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ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ!
Обравши для себе опанування змісту української мови на академічному
рівні, ви зробили важливий крок. Обсяг здобутих вами мовних знань та
мовленнєвих умінь має бути цілком достатнім для подальшого навчання у
вищих навчальних закладах. Отже, ви свідомо пов’язали своє майбутнє зі
здобуттям вищої освіти.
У глибинах мови — зосередженість думки, сувора логіка, філософський
розум, витончений естетичний смак, поетичне чуття, високі духовні злети.
Мовлення людини виявляє рівень її загальної культури, освіченості,
внутрішньої інтелігентності.
Цього року ви вивчатимете практичну стилістику та культуру мовлення.
Опановуючи норми літературної мови, ви навчитеся правильно добирати,
вимовляти й записувати слова, змінювати їх та сполучати між собою.
Звертаючись до азів стилістики, будете використовувати синонімічні
багатства мови, уникати невиправданих запозичень, із кількох можливих
мовних варіантів вибираючи найточніший, найдоречніший і найвиразніший.
Ви осягатимете культуру мовлення, що забезпечить не тільки правильне, а й
майстерне використання мовних засобів.
Кожному з нас доводиться повсякчас вибирати – вибирати доречне
слово, відповідний до умов стиль мовлення, стиль свого життя, вибирати,
нарешті, майбутнє…
Упродовж усього життя кожному доводиться вибирати між добром і злом,
людяністю та байдужістю, принциповістю і пристосуванством. Вибір ми
робимо протягом усього життя, свідомо і підсвідомо, охоче і під примусом.
Усе життя людини — вибір.
Якщо хоч трохи в такому виборі вам щось підкаже й у чомусь допоможе
наш підручник, ми будемо щасливі.

Важливі теоретичні відомості
Червоним виділено матеріал для заучування
напам’ять
Теоретичні відомості для ознайомлення

Міжпредметні завдання
Завдання для всіх, хто товаришує
з комп’ютером
Завдання для всіх, кому подобається
мріяти та фантазувати

Домашні завдання
Завдання підвищеної складності

Завдання для всіх, хто хоче навчитися
мислити самостійно

Завдання для інтерактивного навчання

Проектна діяльність

Завдання для всіх, хто прагне
зрозуміти мистецтво

Завдання для всіх, хто готується жити
в інформаційному суспільстві

Профорієнтаційні завдання

Завдання для всіх, хто любить жартувати

Хай вам щастить на шляху пізнання!
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ВСТУП

МОВЛЕННЯ
ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ
СТИЛІСТИКИ
І КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

1. Прочитайте. Витлумачте лексичне значення виділених слів.
Поясніть пов’язаність мови та мовлення.

Мова — засіб інтелектуального освоєння світу. Мова дістає
відображення в мовленні — без нього вона не може існувати,
здійснювати комунікативну функцію. Проте мовлення, а відтак і
комунікативна діяльність неможливі без мови.
Мовлення завжди індивідуальне. Хоча люди й користуються
однією мовою, їхнє мовлення, залежно від віку, освіти, професії,
середовища, у якому вони живуть, різниться особливим добором
слів, манерою будувати речення тощо. Ще давньогрецький філософ
Сократ сказав: «Заговори, щоб я тебе побачив», указуючи тим самим
на велике значення мовлення в характеристиці людини.
За А. Корж.
Поясніть значення вислову інтелектуальне освоєння світу. Які функції
мови ви знаєте? Звіртеся з таблицею «Функції мови», поданою в
«Довідковому бюро».
Розкрийте значення терміна кому
нікативна діяльність. Чи синоніміч$
ні терміни комунікативна діяльність та
спілкування? Поясніть.
Які ви знаєте види мовленнєвої
діяльності?
Роздивіться репродукцію картини
Л. Майданець і поясніть її назву.
Чи можна вважати мистецтво за$
собом інтелектуального освоєння світу,
формою міжкультурного спілкування?
Поясніть на конкретних прикладах.

Леся МАЙДАНЕЦЬ.
Українське сонце
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Спілкування — це передавання певної інформації, обмін
нею між людьми.
Процес спілкування являє собою різні види мовленнєвої
діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо. Форми
спілкування бувають різні: полілог (групова розмова),
діалог (розмова двох людей), монолог (наявність
співрозмовника не обов’язкова). Отже, мовлення — це
діяльність, пов’язана з функціонуванням мови, це
спілкування засобами мови, тобто через посередництво
мовних одиниць. Мова і мовлення нерозривні.
Розмежовують поняття загальнонародна мова і літера'
турна мова.
Загальнонародна мова — це сукупність слів, граматичних
форм, особливостей вимови й наголошення, що їх викорис'
товують люди, для яких українська мова є рідною.
Загальнонародна мова охоплює діалекти, просторіччя,
професійну лексику, жаргони тощо.
Вищою формою загальнонародної мови є літературна
мова.
Літературна мова — відшліфована форма загальнона'
родної мови, що постає на основі її писемної форми і в
усному та писемному виявах обслуговує життя нації:
державну діяльність, законодавство, науку, культуру,
художню літературу, театр, засоби масової інформації.
Сучасна українська літературна мова опрацьовується
науковцями, письменниками та іншими діячами культури і
науки.
Шанобливе та дбайливе ставлення до літературної мови
є ознакою патріотизму й високої духовності.
2. Прочитайте. Укажіть навмисно наведені в уривку лексичні помилки.
Виправте їх.

На обличчі дівчини скидалася судомна хвилька, коли з гомону
завсідників кав’ярні виривалися й долинали окремі вигуки:
— Слідуючий рік.
— Хватить!
— Привлікати інвестиції, найблагоприємніші часи.
— Любий випадок, люба перевірка.
— Приведу приклад.
— Я рахую, що це правильно.
— Знаєш, часом мені здається, — сказала дівчина, — що в мене
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ВСТУП

все — і душа, і тіло пробиті цвяхами отаких висловів. Такими
цвяхами терористи начиняють заряди. Для більшого ефекту.
— Розумію. Може, мені «хватить» глузду, щоб сказане мною
могло «видержати» «любу» перевірку, нічого не «насаджало» й не
«наносило шкоди»?
За А. Морозом.
Які види мовленнєвих помилок вам відомі? Звіртеся за таблицею,
поданою в «Довідковому бюро».
ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Поспостерігайте за своїм мовленням і
мовленням ваших однокласників. Які помилки в ньому
найпоширеніші? Як ставитеся до мовленнєвих помилок ви? Ваші
однокласники? Батьки? У чому це виявляється?
Розкрийте значення вислову «У душ красивих і красива мова, убогість
мови — це убогість духу!» (В. Іващенко). Чи згодні ви зі словами поета?
Поясніть.
Наскільки важливо володіти літературною мовою? Назвіть професії, у
представників яких мовлення має бути бездоганним.
Пригадайте твори художньої літератури про українську мову. З чим
порівнюють її митці? Доберіть і запишіть власні порівняння.
Роздивіться репродукції картин Т. Пати, М. Приймаченко та Б. Єрьо$
міна, на яких зображена калина, і поясніть вислів «наша мова калино
ва». Спробуйте створити візуальні образи літературної та загальнонародної
української мови.

Тетяна ПАТА.
Зозуля на калині

Марія ПРИЙМАЧЕНКО.
Калиновий гай

3. Уважно прочитайте поданий нижче теоретичний матеріал. Поясніть
відмінність між поняттями «культура мови» та «культура мовлення».

Важливим поняттям мовознавства є варіативність.
Варіанти — це паралельні форми існування мовних одиниць.
Серед мовних варіантів виділяють: варіанти звука ([в]/[в’5]),
фонетичні варіанти слова (ще/іще, внести/унести, Дніпро/Дніпр),
словотвірні варіанти слова (виноградовий/виноградний, вовчи
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ця/вовчиха), варіанти морфеми (пре7
фікси з/зі/із), варіанти словоспо7
лучення (Шевченкові думи/Думи
Шевченка; переступити поріг/через
поріг) і речення (Посадили деревце./
Посаджено деревце.); варіанти фра7
зеологізмів (самі/одні кістки та
шкіра; підрізати/обламати крила;
як/мов/наче/ніби ошпарений).
Мовна норма (від лат. norma —
правило, взірець) — мовний варіант
у сфері вимо5ви, слововживання, сло7
возміни, який закріплений практи7
кою і рекомендований до вживання
як обов’язковий. Порушення мовних
Борис ЄРЬОМІН.
Мамин рушник
норм утруднює спілкування.
Саме з поняттям мовної норми
нерозривно пов’язана літературна мова. Адже літературна мова —
це унормована та відшліфована форма загальнонаціональної мови.
Мовне правило — це наукове осмислення, визначення, формулю7
вання мовної норми. Саме норми літературної мови є підґрунтям
правил, якими користуються в усному і писемному мовленні.
Нормативність мови, її відповідність тим вимогам, які ставлять
перед мовою в суспільстві, вивчає розділ мовознавчої науки
«Культура мови». У цьому розділі розглядають питання мовних
норм і доцільності вживання мовних засобів залежно від мети й умов
спілкування.
Інше значення терміна культура мови — уміння правильно
говорити й писати, добирати мовні засоби відповідно до мети й
обставин спілкування, грамотно, логічно, точно й вира5зно
передавати засобами мови свої думки, почуття й переживання. Мові
високої культури властиві багатство словника, різноманітність
граматичних форм і синтаксичних конструкцій, логічна стрункість
та вира5зність.
Таким чином, розрізняють мовлення правильне (таке, що
відповідає мовним нормам) і мовлення комунікативно доцільне
(скероване на максимальне досягнення мети спілкування).
Культура мовлення — це система вимо5г щодо вживання мови в
мовленнєвій діяльності — усній і писемній. Належний рівень
культури мовлення засвідчує розвинений інтелект та високу
загальну культуру особистості. Культура мовлення забезпечує
високий рівень спілкування, ушляхетнює стосунки між людьми,
сприяє підвищенню загальної культури особистості та суспільства в
цілому. Плекати культуру мовлення — обов’язок кожного.
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Отже, літературна мова — це оброблена, унормована форма
загальнонародної мови, яка відзначається високим рівнем норма7
тивності. Саме унормованістю літературна мова протиставляється
іншим різновидам національної мови: діалектам, жаргонам,
просторіччю. У писемному та усному різновидах вона обслуговує
культурне життя народу.
Українська літературна мова постійно розвивається й збагачуєть7
ся. Цей процес супроводжуваний усталенням, шліфуванням
обов’язкових для всіх мовців літературних норм.
З підручника.
Поясніть, які особливості мовлення вивчає стилістика, а які — культура
мовлення.
4. Перепишіть речення.

1. Мовна культура — це живодайний корінь культури розумової,
високої справжньої інтелектуальності (В. Сухомлинський). 2. Мова
людини — своєрiдний лакмусовий папiрець, який виявляє рiвень її
загальної культури, освiченостi, внутрiшньої iнтелiгентностi.
Плекання високої культури мови — це свiдчення нашої любовi i
прив’язаностi до рiдного слова, поваги до свого народу (З довiдника).
3. Норми української літературної мови, створені на народній
основі, дала поезія Шевченка. Він відібрав із загальнонародної мови
все найбільш істотне і яскраве і розкрив у своїй творчості багатство,
гнучкість, красу і милозвучність українського слова (З підручника).
4. Яке то щастя — мати мову, якою створено «Кобзар»! Оту святу,
многовікову — наш найдорожчий Божий дар! (В. Квітневий).
Позначте в словах орфограми. За потреби зверніться до поданого в
«Довідковому бюро» переліку орфограм. Чи можна сказати, що написання
слів відповідає орфографічним нормам української літературної мови?
Поясніть уживання в реченнях розділових знаків. Яким нормам української
літературної мови воно відповідає?
Підготуйте повідомлення про роль класиків української літератури,
зокрема Т. Г. Шевченка, в унормуванні української літературної мови.
5. Прочитайте. Про порушення яких мовних норм ідеться в кожному
реченні? Звіртеся з таблицею «Норми української літературної мови»,
поданою в «Довідковому бюро».

1. Коли журналіст пише «дуель між шістьма спортсменами» або
«діалог ведуть чотири представники різних галузей науки», це
означає, що для нього виділені слова втратили свій первісний зміст.
2. Яскравий рекламний плакат запрошує «відвідати страви в
ресторані». Певно, стравам доведеться довго чекати на гостей…
3. Коли вже працівники «учбових закладів» звикнуть до того, що
працюють вони якраз у навчальних закладах? 4. Дивнувато
сприймається фразеологізм у реченні «Залізничники зробили все
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можливе, щоб доставити цінний вантаж
за тридев’ять земель у точно призна7
чений час».
З журналу «Український тиждень»
У чому полягає культура мовлення сучас$
ної молодої людини? Назвіть її складники.
6. Я — РЕДАКТОР. Визначте, які
мовні норми порушено в кожному
реченні. Відредагуйте речення (усно).

1. Журнал «Україна» не тільки добре
читається, а й добре дивиться. 2. Прина7
гідно завважити, що в процесі теледис7
кусії появляються дзвінки з усієї
України. 3. Хочу переконати вас у
слідуючому: до мовних норм я відношуся
Микола БАБАК.
Фотоінсталяція «Діти твої, Україно»
зі значною пошаною. 4. Більша половина
синтаксистів
пропонує
школярам
користуватися Жовтобрюхом. 5. По зрівнянню з іншими видами
транспорту таксі в нас дуже коштовні.
7. Прочитайте.
нормативне.

У

кожній

парі

словосполучень

визначте

• Скласти іспит, здати іспит.
• Дякую вас, дякую вам.
• Самий активний учень, найактивніший учень.
• Зустріч зі школярами, зустріч з школярами.
• Вчитися на протязі життя, вчитися протягом життя.
• Скажіть у двох словах, скажіть двома словами.
• Переливаю[цs5:а] вогні, переливаю[тs5сs5а] вогні.
• Завдавати шкоди, наносити шкоду.
• Задавайте питання, ставте питання.
• Зміни впадають в очі, зміни кидаються в очі.
Із вибраними словосполученнями складіть і запишіть речення.
Роздивіться зображення фотоінсталяції М. Бабака. Поясніть задум
митця.
Як ви вважаєте, чи впливають на розвиток літературної мови
глобалізаційні процеси розвитку суспільства? Поясніть.
Складіть перелік веб$сайтів, присвячених плеканню культури
української мови. Назвіть теми, які, на вашу думку, варто обговорити на
форумах цих сайтів.
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СТИЛІСТИКА
ТА ЇЇ ПІДРОЗДІЛИ:
СТИЛІСТИКА МОВИ
(практична)
І СТИЛІСТИКА МОВЛЕННЯ
(функціональна)

8. Прочитайте. Розкрийте суть термінів мовна культура та мовленнєва
культура.

