ùî çàöіêàâëåíà â ðîçâèòêó ñïіëüíîї ñïðàâè,
à òîìó ìàє íàìіð ìîäåðíіçóâàòè âèðîáíèöòâî. Ñòîðîíà Á çàÿâèëà, ùî її
öіêàâèòü òіëüêè íåãàéíèé ïðèáóòîê, à òîìó ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòîâóâàòèìå íàÿâíі âèðîáíè÷і ïîòóæíîñòі.
Б. Поясніть, чому робота партнерів приречена на невдачу. Яких помилок припустилися сторони під час переговорів? Як потрібно було їх провести?
В. Висловіть міркування щодо логічності як однієї з найістотніших ознак офіційноділового й наукового стилів.

Íåëîãі÷íіñòü

Ëîãі÷íіñòü – îçíàêà âñіõ ñòèëіâ ìîâëåííÿ, ïðîòå â êîæíîìó ç íèõ âîíà ìàє ñâîþ ñïåöèôіêó.
Íåëîãі÷íіñòü ìîæå âèÿâèòèñÿ â êîìïîçèöії òåêñòó, íåâäàëіé àðãóìåíòàöії, íåêâàëіôіêîâàíîìó ðîçðîáëåííі òåìè.
Íåïðèïóñòèìî ïåðåñêàêóâàòè ç äóìêè íà äóìêó, ðîçðèâàòè äóìêè, äîïóñêàòè âíóòðіøíі ñóïåðå÷íîñòі, ëåêñè÷íó
òà ñìèñëîâó àáñóðäíіñòü, äâîçíà÷íіñòü, áàãàòîñëіâ’ÿ.
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Логічність мовлення

Логічність мовлення

Ëîãі÷íіñòü ó ðіçíèõ ñòèëÿõ ìîâëåííÿ
Ñòèëü
ìîâëåííÿ

Îñîáëèâîñòі

Íàóêîâèé

Íàéáіëüø ïîñëіäîâíî âèòðèìóєìî ëîãі÷íіñòü ó íàóêîâîìó ñòèëі ìîâëåííÿ. Òóò ëîãі÷íіñòü «âіäêðèòà»: ìè íà÷å
ïðîñòåæóєìî õіä ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ìîâöÿ; ñïіâðîçìîâíèê ñòàє ó÷àñíèêîì äîâåäåííÿ іñòèíè

Îôіöіéíîäіëîâèé

Ëîãі÷íіñòü є îñíîâíîþ âèìîãîþ і äëÿ òåêñòіâ îôіöіéíîäіëîâîãî ñòèëþ. Äîêóìåíò ìàє ñïîíóêàòè äî áóäü-ÿêèõ
äіé, ïåðåêîíóâàòè, ùî äîñÿãàєòüñÿ àðãóìåíòîâàíіñòþ
é ëîãі÷íіñòþ ïîäàíèõ ôàêòіâ. Âіäñóòíіñòü ëîãі÷íîñòі
â ìîâі äîêóìåíòà ïðèçâîäèòü äî íåïðàâèëüíîãî éîãî ðîçóìіííÿ òà çàñòîñóâàííÿ

Ïóáëіöèñòè÷íèé

Ëîãіêà âèêëàäó â ïóáëіöèñòè÷íîìó ñòèëі óðіâíîâàæóєòüñÿ ç åìîöіéíî-åêñïðåñèâíèì çàáàðâëåííÿì, îñêіëüêè
ïóáëіöèñòèêà ìóñèòü áóòè âïëèâîâîþ òà іíôîðìàòèâíîþ
âîäíî÷àñ

Õóäîæíіé

Ó õóäîæíüîìó ñòèëі ëîãі÷íіñòü ïіäïîðÿäêîâàíà çìàëþâàííþ õóäîæíüîãî îáðàçó. Òóò ìîæóòü áóòè àëîãіçìè.
Àëîãіçì (ðîñ.
(
àëîãèçì) – ñïîëó÷åííÿ ñóïåðå÷ëèâèõ ïîíÿòü,
ñâіäîìå ïîðóøåííÿ ëîãі÷íèõ çâ’ÿçêіâ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ
ïåâíîãî ñòèëіñòè÷íîãî òà ñìèñëîâîãî åôåêòó. НАПРИКЛАД: ãîëîâíå íåùàñòÿ – âåëèêèé ðîçóì; äðіá’ÿçêîâі ïðèñòðàñòі; äóìàòè ãîëîñíî. Òàêі ïîðóøåííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ
ÿê õóäîæíі çàñîáè. Ïðîòå àëîãіçìè, ÿêі áóâàþòü ó õóäîæíіõ òåêñòàõ, íå ïîâèííі ïîðóøóâàòè ëîãі÷íîñòі ìîâëåííÿ

Ðîçìîâíèé

Ó ðîçìîâíîìó ñòèëі ïîðóøåííþ äåÿêèõ ïðàâèë ëîãі÷íîї
îðãàíіçàöії ìîâëåííÿ ìîæå çàïîáіãòè ñàìà ñèòóàöіÿ ìîâëåííÿ

99. І. Прочитайте текст. Визначте його стиль мовлення та сферу

Країна

Ìåñòî áûëî âûáðàíî íå ñëó÷àéíî: âïåðâûå îñòðîâ óïîìèíàåòñÿ â Æèòèè ñâ. Ôåîäîñèÿ êàê ñàìûé ñåâåðíûé ïóíêò, êóäà äîøёë îäèí èç ó÷åíèêîâ Õðèñòà – Àíäðåé Ïåðâîçâàííûé. Â äàëüíåéøåì ñòåíû ìîíàñòûðÿ
íå ðàç âèäåëè ïðîïëûâàþùèå ïî Äíåïðó äðóæèíû êèåâñêèõ êíÿçåé ïî
ïóòè íà Êðûì èëè Êîíñòàíòèíîïîëü. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, ìîíàñòûðü
áûë ðàçðóøåí âî âðåìÿ ìîíãîëüñêîãî íàøåñòâèÿ.
Óñïåøíî ðàçâèâàòüñÿ êðàé íà÷àë ñ XVI âåêà – ïîñëå ñòàíîâëåíèÿ
Çàïîðîæñêîãî êàçà÷åñòâà è îðãàíèçàöèè íèæå ïî Äíåïðó ñå÷åé, ÿâëÿâøèõñÿ ïðåãðàäîé íà ïóòè çàõâàò÷èêîâ (Èç æóðíàëà).
ІІ. Доведіть, що поданий текст характеризується такою ознакою мовлення, як
логічність.
ІІІ. Складіть і запишіть план тексту українською мовою. За планом перекажіть
усно текст українською мовою, дотримуючись логічності.

словник
Áëàãîïðèÿòíûé – óêð. ñïðèÿòëèâèé; íàõîäèòüñÿ – óêð. ðîçìіùóâàòèñÿ; íàøåñòâèå – óêð. íàâàëà; ïðåäïîëîæèòåëüíî – óêð.
іìîâіðíî; â ÷åðòå – óêð. ó ìåæàõ.

ситуація
100. Уявіть, що учні вашого класу ви-

рішили поїхати на футбольний матч
чи на концерт до іншого міста. Повідомте про своє бажання директора
навчального закладу, поінформуйте
про склад групи, подію (місце проведення, дата, учасники), маршрут, як
плануєте їхати, коли повернутися,
яка потрібна допомога тощо. Якого
стилю ви будете дотримуватися,
складаючи висловлення? Стежте за
дотриманням логічності мовлення.

використання.

ÃÎÐÎÄ ÄÍÅÏÐ: Ñ ÄÐÅÂÍÅÉØÈÕ ÂÐÅÌЁÍ
Ìåñòî, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ
íûíåøíèé ãîðîä Äíåïð, ñ äðåâíîñòè
áûëî áëàãîïðèÿòíûì äëÿ îáèòàíèÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì âåêîâ ïàëåîëèòà, êîãäà
çäåñü ïðîõîäèëà ãðàíèöà ëåäíèêîâîãî
ùèòà. Â III–IV âåêàõ â 40 êì þæíåå ãîðîäà (â ñ. Áàøìà÷êà) íàõîäèëñÿ îäèí èç
öåíòðîâ Ãîòñêîé èìïåðèè, à âîçìîæíî,
è åё ñòîëèöà. Ñóùåñòâîâàëè ïîñåëåíèÿ
è â ÷åðòå ãîðîäà.
Â IX âåêå (870 ã.) íà íûíåøíåì Ìîíàñòûðñêîì îñòðîâå (öåíòð ãîðîäà) âèçàíòèéñêèå ìîíàõè îñíîâûâàþò ìîíàñòûðü.
Ìіñòî Äíіïðî
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коло думок
101. Поміркуйте, які порушення логічних зв’язків наявні в поданих уривках.
Чому, незважаючи на це, уривки є логічно правильними?

1. Íå æàðòóé íàäі ìíîþ, áóäü ëàñêà, і, ãîâîðÿ÷è, íå ìîâ÷è. Íàùî
ïðàâäі ñëîâåñíà ìàñêà? Òè ìîâ÷àííÿì ìåíі êðè÷è (Â. Ñèìîíåíêî).
2. Ìîї êîõàíі, ìèëі âîðîãè! ß ìóøó âàì îñâіä÷èòèñü â ñèìïàòії. ßêáè
áóëî âàñ ìåíøå íàâêðóãè – ëþäèíà ìîæå âäàðèòèñü â àïàòіþ* (Ë. Êîñòåíêî).
* Àïàòіÿ – ñòàí áàéäóæîñòі.
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Логічність мовлення

102. І. Прочитайте уривок з усмішки «Як варити і їсти суп

Логічність мовлення

Довкіл
ля

з дикої качки» Остапа Вишні. Визначте тип і стиль мовлення тексту.
ту.