У кожній сфері суспільного життя існують свої правила і закони
мовного спілкування. Молодь опановує їх у міру інтелектуального
вдосконалення й громадянського зростання.
Між рівнем освіченості, загальної культури і рівнем мовної
культури існує чітка співмірність і залежність. Формування мовної
культури, тобто усного і писемного мовлення, навичок і поведінки
мовного спілкування, відбувається поступово й неухильно за умови,
що мо$вець свідомо ставиться до свого вдосконалення і має на меті
домогтися високої мовної та мовленнєвої культури.
Як ви розумієте вислови
громадянське зростання?

інтелектуальне

За М. Стахів.
вдосконалення й

9. Прочитайте. Поясніть лексичне зна
чення слова стиль у кожному реченні.
За потреби скористайтеся тлумачним
словничком, поданим у кінці підруч
ника.

Львівський
кафедральний собор

14

1. Стиль життя людини найчіткіше
проявляється в складних умовах
(А. Адлер). 2. Необхідно розвивати
впевненість у собі та вміння швидко
обирати оптимальний стиль поведінки
в будь+якій ситуації (З посібника).
3. Дизайнери впевнені: почуття стилю
подібне до м’яза. Якщо тренувати
регулярно — буде в чудовій формі
(З журналу). 4. Новий стиль в Україні
був уведений Центральною Радою
1 березня 1918 року. Різниця між
старим і новим стилем літочислення
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становила 13 днів. Отже, після пер7
шого березня 1918 року настало чо7
тирнадцяте (Із сайта «Острів знань»).
5. Вигляд будівлі, який викликає в
нас почуття, відповідні до її призна7
чення, — це і є архітектурний стиль
(Стендаль). 6. Мовний стиль — це
сукупність засобів, вибір яких
зумовлений змістом, метою та
характером висловлювання. Стиль —
основне поняття стилістики (О. Поно
марів).
Що означав у давнину вислів
повернути стиль?
Собор Різдва Богородиці
Що є предметом вивчення стилістики?
у Козельці Чернігівської області
Назвіть відомі вам стилі мовлення.
Користуючись електронною енцик$
лопедією або електронним словником, відшукайте і запишіть якомога
більше значень слова стиль.
Доведіть, що слово стиліст багатозначне. Якими якостями має
володіти письменник чи журналіст, щоб відповідати характеристиці
«гарний стиліст»?
Порівняйте поняття стиль, образ та імідж. У чому їхня подібність і
відмінність?
Роздивіться фотографії архітектурних споруд, що належать до різних
архітектурних стилів. Визначте ці стилі. Які ще стилі архітектури ви
знаєте?
Підготуйте матеріали до віртуальної екскурсії «Архітектура моєї малої
батьківщини» або «Архітектурні перлини України: різнобарв’я стилів».

Червоний корпус Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Будинок із химерами
в Києві
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Основні функції мови як складного суспільного явища —
це формування думок та спілкування.
Особливості вживання мовних одиниць у різноманітних
умовах спілкування вивчає розділ науки про мову
стилістика. Іншими словами, стилістика обґрунтовано
відбирає виражальні засоби мови для найефективнішого
спілкування в різноманітних ситуаціях. Основне поняття
стилістики — стиль.
Стиль мови — це сукупність мовних засобів (слів, грама
тичних форм, морфем, синтаксичних конструкцій), вибір
яких зумовлений змістом, метою та характером вислов'
лювання.
Стиль мовлення (інакше його називають функціональ
ним стилем) — це доцільний добір та ефективне використан'
ня системи мовних засобів з певною метою та за конкретних
умов спілкування.
Терміни «стилістика мови» та «стилістика мовлення»
треба розмежовувати так само, як і відповідні їм терміни
«мова» й «мовлення».

СТИЛІСТИКА
МОВЛЕННЯ

МОВИ

Стилістичні
засоби:
фонетичні;
лексичні;
словотвору;
граматичні

Стилі мови

Стилі мовлення

Стилістичні
функції
мовних
одиниць

Стилістика мови (практична) вивчає стилістичні засоби
мови. Предмет її дослідження — стилістично забарвлені
мовні засоби та їхні виражальні можливості, тобто мовні
ресурси всіх мовних рівнів із погляду додаткових
стилістичних значень елементів мовної системи.
Стилістика мовлення (функціональна) вивчає особливості
функціональних стилів, жанрові різновиди мовлення. Вона
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визначає стилістичні можливості мови залежно від мети й
завдань спілкування, змісту й типу мовлення співвідносно із
ситуацією (умовами) спілкування. Завдання стилістики
мовлення — вивчення найтонших емоційно'експресивних
відмінностей між різними жанрами й видами усного і
писемного мовлення.
10. Перепишіть. У якому реченні йдеться про індивідуальний стиль пись@
менника? Яким чином він пов’язаний зі стилем мови та стилем мовлення?

1. Цінність стилю полягає в ясності вислову (Аристотель).
2. Потрібне слово на потрібному місці — ось найточніше визначення
стилю (Дж. Свіфт). 3. Те, що добре написано, ніколи не набридає.
Стиль — це життя твору, це кров думки (Г. Флобер). 4. Стиль — як
кришталь: його чистота — запорука блиску вислову (В. Гюго).
5. Стиль — це не лише автор, це й матеріал, він має
пристосовуватися до предмета дослідження (В. Лібкнехт). 6. Стиль
як ніс: двох однакових не буває (Б. Шоу). 7. Деяким статтям
«Вікіпедії» необхідно надати енциклопедичного стилю (З рецензії).
Розкрийте зміст афоризмів: «Стиль — це людина» (Г. Флобер) та
«Стиль — одяг думки» (Д. Честерфільд).
Індивідуальний стиль якого сучасного українського письменника вам
подобається найбільше? Свій вибір обґрунтуйте.
11. Прочитайте текст мовчки. Визначте його тему й головну думку.

Як тільки людину не називали! І homo sapiens (людина розумна), і
homo fuber (людина, яка виробляє), і homo habilis (людина вміла), і
homo ludens (людина7гравець). Проте homo sapiens (людина розумна)
існує та виявляє себе лише як homo communicans — людина, яка
спілкується, або ж homo eloquens — людина, котра5 говорить. Не
даремно давні греки називали людину істотою суспільною, адже як
особистість вона реалізується не сама по собі, а лише в спілкуванні з
собі подібними. Чим більше підвладне людині слово, тим яскравіше
сяятиме світло її думки, тим освіченішою й мудрішою зможе вона
стати, тим серйозніший вплив здійснюватиме на співрозмовників,
тим більше гарних справ здійснить у житті.
Але в різних за сферами використання і жанрами висловлюваннях
мовні засоби використовуються різні! Різні добираються слова, по7
різному ці слова сполучуються, по7різному вибудовуються з них
речення. Так, художній твір, наукова стаття, протокол написані
однією мовою, але значно різняться добором мовних засобів і
специфічними особливостями в мовному оформленні.
Там, де є мовленнєве спілкування, виробляються й обираються
стилі: стиль мови і стиль мовлення.
З підручника.
Які стилі мовлення вам відомі? Назвіть їх.
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Визначте стиль прочитаного висловлювання. За потреби зверніться до
таблиці «Стилі мовлення», поданої в «Довідковому бюро».
Представникам яких професій, на вашу думку, важливо мати
індивідуальний стиль? Чи виробили ви вже індивідуальний стиль для
себе? З чого можна зробити такий висновок?
12. Прочитайте висловлювання. Визначте стиль кожного.

І. Стилістичний аналіз мови полягає у визначенні функцій
мовних одиниць, які нерівноцінні комунікативно, неоднаково
сприймані й використовувані мовцями. Стилістичний аналіз є
своєрідним продовженням будь7якого іншого лінгвістичного аналізу
(фонетичного, морфемного, морфологічного, синтаксичного та ін.),
бо немає власне стилістичних одиниць мови — мовних одиниць, які
були б тільки стилістичними. Стилістичні одиниці мови існують
лише в єдності з іншими мовними одиницями — фонетичними,
граматичними тощо.
З підручника.

ІІ. Уболівання за мову — цінна людська якість, але її самої
сьогодні недостатньо для конструктивної роботи у сфері мовних
відносин. Не підкріплена широтою світогляду й чесністю аналізу,
вона може породжувати й породжує то паралізуючий песимізм, то
легковажний оптимізм, то різного роду верхоглядські прожекти, то
спроби розв’язання мовного питання способом хапання за комір
співрозмовника.
Мовно7культурна сфера нині перенасичена політичними й
ідеологічними спекуляціями. Довільні журналістські версії й міфи
подекуди витіснили наукову інтерпретацію явищ і коректність
понять.
За І. Дзюбою.

ІІІ.

У мене вмить заб’ється в грудях серце,
Коли до болю щира й чарівна
Десь наша рідна пісня розіллється
І жайвором осіннім залуна.
В її вінок вплелися кров, і сльози,
І запорожців славних грізна сталь.
Важкі походи і весняні грози,
І материнська ласка і печаль.

Д. Луценко.
Поясніть лексичне значення виділених слів. Доберіть до них синоніми.
13. Прочитайте. З’ясуйте стиль висловлювання. Свою думку доведіть.

Мова як тіло думки якнайповніше і найвиразніше символізує
національний характер, душу народу, спосіб мислення певної
спільноти. Сьогодні потрібно дбати про створення відповідної мовної
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атмосфери в дошкільних і шкільних закладах, підвищення
привабливості й інформативної та інтелектуальної насиченості
українського друкованого слова, впровадження української мови в
комп’ютерні й інтернет7технології, які є реаліями вже не
майбутнього, а сучасності.
Ключем до цілковитої нормалізації мовної ситуації в Україні є
всебічний прогрес України як держави: саме він підносить почуття
національної гідності громадян України, а отже, і їхнє почуття
відповідальності за свою культуру й мову.
З газети.
Визначте слова, вжиті в переносному значенні. Розкрийте ці значення.
Текстам яких стилів властиве вживання слів у переносному значенні?
Чи існує, на вашу думку, індивідуальний стиль спілкування? Поясніть.
Прокоментуйте слова Миколи Вінграновського: «Ти для людини в
людяному слові».
Як ви розумієте поняття український стиль? Виконайте проект
«Сучасна молодь і український стиль».
Роздивіться репродукції малюнків сучасної української художниці Надії
Старовойтової. У чому виявляються ознаки українського стилю в цих
зображеннях?

Стилістика співвідноситься з усіма розділами науки про
мову: фонетикою, лексикологією, словотвором, морфо
логією та синтаксисом.
Основними поняттями стилістики й культури мовлення є
синоніміка і варіативність.
Синоніми бувають:
• ф о н е т и ч н і (вітчизна — отчизна; Україна — Вкраїна);
• л е к с и ч н і (роди7на — сім’я; безмежний — нескінченний,
безкрайній, безконечний);
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• ф р а з е о л о г і ч н і (всипати перцю — дати березової
каші; одним миром мазані — одного поля ягоди);
• м о р ф о л о г і ч н і (навколо сніг/сніги; читай —
читати — ти прочитав би);
• с и н т а к с и ч н і (братова книжка — книжка брата;
батьки і діти — батьки з дітьми).
Спільність значення синонімів пояснювана тим, що вони
називають одне поняття. Сутність синонімів визначається
наявністю в них різних відтінків значення.
14. Прочитайте пари синонімів. Визначте серед них фонетичні,
лексичні, фразеологічні, морфологічні та синтаксичні.

• Мовна культура — культура мови.
• Україна — Украйна.
• Звитяга — сміливість.
• Ім’я — наймення.
• В однакових формах — в однаковій формі.
• Перелітний птах — переїжджа сваха.
• Критикувати — розпікати.
• Половіє жито — половіють жита.
• Вразити ціль — уразити ціль.
• Дотепний — гостроязикий.
• Він заспівав — він як заспіває.
• Набити руку — з’їсти собаку.
• Я нетерпляче чекав початку навчального року, бо люблю свою
школу. — Я нетерпляче чекав початку навчального року: люблю
свою школу.
Які зі слів у виділених парах є стилістично нейтральними (уживаються
в усіх стилях) і стилістично маркованими (уживаються в певних стилях
мови)? У яких саме стилях їх потрібно вживати?
15. Прочитайте. Визначте стиль висловлювання. Перекажіть
його, дотримуючи стилю. Продовжіть висловлювання,
ілюструючи його назвами українських книжок, що репрезентують
твори різних стилів — наукового, художнього, публіцистичного.

В умовах стрімкого розвитку науково7технічного прогресу
всемогутній пан Комп’ютер посмів викликати тендітну пані Книжку
на дуель. І що ж? Книжка вистояла, бо в ній закладено міць пам’яті
століть, силу духу й трепет людського серця. Вона зберігає тепло
рук, які її творили…
Чи варто порівнювати та протиставляти Інтернет і книжку? Складіть про
це роздум у публіцистичному стилі (усно).
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Я — ЧИТАЧ. Чи пам’ятаєте ви свою першу дитячу книжку? Розкажіть
про неї. Які книжки ви захочете прочитати своїм майбутнім дітям?
Назвіть ці книжки. Свій вибір обґрунтуйте.
16. Прочитайте. Лексичне значення виділених слів з’ясуйте за
тлумачним словничком.

Культура мови починається із самоусвідомлення мовної
особистості. Вона зароджується й розвивається там, де носіям
літературної мови небайдуже, як вони говорять і пишуть, як
сприймають їхню мову в різних суспільних середовищах, а також у
контексті інших мов. Щодо формування мовної свідомості культура
мови безпосередньо пов’язана із психологією та соціологією.
З підручника.
Розкрийте значення термінів мовна особистість та мовна свідомість.
Поясніть, чи вважаєте ви себе сформованою мовною особистістю.
Свою думку підтвердіть прикладами.
Складіть і запишіть висловлювання в публіцистичному стилі на тему
«Мовна свідомість мого покоління» (обсяг — 8–10 речень).