ÌÈÑËÈÂÑÜÊІ ÓÑÌІØÊÈ
…Ñëîâîì, âè ïîїõàëè íà ëóãîâi îçåðà, íà î÷åðåòè é íà òèõi-òèõi
ïëåñà*.
Ñàìî ñîáîþ ðîçóìiєòüñÿ, ùî âè áåðåòå іç ñîáîþ ðóøíèöþ (öå òàêà
øòóêà, ùî ñòðiëÿє), íàáîї òà âñiëÿêèé iíøèé ìèñëèâñüêèé ðåìàíåíò,
áåç ÿêîãî íå ìîæíà ïðàâèëüíî íàöiëÿòèñü, ùîá áèòè áåç ïðîìàõó,
à ñàìå: ðþêçàê, áóõàíêó, êîíñåðâè, îãiðêè, ïîìiäîðè, äåñÿòîê óêðóòó
ÿєöü i ñòîïêó… Ñòîïêà áåðåòüñÿ äëÿ òîãî, ùîá áóëî ÷èì âèõëþïóâàòè
âîäó ç ÷îâíà, êîëè ÷îâåí òå÷å…
Äèêà êà÷êà ëþáèòü óáèâàòèñü òèõèìè-òèõèìè âå÷îðàìè, êîëè
ñîíöå âæå ñêîâçíóëî ç âå÷iðíüîãî ïðóãà**, ìèíóëî êðèâàâî-áàãðÿíèé
ãîðèçîíò, ïîñëàëî âàì îñòàííié çîëîòèé ïðèâiò i ïiøëî ñïàòü… Öå
ââå÷åði… À âðàíöi äèêà êà÷êà çðèâàєòüñÿ øóêàòè âàøîãî ïîñòðiëó
ðàíî-ðàíî, òiëüêè-íî ïî÷èíàє íà ñâiò áëàãîñëîâëÿòèñü.
Íà âå÷iðíþ çîðüêó âè ñïiçíèëèñü. Öå îáîâ’ÿçêîâî… Çàïiçíåííÿ íà
âå÷iðíþ çîðüêó – öå ìèñëèâñüêèé çàêîí. Âèõîäÿ÷è ùå ç äîìó, – òà ùî
òàì âèõîäÿ÷è! – âè ùå íàïåðåäîäíi*** çíàєòå, ùî íà âå÷iðíþ çîðüêó âè
îáîâ’ÿçêîâî íå âñòèãíåòå, îò ÷åðåç öå ñàìå âè, â äåíü âèїçäó íà ïîëþâàííÿ,
ùå çðàíêó âñå âêëàäàєòå, ùå çðàíêó âè ùîñü çàáóâàєòå, i â ÷àñ îä’їçäó
âè âèáiãàєòå ç õàòè, ëåòèòå ÷è òî íà âîêçàë, ÷è äî ìàøèíè, íà çàïèòàííÿ çíàéîìèõ «Êóäè?» – êèäàєòå: «Ñïiøó, ùîá íà âå÷iðíþ çîðüêó
ñïіçíèòèñü», i ãàëîïîì äàëi… (Îñòàï Âèøíÿ).

105. Виконайте завдання одного з варіантів. Проаналізуйте висловлення з погляду логічності.

À Óÿâіòü, ùî âàì òðåáà ïîіíôîðìóâàòè âàøîãî äіëîâîãî ïàðòíåðà
ïðî çìіíè â ïðîãðàìі çàïëàíîâàíîї
çóñòðі÷і. Íàïèøіòü éîìó åëåêòðîííîãî ëèñòà (5–8 ðå÷åíü), à òàêîæ
ïðîäóìàéòå, ÿê âè ïîïåðåäèòå éîãî
â òåëåôîííîìó ðåæèìі ïðî íàäñèëàííÿ öüîãî ëèñòà (2–3 ðå÷åííÿ).
ßêîãî ñòèëþ âè áóäåòå äîòðèìóâàòèñÿ?

Á Çíàéäіòü â Іíòåðíåòі іíôîðìàöіþ ïðî ïðèðîäíі ðåñóðñè, іñòîðіþ
÷è åêîíîìіêó âàøîãî ðåãіîíó (ñåëà,
ìіñòà, ðàéîíó, îáëàñòі). Íàïèøіòü
òåêñò ó íàóêîâîìó ñòèëі (8–10 ðå÷åíü) ç îäíîãî іç çàçíà÷åíèõ íàïðÿìіâ.

Проект
Îá’єäíàéòåñÿ â ãðóïè. Ïіäãîòóéòå êîëåêòèâíî ðîçïîâіäü òà ìóëüòèÎá
ìåäіéíó ïðåçåíòàöіþ äëÿ іíîçåìöіâ ïðî óÿâíó (âіðòóàëüíó) ìàíäðіâêó
Óêðàїíîþ. Âèêîðèñòàéòå ìîâíі çàñîáè äëÿ äîñÿãíåííÿ ëîãі÷íîñòі é òî÷íîñòі âèñëîâëåííÿ.
Ðîçïîäіëіòü îáîâ’ÿçêè â ãðóïі. ×àñ ïðåçåíòàöії – 3–4 õâèëèíè.

* Ïëåñî – øèðîêà, çі ñïîêіéíîþ òå÷ієþ äіëÿíêà ðі÷êè.
ѕ
ïðóã – çàõіä.
** Âå÷ѕðíіé
*** Íàïåðåäîäíi – ðîñ. íàêàíóíå.
ІІ. Знайдіть алогізми й поясніть, з якою метою автор твору порушив логічні
зв’язки. Чи вважається це мовною помилкою? Чи дотримано у творі логічності
мовлення?

103. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи завжди допомога допомагає? У яких випадках, на

вашу думку, допомога може зашкодити тому, хто про неї просить? Чи зможете
ви відмовити, якщо ваша допомога зашкодить вам?

Àíäðіїâñüêà öåðêâà,
ì. Êèїâ

Òåàòð îïåðè
òà áàëåòó, ì. Îäåñà

104. І. Поміркуйте, як повинен спілкуватися керівник з підлеглими. Уявіть, що
ви керівник підприємства. Змоделюйте бесіду з підлеглим, можливу в одній із
поданих ситуацій (на вибір). Дотримуйтеся вимог логічності.

1. Ïðè çàðàõóâàííі íà ðîáîòó.
2. Ç ìåòîþ çàîõî÷åííÿ.
3. Äëÿ âèðіøåííÿ âèðîáíè÷èõ ïèòàíü.
4. Äëÿ ïîïåðåäæåííÿ ïðî âіäïîâіäàëüíіñòü çà íåäîòðèìàííÿ âèìîã òðóäîâîї äèñöèïëіíè.
ІІ. Проаналізуйте змодельовані бесіди ваших однокласників щодо дотримання
логічності мовлення.
ì. Êàì’ÿíåöü-Ïîäіëüñüêèé
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Чистота мовлення
ßê ïàðîñòü âèíîãðàäíîї ëîçè, ïëåêàéòå ìîâó.
Ïèëüíî é íåíàñòàííî ïîëіòü áóð’ÿí.
×èñòіøà âіä ñëüîçè âîíà õàé áóäå.
Ì. Ðèëüñüêèé

ЧИСТОТА
МОВЛЕННЯ

Îñîáëèâîї øêîäè óêðàїíñüêіé ìîâі çàâäàє ñóðæèê – çìіøóâàííÿ ñëіâ ðіçíèõ ìîâ, çîêðåìà óêðàїíñüêîї òà ðîñіéñüêîї.
НАПРИКЛАД: âðîäі, âіääèõàòè, îáіäèâñÿ (ïðàâèëüíî: íіáè,
âіäïî÷èâàòè, îáðàçèâñÿ).

Зверніть увагу!
×èñòîòà ìîâëåííÿ ïîâ’ÿçàíà ç êóëüòóðîþ ëþäèíè. ßêùî ëþäèíà êóëüòóðíà, òî é ìîâëåííÿ â íåї ÷èñòå, âèðàçíå, çðîçóìіëå, ëîãі÷íå.
107. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Висловіть свої міркування щодо порушеної проблеми.

§ 11. ×ÈÑÒÎÒÀ ÌÎÂËÅÍÍß É ÇÀÃÀËÜÍÀ
ÊÓËÜÒÓÐÀ ËÞÄÈÍÈ
Ïðî ìîâëåííÿ áåç íåâëàñòèâèõ ëіòåðàòóðíіé ìîâі âêëþ÷åíü
і ïîðóøåíü ìîâíèõ íîðì
106. А. Знайдіть у поданих реченнях випадки неправильного вживання слів.
Чим зумовлено ці помилки?

1. Ìіé íàéóëþáëåíіøèé êëàñè÷íèé
òâіð – «Ëóííà ñîíàòà» Áåòõîâåíà.
2. Íà çóñòðі÷ çіáðàëèñÿ áóâøі îäíîêëàñíèêè.

3. Ïіñëÿ óðîêіâ ÿ âñіãäà âіääèõàþ.
4. Øàõòàðі âèäîáóëè ìіëüéîí
òîíí âóãіëëÿ çâåðõ ïëàíó.

Б. Відредагуйте усно речення відповідно до норм літературної мови.
В. Поміркуйте, яке мовлення можна назвати чистим. Як, на вашу думку, досягти
чистоти мовлення?