Я знаю!
Я вмію!
Я мож !
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Яким чином пов’язані мова та мовлення?
Як співвідносяться мова загальнонародна та літературна?
Що таке мовна норма? Чому необхідно дотримувати мовних
норм?
Які мовні норми ви знаєте? На які види поділяють мовленнєві
помилки?
У яких значеннях уживають термін культура мови?
Сформулюйте кілька запитань щодо культури мовлення, які
ви хотіли б поставити фахівцеві7мовознавцю.
Доведіть, що слово стиль багатозначне. Розкажіть про його
походження.
Поясніть вислів «Стиль починається там, де є вибір».
Назвіть ознаки індивідуального стилю вашого улюбленого
письменника.
Що вивчає стилістика мови? Чому друга її назва — практична
стилістика?
Що вивчає стилістика мовлення? Чому стилістику мовлення
називають функціональною стилістикою?
Які стилі сучасної української літературної мови ви знаєте?
Назвіть особливості кожного з них.
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 З якими розділами науки про мову пов’язана стилістика? Яким
чином?
 Виберіть відомий усім казковий сюжет і відтворіть його в
різних стилях.
 Роздивіться шмуцтитули та загальне оформлення підручника й
доведіть, що вони виконані в українському стилі.

УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ
ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ
З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ
17. Прочитайте текст, визначте його тему й головну думку. З’ясуйте
стиль тексту, свою думку обґрунтуйте.

Казка про чарівне зілля
Улянка любила цю галявину. Вона була як райдужне око старого
лісу, як зелене кругле озерце, як жива парасолька, виткана з
мільйонів пелюсто'к. Рослини тут навзаводи пнулися до сонця. І всіх
перемагав петрів батіг, він із високої гнучкої стеблини озирав
галявину блакитними жаринами своїх квітів. За ним поспішали
смутні лілові дзвоники, а за дзвониками пнулися вгору білі
парасольки деревію та вінички блідо)рожевої материнки.
Тут Улянці завжди пригадується дідова казка. Є в лісі
найглухіший з усіх за'куток. Захований він від звірів і від людей.
Залетить туди часом зозуля і, налякана завороженою тишею, відразу
поспішає геть. Тільки їжаки, як смеркне, перекочуються там
таємничими клубками. А ще під чорним каменем живе старий вуж.
Він такий старий, що жовтогарячі цятки' на лакованій голові
вицвіли й стали білими, як кружальця з березової кори.
У тому закутку, схилившись над ручаєм, цвіте полум’яна квітка.
Це чарівне чарнамай)зілля.
Кажуть, жив тут колись дід Чарнамай. Усі звірі, птахи, усі лісові
гади були в нього на послузі, бо знав він віще слово. Вовки
приносили йому м’ясо вепра, птахи збирали найкращу полуницю,
вужі, гадюки та ящірки' діставали духмяні й ніжні гриби, які
ростуть під землею і ніколи не показуються на денне світло.
Коли дожив дід до півтораста років, прийшла й до нього смерть.
І ось у тих місцях, де жив колись старий Чарнамай, виросло над
ручаєм товсте м’ясисте стебло, а на ньому розцвіла червона, гаряча,
як вогонь, квітка. Ніхто ще її не бачив ніколи. А хто знайде її та
зірве, той ніколи, скільки житиме, не буде сиротою. Кожна стрічна
жінка буде йому матір’ю, кожний чоловік — батьком, юнак —
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братом, а дівчина — сестрою. У кожній сім’ї стане він рідним, серед
усього народу — улюбленим сином. Як ітиме він глухою пущею —
розступиться пуща, шлях широкий проляже. Як ітиме через
болото — висохне твань, ствердне трясовина. А все через те, що
знатиме він віще слово.
Ось іде Улянка лісом. Аж раптом такі пішли яри та стрімкі кручі,
уже ні стежки, ні голосу людського…
Уже й птахи затихли. І дерева почали зустрічатись незвичайні.
Ось береза як береза, а тільки покручена, наче в тузі заломила білі
свої руки. Дуб як дуб, а тільки низенький, кривобокий, мов
приплюснула його зверху чиясь дужа долоня. Терни кущавляться,
як колюча борода, гриби з тарілку завбільшки мов стежать за
кожним кроком дівчини, і зеленими важкими краплинами капає з
них отрута…
Як проповз між дерев старий вуж із руку завтовшки, зупинилась
Улянка — йти далі чи назад повернутися?
Глянула — і серце зайшлося: зовсім близько під кручею ручай
дзвенить, і над ним схилилась червона вогненна квітка з ясним, як
шматочок неба, сердечком усередині. «Чарнамай)зілля!» — шепоче
Улянка. Кинулась уперед, простягла руку…
І все зникло: ні ручая, ні квітки. Лежить дівчина в траві,
розкинувши руки, а світлу галявину стережуть густі липи.
За О. Донченком.
Яку оспівану в народних легендах рослину нагадує чарнамайзілля? Які
перекази про неї ви знаєте? Чим наділяла квітка того, хто знайде її
купальської ночі?
Про яке віще слово йдеться в тексті? Чому володіння цим словом
робить людину рідною для всіх людей?
 Складіть і запишіть план тексту (складний).
 Перекажіть текст (усно), завершивши його
міркуваннями про те, чи доречними в житті
сучасної людини є мрії та романтичні
переживання.
Роздивіться
репродукцію
картини
О. Макаренка. Які легенди про рослини ви
знаєте? Розкажіть їх.
Створіть казку про свою улюблену квітку.
Дотримуйте художнього стилю.
 До створеної вами казки намалюйте
ілюстрацію або викладіть її зміст у коміксі.

Олексій МАКАРЕНКО.
Легенда про мак
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СТИЛІСТИЧНІ
ЗАСОБИ
ФОНЕТИКИ

§ 1. Загальна характеристика
звукового складу української мови
18. Прочитайте. Визначте слова, які різняться одним звуком. Вимовте
ці звуки. Який із розділів науки про мову вивчає звуки мови і
мовлення?

1. Клекочуть води в гирлі, наче в горлі (П. Перебийніс). 2. О сам…
О сум… І крик… І крук… Чого ти, круче, крячеш? (В. Кашка).
3. Крутить хуга ніжну фугу і до мене промовля: «Я твою розвію
тугу!» (А. Жикол). 4. І чудно, і дивно (і чадно, і димно) спускатись мені
в велелюдну світлицю (О. Забужко). 5. Дитинства теплий вітер з очей
моїх сльозинку витер (О. Довгоп’ят).
Виділені слова передайте фонетичною транскрипцією.

Фонетика – розділ мовознавства, що вивчає звуковий
склад мови, досліджує природу звуків мовлення, закони
їхнього поєднання, звукові зміни й зумовленість таких змін.
Фонетика вивчає склади і наголос, а також питання точного
передавання звукового складу окремих слів на письмі
(фонетична транскрипція).
Звуки мовлення людина творить за допомогою мовного
апарату, що складається з легенів, ротової порожнини,
язика, піднебіння, зубів, губ, носової порожнини, гортані,
голосових зв’язок.
Джерело мовних звуків — голос, утворюваний зміною
видихуваного повітря, що проходить через щілини між
голосовими зв’язками, які коливаються, і шуми, створювані
перепонами, котрі постають на шляху видихуваного
повітря.
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Голосні звуки творяться за участю лише голосу.
Приголосні — з голосу й шуму або тільки з шуму.
Залежно від того, у якому стані перебувають у момент
їхнього творення голосові зв’язки, приголосні звуки
поділяють на дзвінкі та глухі. Якщо зв’язки напружені,
творяться дзвінкі приголосні звуки. За розслаблення
голосових зв’язок творяться глухі приголосні. За ознакою
«дзвінкий – глухий» приголосні звуки утворюють пари.
Приголосні звуки поділяють також на тверді, м’які та
пом’якшені. Їхня вимова розрізняється положенням язика в
ротовій порожнині. Окремі приголосні за ознакою
«твердість – м’якість» утворюють пари.
19. Прочитайте, з’ясуйте звуковий склад виділених слів. Охаракте@
ризуйте кожен звук (голосний чи приголосний; якщо приголосний, то
дзвінкий чи глухий, твердий, пом’якшений чи м’який). Скористайтеся
таблицями, поданими в «Довідковому бюро».

1. Основою спілкування є усне мовлення. Письмо є вторинним,
додатковим, це лише муміфікований образ мовлення усного
(О. Сербенська). 2. Написане слово — це бідняк, який пробиває собі
шлях у світ власними зусиллями, у той час як усне, живе слово
досягає вищих посад завдяки рекомендаціям її світлості княгині
фантазії та її камердинерів — очей і вух (Л. Фейєрбах). 3. Мовна
поведінка народу, без сумніву, пов’язана з його загальною
культурою, народними традиціями. На мовному рівні науковці
виявили такі психологічні риси українців: доброзичливість,
шанобливість до співрозмовників, почуття власної гідності
(С. Богдан).
Що є підставою поділу звуків мовлення на голосні та приголосні? На
дзвінкі та глухі? Тверді, м’які та пом’якшені?
Поясніть уживання розділових знаків у реченнях.
Уявіть, що на зміну мовному спілкуванню прийшло спілкування
телепатичне: адресат мовлення сприймає лише зміст інформації,
інтонації та інших ознак усного мовлення більше немає. Дайте оцінку такій
формі спілкування, назвіть її переваги та вади.
20. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Перепишіть речення, виділені слова
передайте фонетичною транскрипцією. Зробіть фонетичний
розбір цих слів. Вимовте ці слова, дотримуючи правил орфоепії.
Перевірте вимову один в одного.

1. Тату, наш лелека прилетів! Мамо, чуєш мову солов’їну? І,
здається, тисяча світів слухає співучу Україну (О. Лупій). 2. З
духовного надпивши джерела, не осквернімо чистої криниці

27

block_10_2010-12-05-2010-3.qxp

06.08.2010

20:52

Page 28

ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

(І. Вовк). 3. Не сунься, капосна прояво, німа личино землячка! Не
вмре слівце моє смагляве, моя стеблиночка гнучка! (П. Перебийніс).
4. Тож, мила юнь моя, любіть, вивчайте солов’їну мову, ніде й
ніколи не ганьбіть її – життя свого основу (М. Волощук). 5. Людина
вища за тварину саме здатністю до мови, але нижча за неї, коли
негідно поводиться з мовою (Сааді).
Визначте у виділених словах орфограми. Поясніть правопис слів.
Обґрунтуйте вживання розділових знаків у записаних реченнях.
21. Визначте ведучого телепрограми або радіопередачі,
мовлення якого є, на вашу думку, бездоганним. За якими
критеріями ви це визначили? Якою мірою правильне мовлення
впливає на його популярність? Обговоріть свій вибір із
однокласниками.
Уявіть собі, що диктором українського телебачення призначено героя
п’єси М. Старицького «За двома зайцями» Свирида Голохвастова. Як
би, на вашу думку, сприйняли таке призначення українські телеглядачі?
Чому?
22. Прочитайте. Зробіть фонетичний розбір виділених слів
(письмово).

Вільно й грамотно користуватися мовою людина може лише в
тому разі, якщо зважатиме на своєрідність її усної чи писемної
форми. Адже, крім того, що вони тісно пов’язані, між ними є значні
відмінності. Можна правильно написати слова і неправильно їх
вимовити. На жаль, багато телеведучих і тележурналістів, не
обізнаних із нормами української орфоепії, вимовляють слова
неправильно.
Вплив електронних засобів масової інформації на мовну ситуацію
в суспільстві важко переоцінити. На наших очах в аудіовізуальних
ЗМІ зникає неоціненне багатство – школа красного слова, яка
базувалася на високому рівні мовленнєвої культури, мовного
досвіду. Дуже часто носіями грубих порушень норм є, хоч як це
дивно, ті, хто має володіти мовленням зразковим.
За Г. Козаковим.
Підготуйтеся до читання тексту з дотриманням орфоепічних норм.
Який розділ мовознавства вивчає властиву літературній мові вимEову?
Поясніть, як знання фонетики та правил вимEови може впливати на
успішність людини у спілкуванні.
Разом із учнями п’ятого класу підготуйте сценарій казкової вистави «У
країні королеви Фонетики». Розробіть декорації та костюми для
акторів. Який вигляд, на вашу думку, повинна мати сама Королева, голосні та
приголосні Звуки, ВимEова, Орфоепічна норма, Мовленнєва культура та інші
дійові особи? Розкажіть про це.
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§ 2. Стилістична роль
відтворення звуків у художніх текстах
23. Прочитайте. За змістом прочитаного сформулюйте три запитання.

Стилі мовлення створюються єдністю фонетичних, лексичних,
морфологічних і синтаксичних засобів.
Важливою ознакою тексту будь7якого стилю є його фонетична
організація: сполучуваність між собою звуків, рівномірність
чергування голосних і приголосних, правильне інтонування речень і
всього тексту.
Кожний стиль має свої фонетичні особливості, хоч найбільше
вони проявляються в текстах художнього стилю. Найчастіше тут
виступають звукоповтори. Фонетичні повтори в тексті
спостерігаються серед окремих звуків. До таких повторів належать
звукова анафора, звукова епіфора, алітерація, асонанс, рима.
За М. Пентилюк.
З’ясуйте стиль уривка, свою думку обґрунтуйте.
Визначте вжиті в уривку терміни. Які з них відомі вам із курсу літератури?

Науковці схарактеризували такі стилістичні засоби
фонетики:
• алітерація — повторення певних приголосних звуків у
словах, що складають речення, для підсилення звучності
тексту і через нього створення художнього образу: Тиша у
лісі, тиша, вітер кущі колише (О. Кононенко);
• асонанс — повторення голосного звука для художнього
забарвлення, посилення звучання того чи іншого звукоспо'
лучення задля створення художнього образу: Ти вчиш
любити все, що перемінне і що незмінне, як незмінний світ...
(П. Тичина);
• звукова анафора – повторення початкових звуків –
першого звука рядка у вірші або першого звука в слові:
Шиємо шовковий шуму шарм (Д. Кремінь);
• звукова епіфора – повторення кінцевих звуків чи
звукосполучень у закінченнях слів віршованого рядка:
На камені сіють,
На камені жнуть.
Та не в тім суть.
(В. Базилевський);
• рима – співзвуччя кінцевих частин слів у поетичних
рядках:
Пречиста Мати, діва Марія,
Цілує Сина в Святій Софії.
(Т. Майданович);
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• звуковідтворення – наповнення тексту звуками,
характерними для певних об’єктів природи, для створення
слухової картини стихії – потопу, пожежі тощо: На річці
скрегоче крига (М. Коцюбинський);
• звуконаслідування – відображення звуків навколиш'
ньої дійсності через використання мовцем спеціально
дібраних звуків: «Крукру!» — у пітьмі тугу журавлі несли
мені так боляче, так сумно (І. Гнатюк).
Стилістичні засоби фонетики впливають на довершеність
і поглиблення змісту висловлювання, посилюють його
емоційність, експресивність і виразність, естетичний вплив
тексту та сприяють його комунікативній привабливості.
24. Прочитайте поезію. Який настрій викликає у вас її звучання?
Визначте вжитий у тексті стилістичний засіб фонетики.

Сипле, стеле сад самотній сірий смуток – срібний сніг, —
Сумно стогне сонний струмінь, серце слуха смертний сміх…
Стихли струни, стихли співи, срібні співи серенад, —
Срібно стеляться сніжинки – спить самотній сад.
В. Кобилянський.
Складіть і запишіть висловлювання в художньому стилі, кожне слово в
якому починалося б літерою п. Що можна сказати про настрій вашого
висловлювання?
Роздивіться репродукції шрифтових композицій «Українська абетка».
Що вивчає графіка? Як співвідносяться графіка і фонетика?

Тарас ГАВРИЛЮК, Олена МІРЯНІНА.
Українська абетка
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25. Прочитайте. Чи має, на вашу думку, сенс звукосимволічна
теорія походження мови? Відповідь підтвердіть прикладами.

Німецький філософ ХVІІ – початку ХVІІІ ст. Г. Лейбніц уважав,
що слова виникли завдяки стихійному, інстинктивному
наслідуванню їхнього звучання відповідно до тих вражень, які
отримували первісні люди від довколишніх предметів, звірів, реалій
тощо. У тих природних звуках він убачав не «справжнє коріння», а
лише «соки, якими живиться коріння мови». Відповідно до цього
виникла звукосимволічна теорія походження мови, за якою звуки
передають враження про навколишній світ. Цю теорію
підтримували такі визначні лінгвісти, як В. Гумбольдт («…звук за
своєю індивідуальною якістю вказує на якість предмета»), Я. Грімм,
Г. Штайнталь, О. Потебня, Ш. Баллі. Отже, за Г. Лейбніцом, є звуки
сильні й шумні, а є м’які й тихі – і ті, й інші передають відповідні
уявлення. Приголосні символізують твердість, гладкість.
Наприклад, звук [р] викликає сильний рух і шум, тому в
найрізноманітніших мовах він передає слова зі значенням сильної
дії. Найпоказовіші тут поетичні приклади. Як не згадати
Франкового «Вічний революціонер —/ Дух, що тіло рве до бою, / Рве
за поступ, щастя й волю, —/ Він живе, він ще не вмер. / Ні
попівськії тортури,/ Ні тюремні царські мури, / Ані війська
муштровані, / Ні гармати лаштовані, / Ні шпіонське ремесло / В
гріб його ще не звело» («Гімн»). Не менш промовистим є Шевченкове:
«За кражу, за войну, за кров, / Щоб братню кров пролити, просять
/ І потім в дар тобі приносять / З пожару
вкрадений покров» («Кавказ»). Статикою
руїни наповнений повторюваний [р] у
В. Стуса: «Яка нестерпна рідна чужина. /
Цей погар раю, храм, зазналий скверни»;
«Пощо, недоле осоружна, оця прострація
покор?»
Звук [лі5] позначає тихий і м’який шум. Як
зазначає Г. Лейбніц, властивість цього звука
привела до того, що за його допомогою в
латинській, верхньонімецькій та інших
мовах творять слова зі зменшувальним
значенням – себто поняття формує для себе
звукову оболонку слова. Таки жодна наша
колискова не містить скупчення шиплячих,
свистячих та дрижачого [р], але неодмінно
наявний у ній [лі5], що нагадує задоволене
белькотіння дитини в колисці: «Ой люлі,
О. СМОЛЯНІНОВА.
люлі, моя дитино».
Українська абетка
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Полярний синтез сильного, нестримного [р] із м’яким, тихим [лі5]
віддзеркалює чи не сутність самого життя. Коли ж сила помножена
на ніжність, у таких звуках почуваєшся, як у фортеці: «Застрягло
сонце між два клени, / димить обвіяна рілля, / і піль коловорот
зелений / довкола сонця закружляв» (Б.І. Антонич).
За І. Фаріон.

Григорій СИНИЦЯ.
Гопак
26. Прочитайте. Які звуки алітеруються в кожному реченні? З’ясуйте
стилістичну роль такого засобу фонетики, як алітерація.

1. Тиша. Тиша. Вітер жито колише. Заплелося в колосся мовчазне
стоголосся (В. Швець). 2. Радійте, груди, грозам і морозам. ... Ті, що у
творчу круговерть несуть руїну, рабство, смерть. Море, море, рокіт
горя… (П. Тичина). 3. Я так давно у житі не лежав, у голубому просто
неба житі. Жита5 однакові в усіх держав. Та тільки дома запитає
поле, неначе в серце колоском уколе: «А ти давно у житі не лежав?»
(Л. Горлач). 4. До думи дума доруша… Стодоли дум – в одну стодолу!
Дивись і думай, моя доле, — до думи дума доруша. Стобальним,
стоглобальним болем до неба дибиться
душа. До думи дума доруша... Стодоли
дум – в одну стодолу! (М. Вінграновський).
5. Жовте листячко лежить, сніг по ньому
шепелить… Сніг… Сніг… Перший сніг…
Сніг по листі шепелить… (В. Поліщук).
6. Життя, на жаль, уже прожито, лежить
на жовтих межах жах, жорстокі жатки
зжали жито – жорства іржава на ножах
(В. Чуйко). 7. Малинова мелодія. Минуле не
минає. Малинове відлуння з весною на
вустах (В. Чуйко). 8. Над ожинами, понад
жоржинами журавлина жура моя…
(А. Мойсієнко). 9. Вічний дощ до скла при7
лип, не одліпиш цілий липень (І. Жиленко).
Василь ЛОПАТА.
Крик
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27. Прочитайте. Назвіть голосні, які повторюються, створю@
ючи певну мелодію. Як називається такий фонетичний засіб і
яка його стилістична роль?

1. Зорі в морі у прозорій хтось розсипав у воді. Стиха
диха хвиля тиха, колисає, заплітає їх в мережки золоті
(С. Черкасенко). 2. Голодним вовком виє листопад, під
позолоту повечір’я прозоріш синь (Є. Маланюк). 3. Поїхав
Данило в долину по глину, в долину полинну аж ген за село.
Усілося сонце на згорблену спину, вгорнуло старого в
шовкове тепло (Л. Горлач).
Чи може асонанс поєднуватися з алітерацією? На що впливає
таке поєднання?
28. Прочитайте. Визначте в них алітерації та асонанси. Яка
роль цих фонетичних засобів?

І. 1. Обiпершись вiтровi на спину, кричить Тарасова
гора: — Нема на свiтi України, немає другого Днiпра!
(В. Симоненко). 2. Лечу над Україною. Лечу! Лелечий шлях
літак долає легко (А. Глущак). 3. Легко, легко, аж несміло
листям липа шелестіла. Два лелеки пролітали і на липі
спочивали. Як лелеки полетіли, липа вслід їм шелестіла
(Г. Чубач). 4. Причаруй, чарівна чарівнице, чарівним
чаруванням чаринь (О. Різниченко). 5. Тихше, тихше, не
диши, щоб не чули комиші... (Олександр Олесь).
ІІ. 1. Чорна хмара сонце вкрила, грім гуркоче з7за гори...
Ніч простерла чорні крила: в’ються вихрами вітри
(Д. Загул). 2. Вся в шершнях груша шелестюча, аж кожна
грушка – вся дзижчить, бо ж груша вся – медяна туча
пахучим золотом пахтить (І. Драч). 3. Жухне жах на ножах,
на тривожних рубежах (І. Драч). 4. А лепеха в липні до
лопуха липне, і лепече лопух, що від щастя оглух,
залипаючи в липовий пух (П. Осадчук). 5. Мережу
мереживо, мережу. Таїну збережену розкажу (С. Мейта).
6. О панно Інно, панно Інно... (П. Тичина).
Роздивіться репродукції картин Г. Синиці, В. Лопати, О. Кли$
менка. Поясніть їхні назви. Чи можна сказати, що художникам
удалося зобразити звуки, музику, крик? Спробуйте описати або
намалювати свою улюблену мелодію, пісню або музичний стиль.

Олександр КЛИМЕНКО.
Радісний крик самотньої та вільної птахи в сутінках між світами...
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29. Прочитайте. Доведіть, що в поетичних рядках наявна звукова анафора.

1. Хурделяє хуга хуртовинна (І. Драч). 2. Затоплю недолю
дрібними сльозами. Затопчу неволю босими ногами (Т. Шевченко).
3. У вирі вирію вирла вирлаті вирують... (Є. Гуцало). 4. Зелене
злинуло й злиняло, відзеленіло назавжди (Б. Чепурко). 5. Стебельце
сивої осоки стискається судомою самоти (В. Чуйко). 6. Безтілесна,
безкровна, безлика, бездоганна байдужість моя, в безнадії –
безмежно велика, бо без неї безсилію я (О. Грош).
Який вплив на сприйняття тексту особисто вами чинить звукова
анафора? Письмову відповідь побудуйте у формі роздуму.
30. Прочитайте. Укажіть ужиту в поетичних рядках звукову епіфору.
Яка стилістична роль цього засобу?

1. Такі у Слові видноколи, що їх не збутися ніколи! (С. Жикол).
2. Де ти, мій козаче? Чуєш, вітер плаче… Там, де ми любились, верби
пожурились… (Т. Буркацька). 3. Коли читає вірші графоман, мені
вчувається, мов гупа барабан. Слова у віршах – начебто солдати,
яких ведуть колонами на страту (О. Завгородній).
31. Запишіть строфами поданi поетичнi рядки. Укажіть слова, що
римуються.

1. Слова повинні буть покірні чуттям і помислам твоїм, і рими
мусять бути вірні, як друзі в подвигу святім (М. Рильський).
2. Земляки ріднесенькі, за нестачі рим геть для вас роблюся я
автором нудним. Принесіть, не гаючись, мені з дому клей – я шматок
анапесту вклею на хорей (Р. Качурівський). 3. Душа поезії – не рима,
не брязкальце для диваків. Її субстанція незрима палахкотить поміж
рядків. Ти чуєш, як вона співає, як хилить вітром комиші? А не
знайшов — її немає і не було в твоїй душі (Л. Первомайський).
4. Пишіть собі квадратами, драбинкою, півколами, із римами
багатими чи біднувато7голими, та людською мовою, чистою,
здоровою, мовою великою, не бідно7калікою! (О. Ющенко).
Що називають римою? Чи можна вважати риму рiзновидом звукової
епiфори? Поясніть.
Поясніть значення виділених термінів. Чи впливає віршовий розмір на
сприйняття поетичного твору?
32. Прочитайте. Які стилістичні засоби фонетики вжито в реченнях?

Маятник
З дитинства слухали ми всі його «тік7так», «тік7так».
І тепло було на душі, був спокій у серцях.
Та якось посварились ми, зчинився кавардак:
Одним потрібно лише «тік», а інші хочуть «так».
Уліво тягнуть, хто за «тік», управо, хто за «так».
Зламався маятник. Стоїть. Нема ні «тік», ні «так».
В. Бучинський.
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Складіть і запишіть текст про значення часу в житті сучасної молодої
людини. Використайте стилістичні засоби фонетики. Записане
прочитайте вголос.
33. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте
вжиті в реченнях стилістичні засоби фонетики.

1. Годинник зі стіни допитує суворо Чому у тебе все не так не так
не так (І. Коваленко). 2. Потяг відтатакував так так (М. Доленго).
3. Листя пожовкле тріпоче вітер гуде го7го7го З дуба зірвати він хоче
буру папаху його (М. Лисич). 4. Завірюха мете завірюха гуде Гу7гу7гу
Гу7гу7гу І хатини стоять аж по вікна в снігу (Л. Компанієць). 5. Якийсь
звук виник у мертвім безгомінні пронизливе ляскуче дзвеніння Дз7з7
зінь7нь Дз7з7зінь7нь (П. Загребельний). 6. Вже у полі гасне день ходить
сон7дрімота Дзень7дзелень Дзень7дзелень Відчиніть ворота
(А. Качан).
Визначте орфограми. Поясніть правопис слів.
34. Прочитайте. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
Визначте наявні в реченнях фонетичнi засоби стилiстики.

1. Шумить ж..ття журливе жовте ж..то, подiй х..тає повнi
колоски. Додолу вiт..р гне плоди важкi, як спiє зерно людських мрiй
налите (Б.I. Антонич). 2. Куйовдить вiтер срiбний струм осик, i
полохливе листя щось л..пече, мов немовля настрашене...
(Є. Маланюк). 3. Ходжу у ліс, в його осінню тишу, у тихе шел..стіння
вітрове. Бо тільки в нім я від трудів оддишу, обл..шу клопіт в шепоті
д..рев (В. Іващенко). 4. Схопився вiт..р по дiбровi i полохливо втiк у яр
(Олександр Олесь). 5. Мiж межами жваво, живо жовте ж..то жнуть
ж..нцi (Д. Загул). 6. Ж..не з гір бур..лом, котить валуни, ріка глухо
гуркоче, пер..мелюючи все в гл..бині на кам’яних своїх жорнах.
Серед брудних бурунів пл..ве дер..во з..лене, гіллясте! (З журналу).
Позначте орфограми. Поясніть напи$
сання слів.
Розкажіть, як ви мрієте провести свій
вихідний день. Уживайте стилістичні
засоби фонетики.
Доберіть і запишіть приклади
звукової епіфори з текстів художньої
літератури, популярних пісень тощо.
Роздивіться репродукцію картини
Д. Стецька. Пригадайте пісню,
співзвучну настроєві картини.

Дмитро СТЕЦЬКО.
Чумацький шлях
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§ 3. Милозвучність української мови —
характерна ознака всіх її стилів
35. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Прочитайте. Поясніть значення
виділених термінів.

Одна з характерних рис української літературної мови — її
милозвучність. Проте милозвучність мови не є її неодмінною
ознакою: вона потребує певної фонетичної організації
висловлювання, свідомого прагнення уникати незграбності в
поєднанні звуків під час мовлення. Важливим засобом досягнення
милозвучності в українській літературній мові є позиційне
чергування голосних і приголосних у–в, і–й, фонетичні варіанти слів
(іржа — ржа, з — зі — із, під — піді) та ін.
Недотримання правил чергування звуків призводить до
виникнення чужих в українській мові немилозвучних
звукосполучень: нарада відбулась в Кривому Розі; поїхала у Одесу. У
наведених прикладах поряд опиняються по кілька приголосних
[сі5–в–к–р] або голосних [а–у–о]. Цього можна й треба уникати,
використовуючи фонетичні варіанти: нарада відбулась у Кривому
Розі; поїхала в Одесу (до Одеси).
Милозвучності сприяє й відсутність уподібнення за глухістю
дзвінких приголосних, які вимовляють завжди дзвінко — у кінці
слова та складу. Підміна дзвінких приголосних глухими не
відповідає нормі української орфоепії.