Ïîíÿòòÿ
÷èñòîòè

×èñòîòà ìîâëåííÿ – öå ïîâíà âіäïîâіäíіñòü íîðìàì ëіòåðàòóðíîї ìîâè (îðôîåïі÷íèì, ëåêñè÷íèì òà іíøèì).
×èñòîòà ìîâëåííÿ
Ïðàâèëüíà
ëіòåðàòóðíà
âèìîâà

Óæèâàííÿ ñëіâ,
ÿêі âіäïîâіäàþòü
ëіòåðàòóðíіé íîðìі

Íåïðàâèëüíà Íàéïîøèðåíіøèìè ïîìèëêàìè ó âèìîâі, ùî çàâàæàþòü
âèìîâà
÷èñòîòі ìîâëåííÿ, є íåïðàâèëüíà âèìîâà ãîëîñíèõ і ïðèãîëîñíèõ çâóêіâ, çâóêîñïîëó÷åíü, íåïðàâèëüíі íàãîëîøåííÿ,
ïàóçè âàãàííÿ (å-å…, ãì…, òîé…, íó…), íåâèïðàâäàíå
«àêàííÿ» òà âïëèâ іíøèõ ìîâ, ïåðåâàæíî ðîñіéñüêîї.
Íåïîòðіáíі
ñëîâà
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Çàñìі÷óþòü ìîâó ñëîâà-ïàðàçèòè, ñóðæèêîâі, ëàéëèâі, âóëüãàðíі ñëîâà. Їõ òðåáà óíèêàòè!
Ñëîâà-ïàðàçèòè – âñòàâêè, ÿêі íіÿê íå âïëèâàþòü íà ñóòü
ñêàçàíîãî. НАПРИКЛАД: íó öåé, êîðîòøå, òàê áè ìîâèòè,
çíà÷èòü, âëàñíå êàæó÷è.

ÌÎÂÍÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ
Ç òîãî, ÿê ãîâîðèòü ëþäèíà, ìîæíà óÿâèòè ñîáі її çàãàëüíèé ðîçâèòîê, îñâіòó é êóëüòóðíèé ðіâåíü. Ùî êóëüòóðíіøîþ є ëþäèíà, òî ðîçâèíåíіøîþ є її ìîâà, áàãàòøîþ íà ëåêñè÷íèé çàïàñ, ðîçìàїòіøîþ*
åïіòåòàìè, ìåòàôîðàìè, âëó÷íèìè ïîðіâíÿííÿìè, áàðâèñòіøîþ âæèâàííÿì ïðèñëіâ’їâ, ïðèêàçîê і ïðèïîâіäîê. Ó ïðèðîäі íå áóâàє ëþäåé, ÿêі
âіäçíà÷èëèñÿ á âèñîêèì іíòåëåêòîì і âîäíî÷àñ ïðèìіòèâíîþ, ÿê ó ïåðâіñíîãî äèêóíà, ìîâîþ.
Áîðîòüáà çà ÷èñòîòó é âèñîêó ìîâíó êóëüòóðó – öå áîðîòüáà çà êóëüòóðó âçàãàëі.
Ïðàâèëüíî é ÷èñòî ãîâîðèòè ìîæå êîæíèé, àáè òіëüêè áóëî áàæàííÿ.
Öå íå є ïåðåâàãîþ â÷åíèõ-ëіíãâіñòіâ, ïèñüìåííèêіâ àáî â÷èòåëіâ-ìîâíèêіâ. Öå – íå òіëüêè îçíàêà, à é îáîâ’ÿçîê êîæíîї êóëüòóðíîї ëþäèíè.
Êóëüòóðíèìè â íàñ ìóñÿòü áóòè âñі, íåçàëåæíî âіä òîãî, ïðàöþє ëþäèíà
ðîçóìîâî ÷è ôіçè÷íî (Çà Á. Àíòîíåíêîì-Äàâèäîâè÷åì).
* Ðîçìàїòèé
ї
– ðîñ. ðàçíîîáðàçíûé.

Зверніть увагу!
Íà âèìîâó óêðàїíñüêèõ ñëіâ ìîæå âïëèâàòè ðîñіéñüêà ìîâà ç її çâóêîâèìè
îñîáëèâîñòÿìè.
108. Вимовте чітко слова, дотримуючись поданих інструкцій.

1. Ãîëîñíèé [î] âèìîâëÿéòå ÷іòêî, íå çáëèæóþ÷è éîãî ç [à]: ãîëîâà,
âîäà, ìîëîêî, ðîáîòà, çîðÿ,
î
êðîïèâà.
2. Ïðèãîëîñíі [á], [ä], [ç] âèìîâëÿéòå äçâіíêî, íå äîïóñêàþ÷è їõ îãëóøåííÿ: ìîòóçêà, áîÿãóç, â’ÿçêà, íèçêà, äóá, ãîðá, ëіñîðóá, áóäêà, øâèäêî,
êëàäêà, õіä, ïðóäêî.
3. Ïðèãîëîñíèé [ð] âèìîâëÿéòå òâåðäî, íå äîïóñêàþ÷è éîãî ïîì’ÿêøåííÿ: Õàðêіâ, Іãîð, ëіêàð, ïðèÿòåëü.
4. Ïðèãîëîñíі [ø], [÷] âèìîâëÿéòå òâåðäî, íå äîïóñêàþ÷è їõ ïîì’ÿêøåííÿ: íі÷, ì’ÿ÷, êëþ÷, ÷àñòî, ÷èòàòè, âіò÷èçíà, êóëіø, áåðåø, ùóêà,
ãóùà.
5. Âèìîâëÿéòå ïðèãîëîñíèé [ë] òâåðäî, íå äîïóñêàþ÷è éîãî ïîì’ÿêøåííÿ: òåëåôîí, åëåêòðèêà, ëåêöіÿ, ëåãåíäà, ãàëåðà.
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Чистота мовлення

Чистота мовлення

109. Прочитайте слова українською та російською мовами, чітко вимовляючи кожний звук. Порівняйте вимову цих слів в обох мовах. Які помилки у вимові українських
слів можливі під впливом російської мови? Скористайтеся за потреби довідкою.

Українською

Російською

÷àñòî [÷]
ëåêòîð [ë]
êàáіíåò [í]
òåîðіÿ [ò]
äâàäöÿòü [ö]
ïòèöÿ [ö]

÷àñòî [÷]
ëåêòîð [ë]
êàáèíåò [í]
òåîðèÿ [ò]
äâàäöàòü [ö]
ïòèöà [ö]

довідка
1. Óêðàїíñüêèé ïðèãîëîñíèé [÷] òâåðäèé, à éîãî ðîñіéñüêèé âіäïîâіäíèê – ì’ÿêèé [÷].
2. Â óêðàїíñüêіé ìîâі ïðèãîëîñíі ïåðåä [å] òâåðäі, à â ðîñіéñüêіé – ì’ÿêі.
3. Ó ñëîâàõ, ñïіëüíèõ äëÿ îáîõ ìîâ, óêðàїíñüêîìó ì’ÿêîìó ïðèãîëîñíîìó [ö] âіäïîâіäàє ðîñіéñüêèé òâåðäèé [ö].
110. І. Спишіть речення, уникаючи слів, які засмічують мовлення. Ви можете скористатися поданою нижче таблицею.

1. À òèì ÷àñîì іäó ÿ, ðîçñòðîєíèé. 2. Ó÷àñíèê íàìàãàâñÿ ñêëîíèòè êîìіñіþ íà ñâіé áіê. 3. ß ùîéíî äèâèëàñÿ ôіëüì «Øèðÿòüñÿ ñëóõè». 4. Ùîäî
öüîãî íàøі ïîãëÿäè öіëêîì ñïіâïàäàëè. 5. Ìåíі òðåáà ñðî÷íî їõàòè äî Õàðêîâà. 6. Ñëіäóþ÷îãî ðàçó ÿ ïîïåðåäæó âàñ çàçäàëåãіäü. 7. Íå çàáóòè á êóïèòè ñàõàðó, ìóêè, îâñÿíêè, óêñóñó.
ІІ. До виділених слів доберіть синоніми.

Антисуржик
Правильно
ñõèëÿòè äî ñâîєї äóìêè
çàñìóòèòè äðóãà
çáіãëèñÿ îáñòàâèíè

ситуація
111. Уявіть, що в їдальні свого навчаль-

ного закладу ви уточнюєте меню,
робите й отримуєте замовлення. Складіть невеликий діалог, можливий у цій
ситуації, використавши кілька з поданих опорних слів (словосполучень).
Дотримуйтеся чистоти мовлення.


ñìà÷íà ñòðàâà

îâî÷åâèé ñóï

êàðòîïëÿíå ïþðå

ÿáëó÷íèé ñіê

òіñòå÷êî
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òàöÿ
ñåðâåòêè
ñêëÿíêà
Ñìà÷íîãî!
áóäü ëàñêà

НЕправильно
ñêëîíÿòè
ðîçñòðîїòè
ñïіâïàëè

попрацюйте в парах
112. Перекладіть усно по черзі словосполучення українською мовою. Які помилки можливі під час виконання цього завдання?

Ó÷åáíûé êîðïóñ, ïðèíÿòü ñòàêàí, âêëþ÷èòü ñâåò, ïî÷èñòèòü êîâðèê,
íîâûé çàêàç, âçÿòü îòïóñê, ïî÷òîâûé àäðåñ, íàïèñàòü ïèñüìî, ñ÷ёò çà
êâàðòèðó, ïîñûïàòü ñàõàðîì, âàæíîå ìåðîïðèÿòèå.
113. І. Відредагуйте письмово словосполучення.