За О. Пономаревим.
Як ви розумієте вислів милозвучність мови? За змістом прочитаного
сформулюйте й поставте одне одному по два запитання, які з’ясували
б сутність цього мовного явища.

Для української мови характерна милозвучність, або
евфонічність, тобто уникання складного для вимови
нагромадження звуків.
Милозвучності української мови досягають доречним
уживанням фонетичних варіантів слів, до яких належать:
• позиційне чергування голосних і приголосних
(прийменників у–в; сполучників і–й на початку слів:
указати — вказати, Іван — Йван);
• уставляння голосних [о], [е] між приголосними (вих[о]р,
віт[е]р);
• приставляння звука на початку слова ([і]мла, [в]угілля,
[в]ирій);
• позиційне вставляння [і] у прийменниках (під[і], над[і],
з[і]), у кінці деяких префіксів (під[і]гнути, над[і]слати,
з[і]ставити), [и], [е] в частках (б[и], ж[е]);
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• позиційне вживання дієслівного постфікса ся/сь
(зійшлися люди, зійшлись учні); часток же/ж, б/би, лише/лиш,
хоча/хоч (хоча він, хоч Іван);
• уживання дієслівних форм підемо/підем, ходити/ходить
та прислівникових форм знов/знову, позад/позаду,
поперед/попереду.
Засобами милозвучності української мови також є:
• спрощення в групах приголосних (радість — радісний);
• чергування окремих голосних і приголосних звуків
(ріг — на розі; козак — козацький).
36. Прочитайте. Випишіть словосполуки та словоформи, що повністю
відповідають правилам милозвучності української мови.

Зачитатись книжкою; запропонувати допомогу; перейнятися
думкою; будьмо здорові; пишемо охоче; радість знайомства; ознайо7
митись із твором; гарний і розумний; учора і завжди; спинися же; пе7
ресвідчитись у слушності; написали би; переконались самі; поспі7
шають в бібліотеку; троянди і орхідеї; знов спізнився; попереду всіх.
Я — РЕДАКТОР. Словосполуки, у яких правила милозвучності по$
рушено, відредагуйте й запишіть. Унесені виправлення обґрунтуйте.
Чи є подані та відредаговані вами словосполуки й словоформи
фонетичними варіантами? Поясніть.
37. Перепишіть, вибираючи з дужок фонетичний варіант, який
відповідає вимогам милозвучності мови. Свій вибір обґрунтуйте.

1. Народ (з, із, зі) його мудрістю,
глибокою людяністю (і, й) здатністю
на подвиги в ім’я сьогоднішнього (і,
й) в ім’я майбутнього — цей народ
був головним героєм фільмів
Олександра Довженка (Олесь Гончар).
2. Будьмо (у, в) моїй і твоїй (Україні,
Вкраїні)! Серце нехай озоветься
чаїно, чуючи слово (Україна,
Вкраїна) святе (В. Мельник). 3. І в
(Україні, Вкраїні) не буде (україн7
ців, вкраїнців), поки не будем люби7
ти себе (А. Листопад). 4. І застука у
скронях крізь галас: і нащо мені
(усе, все) це (вписалось, уписалось) у
долю (і, й) (у, в) кров? (П. Вольвач).
5. (Перед, переді) мною широчінь
Дніпра, над ним з вагонів метропо7
літену червоних намистин біжуча
гра (О. Ющенко). 6. Я стою над Дінцем

Володимир ОРЛОВСЬКИЙ.
Затишшя
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(у, в) тумані яснім, і (у,в) сльозах тут лице за минулим моїм
(В. Сосюра).
Порівняйте фонетичні особливості української мови та іноземних мов,
які ви вивчаєте. Чи можемо ми стверджувати, що милозвучність
притаманна лише українській мові?
Чи згодні ви з висловом «Без поваги до інших мов не буде любові до
своєї» (І. Ликович)? Поясніть.
38. Прочитайте речення. Чи дотримано в них правил милозвучності?
Укажіть випадки, де такі правила могли бути порушені.

1. Боролась наша Леся Українка з нападницькими силами недуги
і відганяла смерть саму від себе звеважливо коротким словом: геть! І
чи не так сама ти, Україно, як ворон віщував тобі загин, не раз у
чорну і тяжку годину відгонила від себе смерть і тлін? (М. Рильський).
2. Леся добре знала полярну ніч сатрапів, донощиків і словоблудів,
де кожну думку кувалося в лещата казенності, де українське слово
зазнавало переслідування. Яку ж треба було мати відвагу духу, щоб
і серед тої, здавалось би, вічної суспільної заледенілості гукнути в
пітьму: «Вставай, хто живий!..» (Олесь Гончар). 3. Через тумани лихі,
через великеє горе ти світиш мені, моя зоре! Тільки в тебе я вірю і
віри повік не зламаю, а як зламаю, зломлюсь тоді, певно, сама, бо
задавить ворожая тьма (Леся Українка). 4. Творчість Лесі Українки —
нове слово не тільки в українській, а й у світовій літературі. Якщо її
великі попередники Тарас Шевченко та Іван Франко тільки
відкривали світові Україну, то Леся Українка вже доносила до
свідомості найширшого загалу суспільні й естетичні ідеали нації
(З підручника).
Поясніть, яким чином дотримання милозвучності мови залежить від
мEовця.

Сергій СВІТОСЛАВСЬКИЙ.
Куточок квітучого саду
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Ознаки якого стилю притаманні кожному реченню? Чи можна сказати, що
милозвучність мови властива всім стилям української мови? Відповідь
проілюструйте прикладами з речень, поданих у вправі або дібраних
самостійно.
Як ви розумієте вислів ідеали нації, національний характер? Розкажіть
про ідеали української нації, які ви вважаєте найголовнішими.
39. Я — РЕДАКТОР. Знайдіть порушення милозвучності. Пере@
пишіть текст, редагуючи його відповідно до усталених вимог.

В листопаді 1917 року у Києві було сформовано Галицько7
Буковинський курінь січових стрільців. Він був найбоєздатнішою
частиною армії Української Народної Республіки.
Ця українська гвардія увійшла у світову історію як
найінтелігентніша армія. Більшість старшин й чимало рядових
стрільців здобули вищу і середню освіту, дехто мав вчений ступінь.
У місцях постою стрілецьких частин велась культурно7освітня
робота. Організовувались читальні, створювались курси української
мови та українознавства, акторські гуртки давали вистави.
Стрілецький символ — червона калина. Стрілецькі пісні і
традиції залишаються в народній пам’яті.
За О. Козулею.
Прочитайте записане, дотримуючи вимог милозвучності мови.

Зверніть увагу! В поетичному мовленні, де звуки
виконують ще й римотворчу функцію, закономірності
милозвучності мови часто порушують: В землі віки лежала
мова і врешті вибилась на світ (Олександр Олесь). Дай же руку
мені і ходімо у даль (А. М’ястківський).
40. Прочитайте. Визначте порушення правил милозвучності мови,
обґрунтуйте їхню допустимість.

1. Вслуха5ймось в Веделя псалми, вдивляймось в твори
Пимоненка, Грушевського, збагнемо ми й переосмислимо Шевченка
(Б. Дегтярьов). 2. Щось від Сосюри є у всьому, від слів його і від жаги
(С. Бурлаков). 3. Бавмось в об’єднання, бавмось в роз’єднання… Не
переходимо тільки межі! (Олександр Олесь).
Роздивіться репродукції картин знаних майстрів українського пейзажу
В. Орловського, С. Васильківського, К. Крижицького, С. Світославського,
уміщені на сторінках підручника. Чи можна говорити про особливості
українського краєвиду? Складіть і запишіть висловлювання на тему «Пейзаж —
це портрет землі». Використовуйте засоби милозвучності мови.
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Сергій ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ.
Воронець у цвіту

Евфонічність характерна для всіх стилів української
мови.
Деякі слова зі звуковими відмінностями стилістично
марковані, тобто вживаються в певних стилях мови.
Серед фонетичних варіантів слів, за допомогою
взаємозаміни яких забезпечується милозвучність, потрібно
вирізняти фонетичні синоніми.
Якщо фонетичні варіанти є лише фонетичними
видозмінами того самого слова, їхнє різне звукове
оформлення залежить від сусідніх звуків, а зі стилістичного
погляду вони мають значення тільки як евфонічний засіб, то
фонетичними синонімами є такі варіанти слів, які, маючи
тотожне значення, відрізняються у функціонально'
стилістичному чи експресивному плані.
Отже, звукові варіанти слів, однакові за значенням, але
відмінні за емоційно'експресивним забарвленням і
стилістичним
уживанням,
називають
фонетичними
синонімами.
41. Прочитайте. Проведіть мовний експеримент: замініть виділені
слова їхніми фонетичними синонімами. Поясніть, як змінилося
сприйняття речення.

1. Ще не вмерла Вкраїна й не вмре, якщо тільки розправим
рамена... (А. Бортняк). 2. Слово Шевченкове незнищенне, бо він
закодував у ньому вкраїнську душу, саме єство українця (В. Баранов).
3. Бог не дає забути, совість огнем палає: Кодня, Базар і Крути —
навіть могил немає! (М. Луків).
У текстах яких стилів доречне вживання слів ймення, врочистий,
огненний? Доведіть це на прикладах.
Чи є фонетичними синонімами слова вдача — удача, вдалий — удалий,
уроки — вроки? Звіртеся із тлумачним словником.
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42. Прочитайте, визначте стиль висловлювання, свою думку
обґрунтуйте.

Милозвучність української мови досягається природним
чергуванням у ній окремих голосних і приголосних звуків,
можливістю вживати фонетичні варіанти слів та словоформ.
З’ясовуючи евфонічні явища в українській мові, виділимо ті з них,
що найчастіше впливають на мелодійне звучання мовленнєвого
потоку — сполучуваність звуків на межі слів і словоформ у реченні й
тексті. Такі засоби мають практичне значення для мовлення і
повинні вивчатись у середній школі, насамперед на уроках
фонетики, орфоепії, граматики і стилістики.
Збіг кількох звуків усувається вживанням фонетичних варіантів
самостійних та службових слів, яке називають евфонічним
чергуванням.
Воно
допомагає
уникати
невмотивованого
нагромадження однакових голосних та приголосних звуків. До них
належать варіанти прийменників (префіксів) в – у (ув, уві, вві); від –
од (оді); над – наді, під – niдi, перед – переді та інші, сполучників і –
й, щоб – щоби, хоч – хоча, часток б – би, ж – же, лиш – лише, ще – іще,
а також варіанти іменників чоловічого роду в давальному відмінку
однини на 7ові, еві (єві), у (ю), прикметників чоловічого й
середнього роду в місцевому відмінку на 7ому/ім (їм),
прислівникові варіанти типу знов — знову, звідкіль — звідкіля,
більш — більше, варіанти дієслівних форм: робити — робить,
купатись — купатися, ходім — ходімо, пишіть — пишіте і под.
Більшість із названих варіантів давно закріпилися в мові і
становлять її норму.
Правил чергування звуків і доцільного використання властивих
українській мові паралельних граматичних форм варто
дотримуватися, щоб надати мовленню милозвучності, легкості й
невимушеності, щоб мовлення було не тільки джерелом певної
інформації, а й приємним на слух.
За М. Пентилюк.
Що нового про засоби милозвучності мови ви дізналися з тексту? Складіть
і запишіть перелік відомих вам засобів милозвучності української мови.
Перелік проілюструйте прикладами.
43. Використавши свої знання про засоби милозвучності
української мови, складіть і запишіть висловлювання (обсяг —
8–10 речень) в публіцистичному стилі за поданим початком: «Українська
мова належить до милозвучних, на слух вона наспівна, приємна».
На думку науковців, назріла необхідність уведення до навчальної
програми студентів предмета «Евфонічні явища української мови». Як би
ви поставились до того, щоб такий спецкурс увели до шкільної програми?
Відповідь побудуйте у формі роздуму (усно).
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§ 4. Норми вимови
44. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Прочитайте текст. За змістом
прочитаного сформулюйте й поставте одне одному по три
запитання.

Орфоепічні норми складаються істо
рично разом із формуванням загально
національної мови, коли в житті суспіль
ства збільшується значення усного мов
лення. Володіння орфоепічними нормами
сприяє швидшому порозумінню людей,
які спілкуються усно. Увага співрозмов
ників зосереджується на змісті розмови, а
не відвертається незвичним для мо%вця
звучанням.
Крім того, дотримання орфоепічних
норм має значення для засвоєння право
пису, адже в українській мові є слова, які
пишуться на основі вимо%ви: калина,
школа, книжка. Є й слова, вимо%ва і
написання яких відрізняються, наприк
лад: [зеимлі%а%] — земля, [рожчиешча%йу] —
розчищаю. Пишучи такі слова за одними
нормами, а вимовляючи за іншими,
людина набуває ширшої мовної грамот
ності
Галина ДЮГОВСЬКА.
Дотримання орфоепічних норм є
Слов’янська берегиня
виявом культурного рівня мо%вця, а
наявність загальноприйнятих вимовних
норм у мові свідченням високого рівня розвитку цієї мови.
Сучасна українська літературна мова має на сьогодні в цілому
усталені орфоепічні норми. Вони охоплюють норми вимо%ви голосних
і приголосних звуків, сполучень приголосних, слів іншомовного
походження, норми наголошення слів та інтонування речень. Ці
норми повинен знати кожен.
За Г. Козачук, Н. Шкуратяною.
Визначте стиль тексту, свою думку обґрунтуйте.
Поспостерігайте за мовленням своїх знайомих. Які норми вим!ови
порушуються ними найчастіше? Поясніть, чому.
Роздивіться зображення інсталяції Г. Дюговської. Поясніть її назву. Що, на
вашу думку, насамперед маємо оберігати в нашій державі, суспільстві,
родині, у самому собі?
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Орфоепія — розділ мовознавства, який вивчає систему
норм єдиної вимови, властивої літературній мові.
Орфоепія невіддільна від фонетичних особливостей мови.
Орфоепічні норми — це:
• правильна вимова окремого звука, поєднань звуків;
• правильне наголошення слова та логічне виділення
слова в реченні;
• правильне інтонування речення.
Орфоепічні правила — це наукове осмислення,
визначення, формулювання орфоепічних норм.
Орфоепічні помилки поділяють на три групи:
• фонетичні (один звук замінено на інший, що спотворює
звучання слова);
• акцентуаційні (помилки в наголошенні: ви7мова замість
вимо7ва);
• інтонаційні (неправильне інтонування речення або
тексту).
Від
дотримання
орфоепічних
норм
залежить
ефективність спілкування.
Зверніть увагу! Серед усіх мовних рівнів фонетичний і
орфоепічний найважчі. Якщо лексичний склад свідомому
мовцю контролювати нескладно, то вимова формується,
коли дитина ще тільки вчиться говорити, під впливом
найближчого оточення. Впродовж життя мовець чує,
запам’ятовує, а потім уживає нові слова й мовні звороти.
Вимова ж, якщо не приділяти їй спеціальної уваги,
залишається незмінною.
45. Поясніть на прикладах із власного життєвого досвіду, як
дотримання орфоепічних норм впливає на зміст і ефективність
спілкування.

• ВимоFва голосних звуків.
Написання слів із ненаголошеними голосними
46. Прочитайте. Поясніть, від чого залежить вимова голосних звуків
[е], [и], [о]. Як вимовляємо голосні [е], [и] в ненаголошених складах? Чи
впливає наголос на вимову звука [о]?

Окриленість, зоріти, весело, джмелик, кропива, глибоко,
чепурний, широкоплечий, яснесенький, розумний, голубиця,
зозулька, Кожушний.
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Проведіть мовний експеримент. Прочитайте слова в уповільненому
темпі, потім у пришвидшеному. Чи змінився ступінь наближення [е] до
[и] та [и] до [е] в ненаголошених складах? На які правописні правила впливає
це мовне явище?
Передайте фонетичною транскрипцією виділені слова.

В українській літературній мові вимова голосних звуків
пов’язана з їхньою наголошеною або ненаголошеною
позицією.
Наголошені голосні вимовляють чітко. Лише початковий
голосний [і] в небагатьох словах наближається у вимові до
[и]: [іинод’і], [іинколи].
На ступінь наближення [е] до [и] та [и] до [е] в
ненаголошеній позиції впливає наступний наголошений
склад, а також темп мовлення — обидві умови посилюють
ступінь наближення.
У корені українських слів перед складом із наголошеним
[у] ненаголошений звук [о] вимовляємо як [оу]: [гоулубка],
[зоузул’я].
47. Перепишіть, передаючи фонетичною транскрипцією, слова з
ненаголошеними голосними [е], [и], [о].

Погойдує вітер [в’і5теир] калину (П. Перебийніс).
1. Летять гуси через Лету, хтось гукає перевозу. Віє вітер з
очерету, клонить вічні верболози (Ю. Ряст). 2. Журавель край поля
стереже криницю, не здійметься вгору, не махне крилом; колосом
додолу хилиться пшениця, слухає розмову вітру з джерелом
(В. Раєвський). 3. Оперились пташенята, в ірій полетіли, на калині, на
гілочці, гніздечко лишили (В. Грінчак). 4. Голуб твій повернеться
сьогодні через грози і вітри холодні (І. Калянник). 5. Летять, пливуть
і сурмлять ув імлі шовкові, жовті й сизопері птиці із континентів
чорної землі у рідні гнізда, на свої криниці (А. Малишко).

Олександр ЛИТОВЧЕНКО.
Лета — річка забуття
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Що вам відомо про правопис слів із ненаголошеними голосними?
Позначте в словах орфограму «Літери е, и, що позначають ненаголошені
голосні в коренях слів».
Що уособлює в античній міфології річка Лета? Пригадайте
фразеологізм, що вміщує це слово. Поясніть його значення.
Роздивіться репродукцію картини О. Литовченка. Поясніть її назву.

Щоб знати, яку літеру треба писати в ненаголошеному
складі з [е] або [и], треба поставити слово в такій формі, щоб
сумнівний голосний стояв під наголосом (з[ие]ма — зи7ми,
м[еи]не — до ме7не) або ж дібрати спільнокореневе слово, у
якому сумнівний голосний є наголошеним (н[еи]бесний —
не7бо, т[ие]хенько — ти7ша, г[оу]лубка — го7луб).
Якщо за зміни форми слова або у спільнокореневому
слові сумнівний голосний випав, треба писати літеру е: учень
(бо учня), справедливий (бо правда).
Запам’ятайте!
Завжди пишемо:
• літеру е у сполуках ере, еле : очерет, шелест;
• літеру о у сполуках оро, оло : боротьба, волос;
• літеру и у сполуках ри, ли у відкритих складах між
приголосними: криниця, глитати. Зверніть увагу, що інколи
ненаголошений [и] в таких сполуках можна перевірити
наголосом: гриміти, бо гри7мнути; блищати, бо бли7скіт.
• У коренях українських слів після ж, ч, ш, щ та г, к, х пишуть
літеру и: життя, чистий, шити, щирий, гикнути, килим,
хист.
• Літеру і пишуть лише тоді, коли звук [і] чергується з [о]
або [е]: жінка (бо жона, жонатий, женити), гіркий (бо
горенити), кішка (бо кошеня).
• У коренях українських слів перед складом із постійно
наголошеним а(я) пишуть а (вимовляють [а]): бага7то, хазя7їн,
гара7зд, кача7н, гаря7чий, галя7вина. Літеру а пишемо і в
похідних від цих слів словах із наголосом на іншому складі:
хазяйнови7тий, гарячко7вість, багати7р (у значенні багатий).
Запам’ятайте! Літеру о пишуть у таких словах: богатир
(у значенні герой, силач), козак, поганий, солдат, монастир,
лопата, гончар, товар.
48. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Позначте в словах
орфограму «Літери е, и, що позначають ненаголошені голосні в коренях
слів».

1. В ж..тті лиш сила нищить пер..шкоди (І. Франко). 2. Здобуті
розгоном чи нахрапом пер..моги не бувають тр..вкими й тр..валими
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(З журналу). 3. Ми з ж..ття зр..вали наріст моху (Т. Севернюк).
4. Цілющої води я зач..рпнув з гл..бокої кр..ниці (П. Мовчан).

5. Д..тинства теплий віт..р з очей моїх сльозинку вит..р
(О. Довгоп’ят). 6. Обр..ває віт..р п..люстки п..чальні в синій т..шині
(В. Сосюра). 7. В..слуємо. А із в..сла в..селка зводиться в..села. За
селами с..пнули села, мов квіту річка нан..сла (О. Довгий). 8. До
м..нулого в..ртати підганяє мене спом..н (В. Мордань). 9. Від
людського поговору не запнешся пел..ною (Народна творчість).
Слова, написання яких слід перевірити за словником, підкресліть.
49. Подані слова запишіть у дві колонки: з літерою е та літерою и.

П..р..мога, з..л..ний, ч..ргови5й, зуп..нятися, ст..блина, л..сиця,
ч..рствий, хв..лювання, д..вина, д..сяток, бл..зький, в..шневий,
с..лянка, ч..рв’як, п..рій, ц..буля, к..рувати, л..ман, д..таль,
тр..мтіти, ч..брець, печ..ніг, м..тушня, м..дівник, коз..лець,
бр..ніти, гл..тати, кр..латий, тр..вога, п..р..пустка, об..р..жний,
стр..міти, довгот..лесий.
Правопис яких слів вам довелося перевіряти за орфографічним
словником? Чому?
Укладіть таблицю «Написання ненаголошених голосних [е], [и] у
коренях слів».
50. Перепишіть, вибираючи з дужок потрібну літеру. Після слів із
літерою і в корені після ж, ч, ш, щ та г, к, х запишіть у дужках слово з
чергуванням [і] — [е] або [і] — [о].

Голка — гіркий (горенити) заробіток.
1. Освіта — г(и, і)сть, а господар — розум. 2. Аби вмів працювати,
а ж(и, і)ти навчишся. 3. У корові молоко не к(и, і)сне. 4. Півнячий
гребінь не розч(и, і)сує. 5. Маког(и, і)н — хазяїн в хаті. 6. Пішло
діло — все зак(и, і)піло. 7. Дім без ж(и, і)нки — вітряний млин без
вітру. 8. Гнилими нитками не ш(и, і)ють. 9. Що від к(и, і)шки
народиться, те мишей ловитиме. 10. Цибуля — панна з г(и, і)р, що
має сто шк(и, і)р. 11. Найсмачніше м’ясо — біля к(и, і)сток.
12. Витівки лиса х(и, і)трі хіба що для курки. 13. Дома лев, а на війні
тх(и, і)р. 14. Хороший тесля і до коліна к(и, і)л заструже.
15. Х(и, і)сту на базарі не купиш.
Народна творчість.
Позначте в словах орфограму «Літери и–і після ж, ч, ш, щ та г, к, х в коренях
слів».
Поясніть написання літер и–і в коренях слів.
51. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. У чварах губимо до праці давній х..ст (В. Раєвський). 2. Над
усе — ч..стота душі. Тешімо себе, тешім! (М. Самійленко). 3. Не
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відступай в затятому двобої, кров предків хай у серці зак..па
(П. Перебийніс). 4. Лягли к..стьми незвані гості (Л. Забашта).
5. Нег..дно бути речником юрби. Раби рабів ще г..рше, ніж раби
(Л. Костенко). 6. Коли горіти, то вільно й ч..сто, за правду щ..ру, за
честь вогнисту (В. Грінчак). 7. Ти не давай з братів лупити шк..ру
(І. Франко). 8. А я не г..сть, не зайда в..падковий (Д. Луценко). 9. Хвої
запах ч..стий та г..ркий (М. Рильський). 10. І десь х..хоче х..мородь
лісна (Л. Костенко). 11. Ск..глить осінній віт..р над к..стяками д..рев
(Л. Чернов). 12. Х..литалася темінь патлата, веч..р важко ліз через
тин (В. Симоненко). 13. Поч..плялися за ноги дикі водорості трав
(П. Перебийніс). 14. Завтра потяг. Квиток у к..шені. Дай же руку
востаннє твою (В. Сосюра).
Позначте в словах орфограму «Літери и—і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у
коренях слів». Поясніть правопис цих слів.
52. Розкрийте значення одного з поданих фразеологізмів у
короткому гумористичному тексті.

1. По гарячих слідах. 2. Насипати жару за халяви. 3. Жити в
гаразді. 4. Сам собі хазяїн.
Визначте в словах орфограму «Літери а—о в коренях слів». Поясніть
правопис цих слів.
Як ви вважаєте, чи потрібні друковані засоби масової інформації в добу
поширення Інтернету? Яке майбутнє ЗМІ ви можете спрогнозувати?
Свою думку обґрунтуйте. У висловлюванні використайте подані у вправі
фразеологізми.
53. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. У виділених
словах поставте наголос, обґрунтуйте написання літер а—о.

1. Сонце пром..нем г..рячим розтопило смуток неба (В. Раєвський).
2. День, як б..гаття, тихо погаса (Д. Павличко). 3. Б..гряніло життя,
ніби хмари в вишині над туманами трав (В. Сосюра). 4. М..настир із
в..сокої кручі заз..рає у води Десни (В. Раєвський). 5. Жив у нас у селі
к..зак Хмара; б..гатир був! Що було в нього поля, худоби та всякого
добра! (Марко Вовчок). 6. І падала на шоломи ворожі б..гатиря пудова
булава (М. Шевченко). 7. Ті руки, хоч міцні, та не к..ряві (Д. Павличко).
8. Без ґазди які там г..разди! (Народна творчість).
Доберіть слова до диктанту, мета якого — перевірити знання
орфограми «Літери е, и, що позначають ненаголошені голосні в
коренях слів».
Уявіть, що вам запропонували стати головним редактором
всеукраїнського журналу, присвяченого культурі спілкування. Доберіть
для журналу назву. Розробіть рубрики, обміркуйте тематику статей.
Напишіть вступне слово до читачів, у якому прорекламуйте нове видання.
Чим такий часопис може зацікавити ваших однолітків?
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• ВимоFва приголосних звуків.
Позначення приголосних звуків на письмі
54. Вимовте слова правильно. Які слова пишемо так, як вимовляємо?
У яких словах між вимовою й написанням є розбіжність? Поясніть.

Приказка, мережка, боротьба, вокзал, джміль, бджілка, дзвін,
головний, ґелґотіти, сміється, змагаєшся, поморочся, лисичці,
мишці, легкість, зшити, зчіплювач, розступитися, розмежувати,
розставити.
Як ви вважаєте, чи легко вивчати українську мову іноземцям? Свою
думку обґрунтуйте.

Запам’ятате основні правила вимови приголосних звуків
в українській мові:
• Приголосні звуки чітко вимовляють між голосними, а
також на початку слова перед голосним: ходити, писати.
• Дзвінкі приголосні в кінці складу чи слова дзвінкості не
втрачають: дід, зуб, стежка, горобці.
• Приголосні [дж], [дз], [дз’] вимовляють злито: джерело7,
дзеркало, ґедзь.
• Розрізняють звуки [г] (говорити, берег, поглибити) та [ґ]
(ґава, ґанок, аґрус, дзиґа).
• Перед звуком [і] приголосні вимовляють м’яко (сік, дім).
Лише перед [і] напівпом’якшуються губні звуки [б], [п], [в], [м],
[ф], а також [г], [ґ], [к], [х] та шиплячі [ш], [ж], [ч], [дж] (віск,
гість, шість).
• Приголосні звуки перед [і] не пом’якшуються на межі
слів (брат і сестра; мед і молоко) або значущих частин слова
(безідейний, медінститут).
• Глухі приголосні перед наступним дзвінким змінюються
на відповідні їм дзвінкі: про[зі5]ба, моло[ді5]ба, во[ґ]зал.
• Шиплячі приголосні перед свистячими змінюються на
свистячі: кни[ж]ка — кни[зі5]ці; до[ч]ка — до[ц:5:]і; до[ш]ка —
до[cі5ц:5]і.
• Дзвінкі приголосні перед глухими здебільшого
дзвінкості не втрачають. Проте звук [г] перед глухими [к], [т]
змінюється на глухий [х]: ле[х]ко, ні[х]ті.
• Уподібнення приголосних звуків відбувається за вимови
дієслів на ться, шся: сміється [cі5м’ійе5ц:5:а]; купаєшся
[купа5йеиcі5:а].
55. Прочитайте, дотримуючи орфоепічних норм. Виділені слова
запишіть фонетичною транскрипцією.
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У науковому обігу є поняття «ґендерна психологія спілкування».
Чоловік упродовж дня вимовляє 2000 слів, жінка — 8000.
Чоловік довго мовчить, добираючи для висловлення думки
найточніші слова. Його мовчання спричинене потребою в роздумах.
Він обмірковує інформацію, критично її осмислюючи.
Жінка міркує вголос, її мовлення цебенить, мигтить джерельцем.
Це джерельце часто змінює напрям: жінка просто міркує вголос.
Думки розбігаються різними стежками й доріжками. Те, що
вимовляється, — лише попередній ескіз думки.
Сказане співрозмовником чоловік завжди сприймає буквально.
Жінка легко «зчитує» підтекст сказаного.
Відмінності в мовленнєвій поведінці різних ста5тей, як бачимо,
істотні. Чоловік привносить у спілкування цінності компетентності,
рішучості, дії. Для жінки головне — вияв емоцій, творчість,
гармонія спілкування.
Ключ до розуміння — прагнення почути одне одного.
За К. Кисельовою.
Лексичне значення слова ґендер з’ясуйте за тлумачним словничком.
Що ви знаєте про ґендерний рух у світі та в Україні? Розкажіть.
Визначте слова, у яких дзвінкі приголосні в кінці складу не втрачають
дзвінкості.
Доберіть 10 найуживаніших українських слів зі звуком [ґ]. Підготуйте
повідомлення «Повернення репресованого звука».