Âêóñíі áëþäà, ÿñêðàâі ñàëôåòêè, òðè ñòàêàíè, ìó÷íі âèðîáè, âіäìі÷àòè
іìåíèíè, âèìêíóòè ñâєò, ãðÿçíà ïіäëîãà, ïîæàðíà ìàøèíà, ïðèíåñòè ñòóëî,
êðàñêà äëÿ âîëîññÿ, êèðïі÷íèé áóäèíîê, íà ëіíії – êîíòðîëüîð, îáіùàòè äîïîìîãó, âåëèêèé êàðìàí, ÷èñòà áóìàãà, ïëàòèòè íàëîãè, â ïîëüçó çàìîâíèêà,
öіêàâі ìіðîïðèєìñòâà, íîâèé ïîñòàâùèê, ïîãðóçèòè ïðîäóêöіþ, âèêîíàëè
çâåðõ íîðìè, âçíîñ ó áþäæåò, òðèäåííà êîìàíäèðîâêà, óêðàїíñüêà òàìîæíÿ.
ІІ. Складіть і запишіть речення з двома виправленими словосполученнями (на вибір).

114. Перебуваючи в транспорті, у магазині тощо, уважно дослухайтеся до мовлення тих, хто поруч. Які порушення мовних норм найчастіше допускають мовці?
115. Виконайте тестові завдання.

1.
À
Á
2.
À
Á
3.
À
Á
4.
À
Á
5.
À
Á

Ïðàâèëüíó âèìîâó âіäîáðàæàє ôîíåòè÷íèé çàïèñ ñëîâà â ðÿäêó
ëåêòîð [ëåêòîð]
Â äçåðêàëî [çåðêàëî]
ñåêòîð [ñåêòîð]
Ã òåàòð [òåàòð]
Ïðàâèëüíó âèìîâó âіäîáðàæàє ôîíåòè÷íèé çàïèñ ñëîâà â ðÿäêó
÷èñòî [÷èñòî]
Â öèðêóëü [öèðêóë]
÷àøêà [÷àøêà]
Ã ó÷åííÿ [ó÷åí:à]
Äðóãèé ñêëàä íàãîëîøåíèé â îáîõ ñëîâàõ ðÿäêà
òîâñòèé, êîñèé
Â âåçòè, îëåíü
íîâèé, íåñòè
Ã êðîïèâà, òîíêèé
Ëåêñè÷íó íîðìó ïîðóøåíî â ðÿäêó
ïåðåäïëàòà íà ãàçåòè
Â çâîðîòíà àäðåñà
ïðèçâåñòè äî âòðàò
Ã ó÷áîâèé êîðïóñ
Ðåäàãóâàííÿ ÍÅ ïîòðåáóє ñëîâîñïîëó÷åííÿ
ëþáèòè óþò
Â ó ëþáèé äåíü
ãàðíèé êðàєâèä
Ã ñàìà íіæíà ìåëîäіÿ

§ 12. ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß Â ÌÎÂËÅÍÍІ ÑËІÂ
ІÍØÎÌÎÂÍÎÃÎ ÏÎÕÎÄÆÅÍÍß
Ïðî ìіñöå іíøîìîâíèõ ñëіâ ó ëåêñè÷íіé ñèñòåìі óêðàїíñüêîї ìîâè
òà ïðî òå, êîëè ñëіä ïîñëóãîâóâàòèñÿ öèìè îäèíèöÿìè
ПРИГАДАЙМО. Що таке слова іншомовного походження?
116. А. Порівняйте власне українські слова зі словами іншомовного похо-

дження щодо звучання та сприйняття. Чому саме першим рекомендують віддавати перевагу?

îãëÿä – äàéäæåñò

ïðèñòîñóâàííÿ – àäàïòàöіÿ
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Б. Чи потрібно шукати власне українські замінники поданим нижче словам іншомовного походження?

Áàíê, êðåäèò, òåëåôîí, êîìï’þòåð
В. Сформулюйте рекомендацію щодо використання в мовленні слів іншомовного
походження.

Ïîõîäæåííÿ
ñëîâà

Çà ïîõîäæåííÿì ðîçðіçíÿþòü ñëîâà âëàñíå óêðàїíñüêі é іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ (ðîñ. èíîñòðàííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ).

Âëàñíå
óêðàїíñüêі

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

Âèáіð ñëîâà

ßêùî â óêðàїíñüêіé ìîâі íåìàє äëÿ ïîçíà÷åííÿ ïåâíîãî
ïîíÿòòÿ âëàñíîãî ñëîâà, òî ìîæíà ïîñëóãîâóâàòèñÿ ñëîâîì
іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ. Òàê, íåìàє ïîòðåáè âіäíàõîäèòè
çàìіííèêè òàêèì ñëîâàì, ÿê іñòîðіÿ, ïëàíåòà, òåíіñ, êàáіíåò, ïóëüñ, äæèíñè òîùî. ßêùî æ ïîíÿòòÿ ìîæå áóòè
âèðàæåíå âëàñíå óêðàїíñüêèì ñëîâîì, òî ñàìå öüîìó ñëîâó
ïîòðіáíî íàäàâàòè ïåðåâàãó, à íå іíøîìîâíîìó. НАПРИКЛАД: ðåñïåêòàáåëüíèé (ôð. respekt) – ïîâàæíèé, ñîëіäíèé;
àäüþ – ïðîùàâàéòå; î’êåé – óñå ãàðàçä, äîáðå; äåôåêò –
âàäà; ñèìïòîì – îçíàêà (âèÿâ, ïðîÿâ).

Зверніть увагу!
Çàïîçè÷åííÿ – çàêîíîìіðíèé øëÿõ çáàãà÷åííÿ ëåêñèêè áóäü-ÿêîї ìîâè.
Ñàìå òîìó êóëüòóðà óêðàїíñüêîї ìîâè ïðîãîëîøóє íå âèêîðіíåííÿ ñëіâ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ, à âèìîãó íå çëîâæèâàòè íèìè.
117. Прочитайте поширені чужомовні запозичення. Доберіть усно за можливості

їхні власне українські відповідники. Поміркуйте, які з поданих слів часто використовують задля моди й без потреби.

Àäàïòàöіÿ, áàíêîìàò, ðåëàêñ, åêñêëþçèâíèé, âîòóì, ãàìáóðãåð, äæåê-ïîò,
єâðî, êàéô, êóòþð’є, êñåðîêñ, îíëàéí, ñåðòèôіêàöіÿ, ñêîò÷, òіíåéäæåð, î’êåé,
ìåðñі, óїê-åíä, õåïі-åíä.
118. І. Доберіть до поданих слів іншомовного походження їхні українські відповідники, наведені нижче. Запишіть слова парами.

Ôîðñóâàòè, іãíîðóâàòè, ëіìіòóâàòè, äåôåêò, äîìіíóþ÷èé, êîíöåíòðóâàòè,
ïðåâàëþâàòè, ñòèìóëþâàòè, áàçóâàòèñÿ, ðåíòàáåëüíèé, іíäèôåðåíòíèé.
Íå ïîìі÷àòè (çíåâàæàòè), ïðèñêîðþâàòè, íåäîëіê, çîñåðåäæóâàòè,
ïàíіâíèé, îáìåæóâàòè, ïåðåâàæàòè, çàîõî÷óâàòè (ñïîíóêàòè), ґðóíòóâàòèñÿ, âèãіäíèé, áàéäóæèé.
ІІ. Із двома поданими власне українськими словами складіть і запишіть по одному
реченню.
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119. І. Прочитайте текст. Укажіть фрагменти, у яких ідеться
про вагомість наукового здобутку Олени Полонської.

Äîñÿãí
åííÿ

ЇЇ ÏÎÊËÈÊÀÍÍß – ÍÅÁÅÑÍÀ
ÌÅÕÀÍІÊÀ
Íà її ÷åñòü íàçâàíî ïëàíåòó, ïðî íåї
çíіìàþòü ôіëüìè òà ïèøóòü êíèãè. Òàê
êîðîòêî íåìîæëèâî ðîçïîâіñòè ïðî âіäîìó óêðàїíêó, ó÷åíó çі ñâіòîâèì іìåíåì Îëåíó Ïîëîíñüêó.
Íåáåñíà ìåõàíіêà – îäèí ç ðîçäіëіâ òåîðåòè÷íîї àñòðîíîìії. Ñàìå óêðàїíêà âіäïîâіëà íà ñêëàäíі ïèòàííÿ, ÿêі íå äàâàëè
ñïîêîþ àñòðîíîìàì óñüîãî ñâіòó. Іäåòüñÿ
ïðî äîñëіäæåííÿ ðóõó êîìåò і ñïðîáó âіäïîâіñòè íà çàïèòàííÿ, çâіäêè
áåðóòüñÿ öі çàãàäêîâі, ìàéæå ïðèìàðíі îá’єêòè. Ñïèðàþ÷èñü íà âëàñíі
ìåòîäèêè òà ïðîãðàìè, Îëåíà Ïîëîíñüêà ïåðøîþ ó ñâіòі ðîçðîáèëà
áåçïåðåðâíó ÷èñëîâó òåîðіþ ðóõó êîìåòè Âîëüôà çà âåñü іñòîðè÷íèé
ïåðіîä її ñïîñòåðåæåíü (1884–1984). Ó÷åíà ïіäòâåðäèëà ãіïîòåçó ùîäî
çàõîïëåííÿ êîìåò Ñîíÿ÷íîþ ñèñòåìîþ é äîñëіäèëà їõíіé ðóõ çà
400 ðîêіâ. Çàâäÿêè òî÷íèì ðîçðàõóíêàì Îëåíè Ïîëîíñüêîї àñòðîíîìè
âіäøóêàëè áàãàòî «çàãóáëåíèõ» êîìåò (Іç æóðíàëó).
ІІ. Виконайте завдання до тексту.
1. Знайдіть у тексті слова іншомовного походження. З якою метою та чи доцільно їх ужито?
2. Поясніть лексичне значення двох слів іншомовного походження, ужитих
у тексті (на вибір).
3. З’ясуйте етимологію (походження) підкреслених слів.
4. Обґрунтуйте написання слів з великої та малої літери у виділених сполученнях.

120. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Якби ви були астрономом, то яку планету хотіли б
досліджувати? Чому? Чи не відмовилися б полетіти в космос?

121. І. Знайдіть слова іншомовного походження, поясніть їхнє лексичне значення.
Чи не порушують ці слова чистоти мовлення?

1. Ìè äîñі ùå ðÿòóєìî äèñòðîôіþ òіë, à çà ïðîãðåñóþ÷ó äèñòðîôіþ
äóø – íàì áàéäóæå (Â. Ñèìîíåíêî). 2. Åãîїçì çàâàæàє ëþäèíі ïіêëóâàòèñÿ
ïðî ñåáå ðîçóìíî (Â. Ãîëîáîðîäüêî). 3. Íåõàé òåíäіòíі ïàëüöі åòèêè òîðêíóòü âàì ñåðöå і âóñòà (Ë. Êîñòåíêî). 4. Íàäі ìíîþ çåìíі êàòàêëіçìè íå
âëàäíі (Î. Âèñîêèé). 5. ×è, ìîæå, öå ââèæàєòüñÿ ìåíі òîé íåñêàçàííèé
êàìåðòîí ïðèðîäè, äå çîðі ÿñíі і äå òèõі âîäè?.. (Ë. Êîñòåíêî).
ІІ. Спишіть речення, підкресліть граматичні основи.

122. Спишіть речення, уставляючи на місці пропуску одне з наведених поруч слів
так, щоб не порушувати чистоти мовлення.

1. Áóëè âèÿâëåíі äåÿêі
â ðîáîòі òóðáþðî.

íåäîëіêè, äåôåêòè

2. Òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè
ìîæëèâîñòі.

ëîêàëüíі, ìіñöåâі
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3. Íàçâè ï’єñ äðàìàòóðãà є âіäîìèìè
.
4. Ïåðøі
çàõâîðþâàííÿ
ñåðöÿ.
5. Äîòðèìóéòåñÿ
âèñіâó
íà ãåêòàð.

Чистота мовлення
ñåíòåíöіÿìè, âèñëîâëåííÿìè
ñèìïòîìè, îçíàêè, âèÿâè
íîðì, ëіìіòіâ

два – чотири – усі разом
123. Пригадайте вивіски на громадських закладах вашого населеного пункту
(магазинах, садочках, кав’ярнях, клубах тощо). Чи є на цих вивісках слова іншомовного походження? Які з цих слів, на вашу думку, доцільно замінити?

124. Відредагуйте й запишіть речення, уникаючи невиправданого вживання
виділених слів іншомовного походження.

1. Âèñòàâêó âіäâіäàëè ðåñïåêòàáåëüíі ãîñòі. 2. Ó ìàãàçèíі ïðåäñòàâëåíî
øèðîêèé äіàïàçîí ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ. 3. Äâà ðîêè òîìó ìіñòî âіäñâÿòêóâàëî ñâіé ìіëåíіóì. 4. Ãðóïà ïðåçåíòóâàëà âіäåîêëіï íà ñâîþ íîâó ïіñíþ.
5. Íà çìàãàííÿõ íàøà êîìàíäà çàçíàëà ôіàñêî. 6. Õëîïåöü êîíôіäåíöіéíî
ðîçïîâіâ äðóçÿì ïðî ïðèãîäó. 7. Ó æèòòі çіðêà âèÿâèëàñÿ íå òàêîþ іìïîçàíòíîþ, ÿê íà åêðàíі. 8. Íà çáîðàõ ïðèéíÿòî іäåíòè÷íå ðіøåííÿ.
125. Перекладіть і запишіть речення українською мовою, замінюючи, де необхідно, слова іншомовного походження власне українськими. Зверніть увагу на те, як
співвідносяться слова іншомовного походження в обох мовах.

1. Â ýòèõ ëåñíûõ ìàññèâàõ ñîñíà äîìèíèðóåò íàä åëüþ. 2. Â êâàðòèðå åñòü
îäíà èçîëèðîâàííàÿ êîìíàòà. 3. ß ãàðàíòèðóþ*, ÷òî ñåãîäíÿ îí âåðíёòñÿ
äîìîé âîâðåìÿ. 4. Íàëàæåíî îòå÷åñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî ìàøèí, êîòîðûå
ïðåæäå èìïîðòèðîâàëèñü èç-çà ðóáåæà. 5. Íà ãîðèçîíòå ÷ёòêî âûðèñîâûâàëèñü êîíòóðû** äàëёêèõ ãîð. 6. Äîìà, çà âå÷åðíèì ÷àåì, ìû íàêîíåö
äîñòèãëè êîíñåíñóñà â ïîêóïêå òåëåâèçîðà. 7. Ìû íèêàê íå ìîãëè îòïðàâèòüñÿ â ïîõîä, òàê êàê âñё åùё íå áûëî êâîðóìà. 8. Íåîáõîäèìî ñðî÷íî
èñïðàâèòü äåôåêòû ðåìîíòà.
* Ãàðàíòèðîâàòü – óêð. ðó÷àòèñÿ, ãàðàíòóâàòè, çàïåâíÿòè.
** Êîíòóð – óêð. îáðèñ, êîíòóð, êîíôіãóðàöіÿ, ïðîôіëü.

126. Виконайте тестові завдання.

1. Іíøîìîâíèìè є âñі ñëîâà â ðÿäêó
À ìàåñòðî, äèðåêòîð, òàêñі
Â ïåðåøêîäà, êàðàòå, ïàëüòî
Á ðåïëàíòàöіÿ, ìðіÿ, åêñòðàêò
Ã êîìóíіêàöіÿ, іíêîëè, õîáі
2. Ñëîâî іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ äîöіëüíî çàìіíèòè âëàñíå óêðàїíñüêèì ó ñïîëó÷åííі
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À àãðàðíèé áіçíåñ
Â ñèìïòîìè ïåðåìîãè
Á ìіãðàöіéíà ñëóæáà
Ã ñòèëü áàðîêî
3. ÍÅïðàâèëüíî ñïîëó÷åíî ñëîâà â ðÿäêó
À іäåíòè÷íà ïîâåäіíêà
Â ïîâòîðíèé ðåöèäèâ
Á âàøà ïðåðîãàòèâà
Ã ìàòè ïðіîðèòåò
4. Ç’ÿñóéòå çíà÷åííÿ ïîäàíèõ ñëіâ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ.
Іíøîìîâíå ñëîâî
Çíà÷åííÿ
1 іíäèôåðåíòíèé
À âèøóêàíèé, ïèøíèé
2 ëåãіòèìíèé
Á ïîñòіéíèé, íåïåðåðâíèé
3 îäіîçíèé
Â çàêîííèé
4 ïåðìàíåíòíèé
Ã íåïðèєìíèé, íåáàæàíèé
Ä áàéäóæèé
5. Äîáåðіòü âіäïîâіäíèêè äî ñëіâ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ.
Іíøîìîâíå ñëîâî
Âëàñíå óêðàїíñüêå ñëîâî
1 ãåíåçà
À âàäà
2 äåôåêò
Á îá’єäíàííÿ
3 êóëüò
Â ïîõîäæåííÿ
4 êîàëіöіÿ
Ã çîáðàæåííÿ
Ä îáîæíþâàííÿ

§ 13. ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß Â ÌÎÂËÅÍÍІ ËÅÊÑÈÊÈ
ÎÁÌÅÆÅÍÎÃÎ ÂÆÈÂÀÍÍß
Ïðî ìіñöå äіàëåêòèçìіâ, ïðîôåñіîíàëіçìіâ, æàðãîíіçìіâ ó ëåêñè÷íіé
ñèñòåìі óêðàїíñüêîї ìîâè, à òàêîæ ïðî òå, ÿê ïîñëóãîâóâàòèñÿ
öèìè îäèíèöÿìè
ПРИГАДАЙМО. 1. Які слова називаються діалектними? 2. Що таке професіоналізми?
127. А. Знайдіть у поданому уривку з твору «Маруся» Григорія Квітки-Основ’яненка діалектизми.

Ìàðóñÿ íå ïðîïóñòèëà íі æîäíîãî ñëîâå÷êà і ùå çâå÷îðà íàãîòîâèëà
÷åðâîíó ñêèíäÿ÷êó*, ùîá çàâòðà íà ãîëîâó ïîëîæèòè, і ç âåñåëîñòþ, і ç
ðàäîñòþ ëÿãëà ñïàòè; òіëüêè òîãî âæå íå ìîæíà âіðíî ñêàçàòè, ÷è ñïàëà
âîíà òó íі÷ õî÷ ÷àñèíêó.
Óðàíöі âèðÿäèëàñü – ùîíàéêðàùå; ïîïëåëà êîñè â ñàìі ìіëåíüêі äðіáóøêè é âіíêîì íà ãîëîâó íàêëàëà, ïîâ’ÿçàëà, ÿêі áóëè ëó÷÷і ñêèíäÿ÷êè,
à çâåðõó óñіõ ïîëîæèëà ÷åðâîíó і êâіòî÷êàìè çàêâіò÷àëàñü.
* Ñêèíäÿ÷êà – ñòðі÷êà, ÿêîþ ïîâ’ÿçóþòü ãîëîâó.
Б. Замініть знайдені діалектизми словами сучасної літературної мови. Що від
цього зміниться? Чи доцільна така заміна?
В. Поясніть, з якою метою у творі «Маруся» використано діалектизми.