Зверніть увагу! Щоб не помилитись у написанні літери,
що позначає сумнівний приголосний звук, потрібно дібрати
спільнокореневе слово або ж змінити форму слова так, щоб
після сумнівного приголосного стояв голосний: просьба —
просити; нігті — ніготь; рідкий — ріденький.
56. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери.

1. Найстрашніша кля..ьба — полюбити раба! (І. Франко). 2. Не
знаю, хто мене зробив орлом, хто кі..ті дав і дзьоб тяжкий, мов лом
(Д. Павличко). 3. Як моря шум, тр..вожний шум во..залу (В. Сосюра).
4. Гр..мить експрес на пер..гоні, ми..тять пунктирами вагони
(П. Перебийніс). 5. Коли жалуєш д..тину, то навчай гро..ьбою, коли не
можна про..ьбою (Марко Вовчок).
Визначте у словах орфограми. Поясніть правопис цих слів.
Прочитайте виділені слова, додержуючи правильної вимови.
57. Прочитайте. Перепишіть, відтворюючи
фонетичною транскрипцією слова.

літерами

подані

1. Голодній [лиеси5ці5:і] курчатко сниться. 2. Кожній [сва5сі5ці5і] по
ковбасці. 3. При [пшеини5ці5:і] гарній жнива славні. 4. У [кни5зі5ці5і]
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кохайся — розуму набирайся. 5. Молодому тепліше в [соро5ці5:і], ніж
старому в каптані. 6. Його і в [ді5і5зі5ці5і] не влучиш. 7. Не радий хрін
[теирту5сі5ці5і], а проте на кожній танцює. 8. Краще в [бо5ці5:і], ніж у
чужій глотці. 9. Хрущі в борщі, а жаба в [йу5сі5ці5і]. 10. [мура5сі5ці5і]
роса — океан.
Народна творчість.
Слова якої мови — рідної чи іноземної — вам легше записувати
фонетичною транскрипцією? Поясніть.
58. Поставивши подані іменники у формі давального відмінка однини,
вимовте їх відповідно до норм української орфоепії.

Казочка, онучка, сестричка, подушка, галушка, кішка, кішечка,
квочка, собачка, мишка.
Складіть осучаснену казку про ріпку, вживаючи утворені форми
давального відмінка іменників. Розкажіть її, дотримуючи орфоепічних
норм.
59. Прочитайте фразеологізми. Розкрийте їхнє значення (усно).

1. Сідати на легкий хліб. 2. Тримати в кігтях (гострити кігті).
3. Стояти на правильній стежці. 4. Триматися на ниточці. 5. Ходити
по мотузочці. 6. Залишитися в самій сорочці. 7. Підносити на
тарілочці. 8. Годити як болячці. 9. Тримати на мушці. 10. На
мертвій точці. 11. Втопити в ложці води.
Випишіть слова з орфограмою «Літери, що позначають приголосні, які
уподібнюються», запишіть ці слова фонетичною транскрипцією.
З двома фразеологізмами складіть і запишіть речення.
Роздивіться репродукції графічної роботи В. Касіяна та картини
К. Білокур. Доберіть фразеологізми, що могли б стати їхніми назвами.
А яким уявляєте щастя ви? Розкажіть. Дотримуйте правил української орфоепії.

Василь КАСІЯН.
Щастя
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60. Перепишіть прислів’я, передаючи виділені слова фонетичною
транскрипцією. Обґрунтуйте написання цих дієслів.

З рук не [наро5биесі5:а], з очей не [нади5виесі5:а].
1. Старі крутяться, а молоді учаться. 2. Сили вичерпуються, а
знання примножуються. 3. Не хвали коня, поки з дороги не
вернешся. 4. На мені покатаєшся, як на їжаку. 5. Як у млині не
мелеться, то в хаті колотиться. 6. Як уродить метлиця, буде хліб
сниться. 7. Не все теє зробиться, що на думці зродиться.
8. Силуваним конем не наїздишся. 9. На полюванні на хвіст не
задивляються. 10. Не вивчишся охотою — не навчишся й примусом.
11. Усяка людина цінується за працею. 12. Хто трудиться, той менше
журиться.
61. Прочитайте текст. Поміркуйте: наскільки часто вказані в
ньому порушення норм трапляються в мовленні ваших
однокласників? У вашому власному мовленні?

На жаль, у мовленні багатьох людей трапляються порушення
норм вимови звуків. Замість дякую, кажуть дзякую. Окремі мо5вці
допускають відхилення від норми, замість [дз] артикулюючи звук
[з]: позвонити, звоник, зеркало, кукуруза (правильно: подзвонити,
дзвоник, дзеркало, кукурудза).
Найпоширеніші вади в мовленні такі:
— неправильне артикулювання шиплячих звуків [ж], [ч], [ш] — в
українській мові вони тверді, передня частина язика не «лягає» на
піднебіння (це характерно для артикуляції російського м’якого
звука [чі5]) — правильно чому, а не [чі5ому], чого, а не [чі5ого];
— м’яка вимова губних [б], [п], [в], [м], [ф] у позиції перед я, ю, є.
Ці звуки потрібно артикулювати так, щоб наступний звук [й] був
напружений, отже: [мйа5со], [пйа5ті5], [вйа5нути] та ін.;
— струмінь видихуваного повітря не спричиняє дрижання
голосових зв’язок за вимови дзвінких у кінці складу перед глухими
та в кінці слів. У такому разі дзвінкі оглушуються, що є грубим
порушенням вимовної норми: струмінь видихуваного повітря має
бути звучним.
Українське мовлення характеризується приємним звучанням,
наспівністю.
З газети.
Які професії потребують неухильного дотримання орфоепічних норм?
Як працювати над унормуванням своєї вимEови? Обговоріть це в класі
та сформулюйте пропозиції.
Дослідіть особливості вимEови у вашій місцевості. Що суперечить
орфоепічним нормам літературної мови? Чи мають право на існування
регіональні особливості вимови? Свою думку поясніть.
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Я знаю!
Я вмію!
Я мож !
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Що вивчає фонетика?
Для чого потрібна фонетична транскрипція?
Що вивчає орфоепія? Які мовні норми називають орфоепічни7
ми?
Для чого потрібно володіти нормами літературної вимови?
У чому полягає стилістична роль відтворення звуків у
художніх текстах? Наведіть приклади.
У чому суть явища милозвучності? Наведіть приклади.
Які засоби милозвучності української мови вам відомі?
Наведіть приклади.
Що таке фонетичні синоніми? Наведіть приклади.
Назвіть основні правила вимови
голосних і приголосних в українській
мові.
Складіть тестові завдання, які б
перевіряли знання засобів милозвуч7
ності та правильної вимови голосних і
приголосних звуків.
Які мовні норми називають орфо
графічними?
Яке правило називають орфогра
фічним? Що таке орфограма?
Анастасія КАЛЮЖНА.
Натхнення

Роздивіться репродукцію карти7
ни А. Калюжної. Розкажіть про зобра7
жене на ній, використовуючи засоби
милозвучності.

§ 5. Тематичні виписки.
Тези. Конспект прочитаного
62. Прочитайте вислови. Яка роль пам’яті в навчанні? Що допомагає
вам краще запам’ятовувати почуте й прочитане?

1. Знання — це своєрідне пригадування (Платон). 2. Пам’ять
чинить опір тискові новизни, але в нас є ще й розум, котри5й
спроможний підкорити собі пам’ять! Підкорити її й разом з нею
навчитися відділяти зерно від куколю і перетворювати мед на
золото — ось звичка, якої варто набути передовсім (С. Іванов).
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3. Запам’ятай одне: запам’ятати все неможливо! Записуй!
(С. Балакін).
Розкрийте значення польського прислів’я «Поганенька ручка краща за
найміцнішу пам’ять».
63. Прочитайте висловлювання. Поясніть, що означає вислів
«Справжній читач — це водночас відбирач».

Великий чеський педагог Ян Амос Коменський у середині
ХVІІ століття виголосив промову «Про майстерне користування
книжками — найпершим знаряддям культури природних здіб7
ностей». І хоч висловленим у ній думкам понад триста років, вони не
втратили своєї вартості.
Ось уривок з цієї промови: «Не досить читати книжки, їх треба
читати уважно: з тією метою, щоб найважливіше помічалося і
виносилось.
Помічалося — у самій книжці, якщо вона твоя, виносилося, тобто
виписувалось, і з власної книжки, і з чужої. Відбирати най7
суттєвіше — справа такої надзвичайної важливості, що неможливий
справжній читач, котри5й не був би водно5час відбирачем.
…Покладатися лише на пам’ять — усе одно, що читати на вітер,
тому що пам’ять наша надзвичайно нетривка, багато чого вбирає в
себе, але незабаром втрачає, якщо воно не закріплене за допомогою
письма. Тож допомагаймо пам’яті вловлювати корисне! Найліпше,
коли все корисне виписуватиметься і занотовуватиметься…»
З посібника.
Складіть план висловлювання, запишіть його. Поясніть значення
складання плану в опрацюванні тексту.
Що ви знаєте про правила наукової організації праці? Розкажіть. Чи
вважаєте ви, що вміння вдумливо та уважно читати допоможе вам в
опануванні обраною професією?
Я — ЧИТАЧ. Розкажіть, як читаєте книжки ви особисто? Чи ведете
читацький щоденник? Розробіть схему записів до читацького
щоденника, яка здається вам найраціональнішою.

У навчальній діяльності дуже часто вдаються до
поєднання різних видів мовленнєвої діяльності —
аудіювання – письмо (учень одночасно слухає'сприймає та
записує: план лекції, диктант тощо), читання – письмо (учень
одночасно читає та записує: план тексту, реферат тощо).
Записи не тільки зберігають сприйнятий матеріал, а й
допомагають його осмислити та засвоїти. З навчальною
метою застосовують такі види записів, як план, тези,
тематичні виписки, конспект.
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План — найкоротший вид записів. Його пункти — стисле
формулювання висвітлених у тексті (лекції, статті,
художньому творі тощо) питань.
Тези — короткий виклад основних думок автора тексту.
Тези передають не зміст, а основні положення тексту в тій
логічній послідовності, яка забезпечує доведення головної
думки. Ця послідовність може не збігатися з послідовністю
викладу матеріалу в тексті. Щоб скласти тези, необхідно
уважно прочитати текст, обміркувати його зміст, визначити
тему й головну думку (ідею) і лише після цього письмово
викласти основні положення.
Тематичні виписки роблять відповідно до заздалегідь
складеного плану або тез доповіді, реферату тощо.
Найчастіше виписки оформлюють у вигляді цитат з точним
покликанням на джерело.
Конспект — найбільш розгорнута форма запису. Він
обов’язково має відповідати планові тексту. Тому спочатку
складають план, а потім, з опорою на цей план, — конспект.
У кожній частині тексту (абзаці, розділі) виділяють
основні думки, які фіксують у пунктах плану (деталі
опускають). Ці думки розгортають, конкретизують у
конспекті. Важливий прийом конспектування — змістове
«згортання» тексту, тобто його скорочення з обов’язковим
зазначенням основних думок. Запорука успішності такого
«згортання» — сформоване вміння переформульовувати
думки «своїми словами».
План, тези та конспект можуть бути цитатні, вільні або
змішані.
64. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Прочитайте текст. Лексичне
значення виділених слів з’ясуйте за тлумачним словничком.
Складіть план і тези прочитаного.

Кітч
Термін «кітч» виник порівняно недавно — у другій половині
ХІХ століття. Тоді цим німецьким словом називали бульварні
пустопорожні книжки для масового читача, а пізніше ним нарекли
будь7який сурогат справжнього мистецтва.
Нині про кітч говорять, пишуть, сперечаються мистецтвознавці,
культурологи, соціологи, літературознавці. Йдеться передовсім про
примітивні фільми й телешоу, бульварні газети, бездарні книжки,
не5смак у побуті. Сьогодні кітч просто заполонив світ, він набирає
сили за допомогою телебачення, радіо й преси, проникаючи в кожну
домівку.
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Класичним зразком кітчу на телеекрані є
численні «мильні опери» — нескінченні, сентимен7
тально7солодкаві телесеріали про проблеми якоїсь
бразильської чи американської родини.
Для кітчу характерні дві особливості: зовнішня
красивість та внутрішня спрощеність. Найрізно7
манітніші історії Попелюшок жіночої і чоловічої
статі, незалежних жінок, які впевнено вибудо7
вують кар’єру, енергійних ковбоїв, що ні сіло ні
впало стають мільйонерами, багатьма глядачами
сприймані на диво серйозно. Чому? Як можна
вірити в такі нісенітниці?
Споживачів «телемила» умовно можна поділити
на дві категорії. Для першої телесеріал —
усвідомлена втеча від щоденних проблем та
клопотів у світ снів і фантазій. Для другої категорії
(а це люди, цілком і повністю задоволені собою) —
прагнення полоскотати власні почуття, це
викликає на їхніх очах сльози замилування
власною співчутливістю, власною добротою,
власною витонченістю. Ось я який (або яка)! Такий
самісінький, як герой телесеріалу! Здатний на
подвиг, на вічну любов, на вірну дружбу, звичайно,
якщо випаде нагода… Нагоди не випадає, тому
такий телеглядач неспроможний подивитися на
себе тверезо збоку. Серіал він дивиться, ніби в
дзеркало на себе милується. Ілюзію сприймає за
Марія ПРИЙМАЧЕНКО.
Химерні тварини
бажану реальність…
І кітч, і справжнє мистецтво для зведення своїх
споруд використовують той самий будівельний матеріал. Але в
одному ви5падку виходить заселений живими людьми будинок, а в
другому — декорація, з вікон якої визирають манекени.
Проте мильні серіали вриваються до нашого життя все завзятіше…
З журналу.
Поясніть значення словосполучень пустопорожні книжки, масовий
читач, сурогат мистецтва.
Визначте в тексті фразеологізми, розкрийте значення кожного.
Визначте стиль тексту, свою думку обґрунтуйте.
Роздивіться репродукції робіт видатної української художниці
М. Приймаченко. Чим, на вашу думку, розрізняються кітч та мистецтво
примітивізму?
Передайте ваше ставлення до телесеріалів. Дотримуйте стилю
опрацьованого тексту.
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У своїй монографії «Кітч і література» відомий український літературо$
знавець Тамара Гундорова висловила таку думку: «Кітч — неминучий і
всеприсутній супутник культури. Він лікує від стресів і пропонує
неконфліктне поєднання реального та ідеального, одомашнює мистецтво і
пристосовує його до полегшеного сприйняття». Чи згодні ви з науковцем?
Проведіть власне культурологічне дослідження «Кітч у сучасній культурі та
літературі».
65. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Вдумливо прочитайте текст.
Складіть план і конспект прочитаного. Який вид плану ви
оберете: цитатний, вільний або змішаний? Вибір обґрунтуйте.