Îáìåæåíå
âæèâàííÿ

Ïîðÿä іç çàãàëüíîâæèâàíîþ ëåêñèêîþ, ÿêà çàáåçïå÷óє îñíîâíі ïîòðåáè ñïіëêóâàííÿ, óêðàїíñüêà ìîâà ìàє ñëîâà îáìåæåíîãî âæèâàííÿ. Ïåâíі îáìåæåííÿ ñôåðè ôóíêöіîíóâàííÿ
âèÿâëÿþòü äіàëåêòèçìè, ïðîôåñіîíàëіçìè, æàðãîíіçìè.
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Äіàëåêòèçìè Äіàëåêòèçìè – öå ñëîâà, óæèâàííÿ ÿêèõ îáìåæåíî ïåâíîþ
òåðèòîðієþ. НАПРИКЛАД: ïëàé (ñòåæêà â ãîðàõ), ôàéíî
(ãàðíî), êîãóò (ïіâåíü), ÷і÷êà (êâіòêà), ãëèâà (ãðóøà),
ѕ
(çàðîáіòîê),
æàëèâà (êðîïèâà), ґàçäà (ãîñïîäàð), çàðѕáîê
êðóìïëі (êàðòîïëÿ), êîáè (ÿêáè), âîêðóãè (íàâêîëî).
Äіàëåêòèçìè ñòîÿòü çà ìåæàìè ëіòåðàòóðíîї ìîâè òà ìîæóòü
óñêëàäíþâàòè ñïіëêóâàííÿ. Їõ âèêîðèñòîâóþòü ó ðîçìîâíîìó ìîâëåííі íîñії ðіçíèõ äіàëåêòіâ. Ó õóäîæíіé ëіòåðàòóðі äіàëåêòíі ñëîâà âæèâàþòü äëÿ âіäîáðàæåííÿ êîëîðèòó
îïèñóâàíîї ìіñöåâîñòі, âіäòâîðåííÿ çâè÷àїâ, ïîáóòó, îñîáëèâîñòåé ìîâè íàñåëåííÿ.
Ïðîôåñіîíà- Ïðîôåñіîíàëіçìè âæèâàþòü ëþäè ïåâíîї ïðîôåñії äëÿ
ëіçìè
íàéìåíóâàííÿ ïîíÿòü, ïðîöåñіâ òîùî àáî ïåâíîї õàðàêòåðèñòèêè îá’єêòà. НАПРИКЛАД: çàáіé, øòðåê, øïóð, êðіïèëüíèé ëіñ (ç ìîâè øàõòàðіâ); ñіâáà, êîñîâèöÿ (ç ìîâè àãðàðіїâ);
ó âîäіїâ çàãîðÿòè – ñèäіòè áåç äіëà.
Ïðîôåñіîíàëіçìè ìîæóòü çàñìі÷óâàòè ìîâó, ÿêùî їõ óæèòî
íåâìîòèâîâàíî.
Æàðãîíіçìè

Æàðãîíіçìè – ñëîâà é ñïîëó÷åííÿ ñëіâ, ÿêі âèêîðèñòîâóє
îêðåìà ñîöіàëüíà ÷è ïðîôåñіéíà ãðóïà (ïåðåâàæíî â óñíîìó
ñïіëêóâàííі). НАПРИКЛАД: 1) çåëåíі, êàïóñòà, ëèìîí,
øòóêà (ïðî ãðîøі); 2) ó ìîâі ñòóäåíòіâ çàñèïàòèñü, çàâàëèòè, çðіçàòèñÿ – íå ñêëàñòè іñïèòó.
Æàðãîíіçìè ìîæóòü ïðîíèêàòè і â ìîâëåííÿ ëþäåé іíøèõ
ïðîôåñіéíèõ ÷è ñîöіàëüíèõ ãðóï.
Æàðãîíіçìè õàðàêòåðíі äëÿ ðîçìîâíîãî ìîâëåííÿ, ïðîòå
âæèâàííÿ їõ – íåíîðìàòèâíå ÿâèùå. Âîíè ðîáëÿòü ìîâó
ïðèìіòèâíîþ, çàñìі÷óþòü її. Ó õóäîæíіé ëіòåðàòóðі òà
çðіäêà â ïóáëіöèñòèöі æàðãîíіçìè âèêîðèñòîâóþòü ÿê çàñіá âèÿâó åêñïðåñії, æàðòіâëèâîãî àáî çíåâàæëèâîãî ñòàâëåííÿ äî îêðåìèõ ÿâèù äіéñíîñòі, äëÿ õàðàêòåðèñòèêè
ïåðñîíàæіâ.

128. І. Спишіть речення. Підкресліть діалектизми, визначте їхнє лексичне значення. З якою метою їх ужито? Ви можете скористатися довідкою.

1. Îé Ìàòіþ òà Ìàòіþ, âіäêîëè òÿ ïðîøó: çðîáè ìåíі êîíîâî÷êè, íàé ñïіâàíêè íîøó (Íàð. òâîð÷іñòü). 2. Êðіì êîæóøêіâ, êåïòàðіâ êóøíіðè çàéìàëèñü і ïîøèòòÿì õóòðîâèõ øàïîê. Íà Ãóöóëüùèíі íîñèëè âіäîìі ïî âñіé
Óêðàїíі ñìóøåâі øàïêè – êó÷ìè (Ç êí. «Ãóöóëüùèíà»). 3. Õî÷å âіí áà÷èòè,
õòî îòî ñïіâàє. Óçÿâ äîëîòî, êëåïà÷ і ïðîëóïóє ñòіíó (Ç êàçêè). 4. Òàê
ãîëîñíî âîíà êðè÷àëà, ùî âñі ñóñіäè ñòàëè çáіãàòèñÿ, ÿê íà ÿêèé äèâîãëÿä
(Ìàðêî ×åðåìøèíà). 5. Ðîçâåëè ñåðåä äâîðó âàòðó і ãðіëèñÿ, à äåÿêі âàðèëè âå÷åðþ (Ì. Іð÷àí).
ІІ. Складіть по одному реченню з діалектизмами файно і плай.

довідка
Êîíóâêà – âіäðî, âåëèêà ñêëÿíêà. Êåïòàð – âåðõíіé õóòðÿíèé îäÿã áåç
ðóêàâіâ. Êëåïà÷
à – ìîëîòîê. Äèâîãëÿä – äèâî. Âàòðà – âîãíèùå.
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129. І. Прочитайте мовчки текст. Визначте його стиль, схарактеризуйте обставини та суб’єктів спілкування.

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ
Óðàíöі â Ïàâëà Ñïàñà áðàëè íà àíàëіç êðîâ іç âåíè. Öå áóëà ìóêà äëÿ
íüîãî. Âåíè âіí ìàâ ïîãàíі, òà é íà òèõ
íå çíàéòè âæå æèâîãî ìіñöÿ âіä êðàïåëüíèöü. І òåïåð âіí ó ìàíіïóëÿöіéíіé
ïіäіáðàâñü óâåñü, ñèäіâ íàïðóæåíèé,
ìîâ íà êàòàïóëüòі.
Ìåäñåñòðà ñïðèòíî ïåðåòèñëà äæãóòîì áіöåïñ ëіâîї ðóêè:
– Ïîïðàöþéòå ïàëüöÿìè. Ïðàöþéòå. Òàê. À òåïåð çàòèñíіòü.
Ñåñòðà âіäïóñòèëà äæãóò, òîðêíóëàñÿ òåïëîþ ïó÷êîþ âåíè:
– Íó, ÿêà ãàðíà, – ïîñìіõíóëàñÿ, âіäêðèâøè ðÿäîê áіëèõ-áіëèõ çóáіâ.
Ëåãêî ââåëà ãîëêó ó âåíó, òàê ùî âіí íå âіä÷óâ íàâіòü áîëþ… Ñåñòðà
âèéíÿëà ç âåíè ãîëêó, ïîêëàëà âàòêó, çìî÷åíó â ñïèðò, íà ïðîêîë. Ñïàñ
çіãíóâ ðóêó â ëіêòі, çàòèñíóâ âàòêó.
– Îò і âñå. À âè õâèëþâàëèñÿ, – êàðі î÷і â ñåñòðè ïîòåïëіëè.
«ßêà äîáðà æіíêà», – ïîäóìàâ іç âäÿ÷íіñòþ Ñïàñ.
– Âè ïðîñòî àñ (Â. Çàõàð÷åíêî).
ІІ. Знайдіть у тексті професіоналізми та поясніть, з якою метою їх використано.
Чи не порушують вони вимог чистоти мовлення?

130. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи потрібно, на вашу думку, робити щеплення від різних хвороб? Відмова від щеплення – це байдужість до здоров’я чи страх утратити це саме здоров’я через неякісну вакцину?

ситуація
131. Уявіть, що вам довелося звернутися до поліції у зв’язку з намаганням
сторонніх осіб проникнути в помешкання. Складіть можливий у такій ситуації
діалог, одним з учасників якого є поліцейський. Використайте кілька поданих
опорних сполучень.


ïðîâîäèòè îãëÿä

ïіäîçðþâàíà îñîáà

ñëіäè ïðàâîïîðóøåííÿ

î÷åâèäöі çëî÷èíó

ñëіä÷і äії

ìіñöå ïîäії

ðå÷îâі äîêàçè

ïåðåâіðêà âåðñіé

ñêëàñòè ïðîòîêîë îãëÿäó

êðèìіíàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ

îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâі çàõîäè
132. І. Виберіть правильний варіант і запишіть його. Для мовлення представників
якої професії характерні виписані сполучення слів?

Îïëàòà ïîäàòêіâ – ñïëàòà ïîäàòêіâ; îáùà ñóìà – çàãàëüíà ñóìà; ïîäàòîê
íà äîáàâëåíó âàðòіñòü – ïîäàòîê íà äîäàíó âàðòіñòü; íàñëіäêè ïåðåâіðêè –
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ðåçóëüòàòè ïåðåâіðêè; ïî äàíèõ áóõîáëіêó – çà äàíèìè áóõîáëіêó; ëþáèé
âèä ðîçðàõóíêіâ – áóäü-ÿêèé âèä ðîçðàõóíêіâ; çáіð íà ïåíñіéíå ñòðàõóâàííÿ – çáèðàííÿ íà ïåíñіéíå ñòðàõóâàííÿ; çàêóïіâåëüíі öіíè – çàêóïî÷íі
öіíè; ïåðåâåñòè êîøòè – ïåðåêàçàòè êîøòè; ïðèáóòîê ñêëàäàâ äâà ìіëüéîíè – ïðèáóòîê ñòàíîâèâ äâà ìіëüéîíè.
ІІ. З одним виписаним сполученням слів складіть і запишіть питальне речення.

два – чотири – усі разом
133. Визначте, у якому реченні слово обмеженого вживання руйнує загальне
враження від сказаного. Обґрунтуйте свою думку.

1. Þðáà êîòèëàñÿ ÷åðåç ìàéäàí, ãîðëàíÿ÷è ùîñèëè é ðîçìàõóþ÷è ðóêàìè. 2. Äÿäüêî íåäîáðèìè î÷èìà ãëèïàâ íà õóäîáó. 3. Î÷і їõíі øèðîêі,
ãëèáîêі, äèâëÿòüñÿ íà ñâіò òàê, ùî, çäàєòüñÿ, ìîæóòü і íà ñîíöå çèðèòè.
134. Прочитайте речення. Знайдіть слова обмеженого вживання. Схарактеризуйте їхнє емоційно-експресивне забарвлення, зробіть висновок про причину й доцільність уживання.

1. Ó ïàðêó çáèðàþòüñÿ âіäòÿïàòè ùå îäèí øìàòî÷îê, ùîá ïîáóäóâàòè
òîðãîâåëüíèé öåíòð ç àâòîñòîÿíêîþ (Ç ãàçåòè). 2. Âіí, ìîæå, ÷àñîì ùîñü
і íå âòîðîïàâ (Ë. Êîñòåíêî). 3. ß âñå íіÿê äîïåòðàòè íå ìіã, ùî êðóòèòüñÿ
Çåìëÿ, ìîâ êóëÿ êðóãëà (Á. Îëіéíèê). 4. Çàõîäèòü íàø ñêðîìíÿãà Ñëàâêî,
і âñі îòåòåðіëè. Ïîðóøíèêà äèñöèïëіíè øïåòèëè, à âіí ìîâ÷àâ (І. Ìàëèøåâñüêèé). 5. Ìîæíà áóëî á ó ÷åðãîâèé ðàç ñà÷êàíóòè, òèì áіëüøå ùî â
äèïëîìàòі ëåæàâ ãîòîâèé áëàíê ìåäè÷íîї äîâіäêè ç ïå÷àòêîþ (Â. Âðóáëåâñüêèé). 6. Êàæóòü, íіìåöü áåçëі÷ øïіîíіâ íàïåðåä âèñëàâ і âîíè øâåíäÿþòü ñêðіçü, òî æåáðàêàìè, òî ÷åðíèöÿìè, òî ñåëÿíàìè (Ó. Ñàì÷óê).

Чистота мовлення
Âîò, ïîæàëóé, è âñё, ÷òî ìîãóò ñêàçàòü çàùèòíèêè. Íå ñòàíó îñïàðèâàòü èõ óòâåðæäåíèÿ. Ïóñòü îíè ïðàâû, ïóñòü äåëî îáñòîèò èìåííî òàê,
êàê îíè ãîâîðÿò. Îñòàёòñÿ íåðàçðåøёííûì âîïðîñ: ïî÷åìó æå ýòîò
çàùèùàåìûé èìè æàðãîí ïî÷òè ñïëîøü ñîñòîèò èç ïîøëûõ ñëîâ,
âûðàæàþùèõ ãðóáîñòü? Ïî÷åìó â íёì íåò íè ìå÷òàòåëüíîñòè, íè
äîáðîòû, íè èçÿùåñòâà – íèêàêèõ êà÷åñòâ, ñâîéñòâåííûõ þíûì ñåðäöàì? È ìîæíî ëè îòðèöàòü òó ñàìîî÷åâèäíóþ èñòèíó, ÷òî â ãðóáîì
ÿçûêå ÷àùå âñåãî îòðàæàåòñÿ ïñèõèêà ãðóáûõ ëþäåé?
Ãëàâíàÿ çëîêà÷åñòâåííîñòü ýòîãî æàðãîíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí
íå òîëüêî âûçâàí îáåäíåíèåì ÷óâñòâ, íî è ñàì, â ñâîþ î÷åðåäü, âåäёò
ê îáåäíåíèþ ÷óâñòâ.

словник
Áåñïðèñòðàñòíî – óêð. íåóïåðåäæåíî; çàêëþ÷àòüñÿ – óêð. ïîëÿãàòè; çàñòåí÷èâîñòü – óêð. ñîðîì’ÿçëèâіñòü; èçÿùåñòâî – óêð. âèòîí÷åíіñòü, âèøóêàíіñòü; ìå÷òàòåëüíîñòü – óêð. ìðіéëèâіñòü;
îáíàðóæèòü – óêð. âèÿâèòè; ïîæàëóé – óêð. íàïåâíî, ìîæëèâî;
ïîøëûé – óêð. âóëüãàðíèé
à
, íåïðèñòîéíèé; ñâîéñòâåííûé – óêð.
ïðèòàìàííèé, âëàñòèâèé; ñïëîøü – óêð. ñóöѕëüíî
ѕ
; óòâåðæäåíèå –
óêð. ñòâåðäæåííÿ
å
; ïðèãîâîð – óêð. âèðîê
è
.
136. Виберіть і прочитайте уривок із другого розділу повісті «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського. Випишіть діалектизми та зробіть висновок про причину
й доцільність їхнього вживання.
137. Проаналізуйте мовлення учнів свого класу. Яких слів, у тому числі жаргонізмів, їм слід позбутися?

Зверніть увагу!
Ãîëîâíå ó âèêîðèñòàííі äіàëåêòèçìіâ, ïðîôåñіîíàëіçìіâ, æàðãîíіçìіâ –
ïî÷óòòÿ ìіðè.
135. Перекладіть усно українською мовою уривок із книжки Корнія Чуковського
«Живий як життя». Чия позиція вам ближча? Поділіться своїми міркуваннями
щодо порушеного питання.

ÆÀÐÃÎÍ: ÇÀ È ÏÐÎÒÈÂ
Ó æàðãîíà åñòü íåìàëî çàùèòíèêîâ. È ïðåæäå ÷åì âûíîñèòü åìó òîò
èëè èíîé ïðèãîâîð, ìû îáÿçàíû âûñëóøàòü èõ âíèìàòåëüíî è âïîëíå
áåñïðèñòðàñòíî.
– Â ñóùíîñòè, èç-çà ÷åãî âû âîëíóåòåñü? – ãîâîðÿò îíè íàì. – Âî âñåõ
ñòðàíàõ âî âñå âðåìåíà ìàëü÷èêè ëþáèëè è ëþáÿò íàïóñêàòü íà ñåáÿ
íåêîòîðóþ ðàçâÿçíîñòü è ãðóáîñòü, òàê êàê èç-çà ñâîåîáðàçíîé çàñòåí÷èâîñòè èì ñîâåñòíî îáíàðóæèòü ïåðåä ñâîèìè òîâàðèùàìè ìÿãêèå,
çàäóøåâíûå, ëèðè÷åñêèå, íåæíûå ÷óâñòâà.
À âî-âòîðûõ, íå çàáóäüòå, ÷òî þíûì óìàì íàøà îáû÷íàÿ, òðàäèöèîííàÿ «âçðîñëàÿ» ðå÷ü íåðåäêî êàæåòñÿ ïðåñíîé è ñêó÷íîé. Èì õî÷åòñÿ
êàêèõ-òî íîâûõ, íåáûâàëûõ, ïðè÷óäëèâûõ, ýêçîòè÷åñêèõ ñëîâ – òàêèõ,
êîòîðûõ íå ãîâîðÿò íè ó÷èòåëÿ, íè ðîäèòåëè, íè âîîáùå «ñòàðèêè»... È
íåò íè÷åãî êðèìèíàëüíîãî â òîì, ÷òî îíè ñòðåìÿòñÿ ñîçäàòü ñîáñòâåííûé, ìîëîäёæíûé ÿçûê.
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138. Виконайте тестові завдання.

1. Äіàëåêòèçìè íàâåäåíî â ðÿäêó
À ãóãëèòè, êîíòåíò
Â âóéêî, ëåãіíü
Á óñòà, ëàíіòè
Ã çåìñòâî, ïîâіò
2. Ó ðå÷åííі «Îñü і ñâіòëî-çåëåíà öàðèíêà, ó íåї, ÿê ó äçåðêàëî, çàäèâëÿþòüñÿ õìàðêè» (Ì. Ñòàðèöüêèé) âèäіëåíèé äіàëåêòèçì îçíà÷àє
À íåâåëè÷êà ëóêà äëÿ ñіíîêîñó
Â íåâåëèêå îçåðî
Á äіëÿíêà äëÿ êâіòіâ áіëÿ õàòè
Ã âåðøèíà ãîðè
3. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü.
Äіàëåêòèçì
Çíà÷åííÿ
1 âàòðà
À áåçëіñі ãîðè
2 ÷і÷êà
Á êâіòêà
3 ґàçäà
Â âîãíèùå
4 ïëàé
Ã ãіðñüêà ñòåæêà
Ä õàçÿїí
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Багатство мовлення
Ìîâî ðіäíà! Òè æ – ÿê ìîðå –
áåçêîíå÷íà, ìîãóòíÿ, ãëèáèííà.
Êîòèø і êîòèø õâèëі ñâîїõ ëåêñèêîíіâ,
à їì íåìàє êіíöÿ-êðàþ.
Ñ. Ïëà÷èíäà

БАГАТСТВО
МОВЛЕННЯ

Áàãàòñòâî ìîâëåííÿ
Âèðàæåííÿ îäíієї é òієї ñàìîї äóìêè ðіçíèìè ìîâíèìè çàñîáàìè

Âèêîðèñòàííÿ ìîâíèõ çàñîáіâ,
ÿêі â òåêñòі íå ïîâòîðþþòüñÿ
Іíòîíàöіÿ

Іíòîíàöіéíå áàãàòñòâî ìîâëåííÿ çàáåçïå÷óєòüñÿ âèêîðèñòàííÿì íàéðіçíîìàíіòíіøèõ іíòîíàöіé (ðîçïîâіäíîї, ïèòàëüíîї, ñïîíóêàëüíîї, îêëè÷íîї). Êîæíå ðå÷åííÿ â ìîâëåííі
ìàє ñâіé іíòîíàöіéíèé ìàëþíîê, ÿêèé âіäîáðàæàє äóìêó
ìîâöÿ òà åìîöіéíî-âîëüîâå ñòàâëåííÿ äî çìіñòó âèñëîâëåííÿ.
ПОРІВНЯЙМО:

§ 14. ÁÀÃÀÒÑÒÂÎ ÌÎÂÈ І ÌÎÂËÅÍÍß
Ïðî іíòîíàöіéíå, ëåêñè÷íå, ìîðôîëîãі÷íå, ñèíòàêñè÷íå áàãàòñòâî óêðàїíñüêîї ìîâè, à òàêîæ ïðî ïîòðåáó çáàãà÷óâàòè ñâîє ìîâëåííÿ
139. А. Простежте, чи правильно й точно відображено явища природи в обох

Ìіé áðàò, ìóçèêàíò,
ó Õàðêîâі.

Ìіé áðàò – ìóçèêàíò ó Õàðêîâі.

Ùî ðîçêàæåø?

Ùî, ðîçêàæåø?

текстах.

1. Êâіòíåâèé äåíü òàêèé, ùî éîãî íåîäìіííî õî÷åòüñÿ íàçâàòè ñèíüîîêèì, – ÿñíèé, áåçõìàðíèé... Íà÷åáòî çâіäóñþäè äèâëÿòüñÿ íà òåáå ñèíі
î÷і âåñíè, é òè âіäêðèòî, âіä÷óâàþ÷è äóøåâíå çäîðîâ’ÿ, òåæ äèâèøñÿ
â òі î÷і, ùî âèïðîìіíþþòü ïðèÿçíü і ëàñêó. Íà äâîõ âèñîêèõ òîïîëÿõ,
ñòàðèõ, áåçëèñòèõ öієї ïîðè, çâåðõó äîíèçó, íà êîæíіé ãіëëÿ÷öі, õìàðîþ ñèäÿòü ãîðîáöі. Íà öèõ äåðåâàõ òàêó ñèëó-ñèëåííó ÿ âæå ïîìі÷àþ
íå âïåðøå... (Є. Ãóöàëî).

Ëåêñèêà

Ëåêñè÷íå áàãàòñòâî ìîâëåííÿ âèÿâëÿєòüñÿ â òîìó, ùî ìîâåöü çäàòíèé óíèêàòè ïîâòîðåííÿ ñëіâ, ìîâíèõ øòàìïіâ,
êîðèñòóâàòèñÿ ñèíîíіìі÷íèìè ðåñóðñàìè, äîáèðàòè òî÷íі
ñëîâà. Äëÿ çðîçóìіëîãî é ÷іòêîãî âèðàæåííÿ äóìîê äóæå
âàæëèâî ìàòè äîñòàòíіé çàïàñ ñëіâ. Êðіì òîãî, íåîáõіäíî
çíàòè ùå é óñі ìîæëèâі çíà÷åííÿ áàãàòîçíà÷íèõ ñëіâ.

Ìîðôîëîãіÿ

Ìîðôîëîãі÷íå áàãàòñòâî ìîâëåííÿ ñòâîðþєòüñÿ âèêîðèñòàííÿì âàðіàíòіâ ôîðì ñëіâ. НАПРИКЛАД: ïàðàëåëüíі ôîðìè
іìåííèêіâ (áàòüêó – áàòüêîâі), ïðèêìåòíèêіâ (çåëåíîìó –
çåëåíіì), äієñëіâ (ñïіâàòèìó – áóäó ñïіâàòè).
Îêðåìі ïîíÿòòÿ ìîæåìî ïåðåäàâàòè ðіçíèìè ÷àñòèíàìè
ìîâè. НАПРИКЛАД: іìåííèêîì і äієñëîâîì (õîäüáà – õîäèòè),
ïðèêìåòíèêîì òà іìåííèêîì (ìóäðèé – ìóäðіñòü) òîùî.
Öå äàє çìîãó óðіçíîìàíіòíþâàòè òåêñò.

Ñèíòàêñèñ

Áàãàòñòâî ìîâëåííÿ çàáåçïå÷óþòü і ðіçíîìàíіòíі ñèíòàêñè÷íі
êîíñòðóêöіїї (ïðîñòі é ñêëàäíі ðå÷åííÿ, ïîâíі é íåïîâíі,
îäíîñêëàäíі é äâîñêëàäíі, ïîøèðåíі é íåïîøèðåíі, óñêëàäíåíі é íåóñêëàäíåíі).

Ñòèëіñòèêà

Óêðàїíñüêà ìîâà íàäçâè÷àéíî ñòèëіñòè÷íî áàãàòà. Äî òåêñòіâ ðіçíèõ ñòèëіâ ñòàâëÿòüñÿ ïåâíі âèìîãè, çãіäíî ç ÿêèìè
òðåáà âðàõîâóâàòè åìîöіéíî-åêñïðåñèâíå çàáàðâëåííÿ ñëіâ,
ñëîâîñïîëó÷åíü, ðå÷åíü òà їõ çàêðіïëåíіñòü çà ïåâíèì ñòèëåì ìîâëåííÿ.

2. Êâіòíåâèé äåíü õî÷åòüñÿ íàçâàòè ñèíüîîêèì. Ç óñіõ ñòîðіí äèâëÿòüñÿ
íà òåáå ñèíі î÷і âåñíè, é òè äèâèøñÿ â òі î÷і. Íà äâîõ âèñîêèõ òîïîëÿõ
ñèäÿòü ãîðîáöі. Íà öèõ äåðåâàõ òàê áàãàòî ãîðîáöіâ ÿ âæå ïîìі÷àþ íå
âïåðøå...
Б. У якому тексті зміст розкрито повніше, детальніше? За допомогою яких мовних
засобів цього досягнуто?
В. Зробіть висновок, який із текстів різноманітніший, багатший. Яке мовлення
вважають багатим?

Áàãàòñòâî
ìîâè

Áàãàòñòâî
ìîâëåííÿ
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Óêðàїíñüêà ìîâà – áàãàòà, ðіçíîìàíіòíà. Її áàãàòñòâî ñòàíîâëÿòü òåìàòè÷íі ãðóïè ëåêñèêè, ñèíîíіìè, îìîíіìè, àíòîíіìè, áàãàòîçíà÷íі ñëîâà, çàñòàðіëі é íîâîóòâîðåíі ñëîâà,
òðîïè (ìåòàôîðè, åïіòåòè, ïîðіâíÿííÿ, ìåòîíіìії òîùî), âàðіàíòè ãðàìàòè÷íèõ ôîðì ñëіâ, ñèíòàêñè÷íі êîíñòðóêöії,
ñòèëіñòè÷íі ôіãóðè (ïîâòîðè, ïàðàëåëіçì, ãðàäàöіÿ òîùî),
ðіçíîìàíіòíі іíòîíàöії.
Áàãàòñòâî ìîâëåííÿ – öå âèêîðèñòàííÿ âåëèêîї êіëüêîñòі
ìîâíèõ îäèíèöü (ñëіâ, ñëîâîñïîëó÷åíü, ðå÷åíü), ÿêі âіäðіçíÿþòüñÿ çà ñâîїì ñìèñëîì і áóäîâîþ. Іñíóє ïðÿìèé çâ’ÿçîê
ìіæ ïîíÿòòÿìè áàãàòñòâî é ðіçíîìàíіòíіñòü ìîâëåííÿ,
àäæå ùî ðіçíîìàíіòíіøå ìîâëåííÿ, òî âîíî áàãàòøå.

Зверніть увагу!
Îäíîìàíіòíå, áіäíå ìîâëåííÿ âòîìëþє ñëóõà÷іâ і ÷èòà÷іâ, à ðіçíîìàíіòíå,
áàãàòå – àêòèâіçóє óâàãó.
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