Чи можна купити мрію
Шопоманія, шопоголізм, шопінг7паранойя — це різні назви
однієї пристрасті — неконтрольованого потягу до купівлі. На думку
фахівців, залежністю від шопінгу сьогодні вражене до 10 %
населення планети. У Великій Британії, наприклад, налічують
700 тисяч шопоголіків, у США — 55 мільйонів, стан ще 15 мільйонів
американців є близьким до критичного.
В Україні, на щастя, становище поки що не загрозливе. Та щоб
воно таким не стало, якраз час замислитись: як протистояти цій
напасті. Адже в нас, як і в інших країнах, нав’язлива реклама
умовляє: «Купуй, купуй, купуй…» Ми неухильно перетворюємося
на суспільство споживання.
Шопоманія — атрибут благополучного суспільства з розвинутою
економікою. Зростає рівень добробуту, в людей є зайві гроші, у них
збільшується кількість вільного часу, а магазини переповнені
товарами. З’являється дедалі більше гіга7, мега7 та супермаркетів,
які продають що завгодно і на будь7який смак. Тож шопінг стає
популярною формою дозвілля.
Поява нових технологій у галузі комунікацій (Інтернет,
мобільний зв’язок) значно розширила можливості реклами. Вона
проникає в усі сфери життя, у неї є можливість впливати на наші
смаки, формувати цінності, визначати норми поведінки та інтереси.
Конкуренція стала характеристикою не тільки виробників, а й
покупців. Людина намагається купувати те, що, з одного боку, дасть
їй змогу бути «не гіршою за інших», а з другого — «не зливатися з
натовпом». Індивідуальне споживання віддзеркалює основні
характеристики особи: її соціальний статус, стиль життя, рівень
культури і, звичайно, доходів.
Моральні цінності суспільства споживачів заперечують потребу
всебічного розумового, морального та духовного розвитку людини. Це
неухильно підштовхує до деградації особистості, зниження рівня
культури. Крім того, надзвичайно спрощує процес маніпулювання
суспільною свідомістю: темних, затурканих, неосвічених людей легко
обманювати.
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Що ж таке шопоманія — нова недуга чи вже знайома хвороба?
Щоб зрозуміти це, нам необхідно визначитися з термінами.
Поняття «шопінг» для нас цілком звичне. Жодної небезпеки
процес закупівлі товарів не несе. Загалом шопінг дає людині
позитивних емоцій: радість від придбання речі, яка сподобалась,
гордість за вдале капіталовкладення, передчуття втіхи від
подальшого використання купленого, приємне збудження від
можливості вибору.
Проте існує й поняття «залежність» (аддикція). Цей стан людини
характеризується відходом від реальності за допомогою
різноманітних засобів. Найбільш відомі види залежності — хімічні
(алкоголізм, токсикома5нія, наркома5нія). Та виділяють і нехімічні
залежності. Серед них — ігрова, комп’ютерна (її різновид —
інтернет7залежність), релігійна залежність (фанатизм). Крім того,
можна говорити про залежність від їжі, сексу, любовну залежність і,
звичайно ж, про шопоманію.
Будь7яка залежність рано чи пізно стає стилем життя. Емоційний
зв’язок установлюється не з іншими людьми, а з неживими предметами
(товаром) або процесом їхнього придбання (шопінгом). Науковці
визнають, що шопінг і наркоманія діють за одними законами: виникає
потреба у збільшенні дози, задоволення стає дедалі короткотривалішим,
з часом людина повністю втрачає контроль над собою.
Після завершення шопінгу та оцінки його наслідків для бюджету
людина почувається винною, її охоплює пригніченість, а то й
депресія. І тоді, щоб позбутися негативних емоцій, бідолаха йде… до
магазину.
Кожен із нас має зрозуміти, що з ним відбувається і як це можна
змінити. Для цього потрібно відповісти самому собі лише на кілька
запитань.
1. Що я роблю? Потяг до купівлі виникає, коли я незадоволений
собою або стомився. Йду до магазину й купую, не розмірковуючи, не
аналізуючи, чи потрібна мені ця річ або наскільки вона відповідає
моєму стилю. Купивши, шкодую. Через непотрібні покупки сварюся
з ріднею та друзями, конфліктую на роботі, але зупинитися не можу,
хоч розумію, що час.
2. Що це для мене означає? Щось купивши, я відчуваю, що справа
зовсім не в тому, що я щось там придбав, а в тому, що відчув
упевненість у собі, переконався у своїй незалежності. Мене тішить
повага й запобігливість продавців, їхні лестощі. Магазин для мене —
палац, у якому я довгожданий і шанований гість. Насправді я купую
тут мрію і споживаю свій шматочок щастя.
3. Чи може щось інше дати мені таку саму втіху? Безумовно. Це
спілкування з близькими мені людьми, турбота про них. Цікава
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робота. Хобі, що даруватиме приємні й радісні миті. Книжки.
Музика. Мистецтво. Мандрівки. Потрібно тільки вибрати!
4. Що трапиться, якщо я відмовлюся від своєї пристрасті? Це
подарує мені можливість почати все спочатку. Я виправлю помилки,
налагоджу зіпсовані стосунки, реалізую давні плани. Відчую себе
сильною й упевненою в собі людиною, відповідальною за свої
вчинки. Можливо, це зробить мене щасливим.
5. Чи зможу я відмовитися від залежності? Це — найважливіше
питання. Чи й далі закриватиму очі на причини й наслідки своєї
залежності або оберу інший шлях? Тепер, коли я розумію, що
відбувається, чим мені це загрожує і до чого призведе, хіба ж маю
право жити, як раніше?
…На щастя, кожен має свободу вибору.
Суспільству споживання не потрібні незалежні люди, спроможні
до критичного мислення. Головне — щоб були прибутки й не було
проблем. Згадаймо шалені прибутки фармацевтичних компаній,
яким вигідні все нові й нові хвороби і, бажано, невиліковні…
Пригадаймо аморальних політиків, котри5м легше досягати своїх
меркантильних цілей, керуючи залежними людьми…
Суспільство споживання (англ. сonsumer society) — це сукупність
суспільних стосунків, в основу яких покладено принцип
індивідуального споживання. Воно характеризується масовим
споживанням матеріальних благ і формуванням відповідної системи
цінностей та установок.
За В. Єгоровою.
З’ясуйте за тлумачним словничком лексичне значення виділених слів.
Зробіть стилістичний розбір тексту за планом, поданим у «Довідковому
бюро».

До вашого мовного
портфоліо

Напишіть
творчу
роботу
«Щоденник
шопоголіка: як я вилікувався». Використайте
тематичні виписки, зроблені з опрацьованого
тексту.
66. Орієнтуючись на пам’ятку, подану в «Довідковому бюро»,
складіть тези та конспект наукової літературознавчої статті, що
найбільш запам’яталася вам серед прочитаних останнім часом.
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• Складні виFпадки
вживання м’якого знака та апострофа
67. Прочитайте. Виділені слова передайте фонетичною транскрип@
цією.

Знаєте, як називають спроможність людини до нестандартного,
оригінального мислення та поведінки? Це креативність. А ще
креативність — це оригінальність і швидкість мислення, здатність
знаходити несподівані рішення у, здавалось би, безвихідній
ситуації, це багата уява, почуття гумору, створення нових
оригінальних ідей і речей.
З журналу.
Визначте м’які та пом’якшені приголосні звуки в записаних транскрипцією
словах. За допомогою яких літер м’якість та пом’якшеність приголосних
передають на письмі?
Назвіть трьох знайомих вам людей, яких ви вважаєте креативними. У
чому виявляється їхня креативність? Чи допомогла їм ця риса в
досягненні життєвих цілей? Відповідь запишіть одним$двома реченнями.
Визначте в реченні слова з м’якими й пом’якшеними приголосними. За
допомогою яких літер м’якість і пом’якшеність приголосних передано на
письмі?
68. Прочитайте. Обґрунтуйте вживання і невживання м’якого знака у
виділених словах, спираючись на таблицю «Уживання м’якого знака»,
подану в «Довідковому бюро». Для чого ставлять м’який знак?

1. Насправді нам не бачити удачі, як не проснеться кров у нас
козача, як не засяють діаманти душ (Р. Болюх). 2. Козацька річенька
тече, не стьмарена буденним світом (Л. Степовичка). 3. А з берега,
немов вінок купальський, пливе водою пісня (М. Рильський). 4. А на
душі пресвітло й тепло: я вірші Рильського згадав (В. Мордань). 5. І в
України не буде вкраїнців, поки не будем любити себе (А. Листопад).
6. А нового уже не догнати на старих українських волах (В. Сосюра).
7. А материнська пісня пломінка усюди піде слідом за тобою
(Л. Забашта). 8. Люблю по вінця, а не трошки я Україну і людей…
(П. Харченко). 9. Минулому не кинеш кладку: усе відходить, все
мина. І залишаються на згадку лиш рідні, чесні імена (П. Сиченко).
69. Перепишіть, уставляючи на місці крапок, де потрібно, м’який знак.
За потреби скористайтеся таблицею «Уживання м’якого знака».

1. В «Енеїді» і в «Натал..ці Полтавці» Іван Котляревс..кий
утвердив високе почуття людс..кої і націонал..ної гідності, без чого
не можна було б і думати про відродження культури пригнобленого
краю (Є. Сверстюк). 2. Ми будемо жити в спіл..ці із люд..ми7братами
(Б. Грінченко). 3. Заграй мені, вівчарю, на сопіл..ці, коли під вечір
стелит..ся туман (Л. Забашта). 4. Човен хлюпа в річен..ці — не біда.
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З річки синій місячен..ко вигляда (Г. Коваль). 5. Смаглява ніч.. в
колис..ці гір гойдала місяця малого (Д. Павличко). 6. Зачіплянка
полюбилася Вірун..ці ще й тим, що тут люди рано встают.., схід
сонця не просипают.. (Олесь Гончар). 7. Козак на коника схопився,
Марусен..ці уклонився. 8. Любо нен..ці, як дитина в честі (Народна
творчість).
Визначте в словах орфограму «М’який знак». Поясніть правопис цих слів.
Поясніть уживання в реченнях розділових знаків.
70. Подані іменники поставте у формі родового відмінка множини та
запишіть. Обґрунтуйте вживання м’якого знака.

Столиця, паляниця, вишня, пісня, кузня, будівля, запита5ння,
звільнення, застереження, розв’язання.
Прочитайте записані слова, дотримуючи орфоепічних норм.
Визначте форми слів, при творенні яких відбулось уставляння
голосного [е] між приголосними. Чи є таке вставляння засобом
милозвучності? Поясніть.
71. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового
відмінка множини.

1. Всіх слів і (брехня) не бери на віру, на фальш і зраду май
порядний дрюк (І. Франко). 2. Міняється душа від жару (таємниця)
народу рідного (А. Малишко). 3. Жодних земля ця не має (безодня)
(С. Кльонович). 4. Один Язик під час розмов (дурниця) чимало намолов
(А. Качан). 5. Тривога обняла всіх, і люди збіглись з усіх (вулиці)
(П. Куліш). 6. Не (весна) первоцвіт, не осінь злотокудра зронили в
серце радість і тепло (Л. Забашта). 7. Схилила осінь грона (горобина)
(Л. Костенко). 8. Зелений степ зацвів маками, ударив струнами
(пшениця) (М. Стельмах). 9. Вискочив, як Пилип із (конопля). 10. Із
пуху (фортеця) не будують (Народна творчість).
Визначте в словах орфограму «М’який знак». Поясніть правопис цих слів.
Укажіть у реченнях позиційне чергування прийменників та початкових
звуків у—в; з—із. Чи є це засобом милозвучності? Поясніть.
72. Перепишіть, на місці крапок уставляючи, де потрібно, м’який знак.
Обґрунтуйте його вживання. Позначте в словах орфограму «Сполуки
літер ться, шся в дієсловах».

1. «Ораторами роблят..ся, поетами народжуют..ся», — стверджує
латин..с..ка приказка (М. Рильський). 2. І посієт..ся, і зазернит..ся
думки звичної дивина (О. Довгий). 3. Добро між нами, і ти
зживеш..ся, як з братами (І. Срезневський). 4. Вогон.. не гасит..ся
вогнем, і ніч.. не здовжуєт..ся днем. Не пнет..ся з вірності біда, не
ллєт..ся з кременю вода… (А. Малишко). 5. Чорний сон віків не
збудет..ся, що мине, а що забудет..ся, що засне, а що й розбудит..ся
(Л. Костенко). 6. І легко тобі, хоч і дивиш..ся ниць, аби не
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спіткнутись ні разу (Олег Ольжич). 7. Часу і далі не осягнеш.. оком
(А. Малишко). 8. Шкребет..ся поглинал..ний час (А. Коляновський).
9. Ой доле, доле, що з люд..ми ти коїш..? (Л. Костенко).
Передайте фонетичною транскрипцією виділені слова.
Визначте в реченнях антоніми.
Поясніть уживання в реченнях розділових знаків.
73. Запишіть слова, уставляючи, де потрібно, м’який знак.

Ольгопіл.., Сіверс..кодонец..к, Благовєщен..с..к, Н..ю7
Йорк, Хар..ків, севастопол..с..кий, сіл..с..коогосподар..с..кий,
перемишл..с..кий, сформул..ований, триміл..йонний, Нижн..о7
колимс..к, Верхн..одніпровс..к, Солов..йов, Салас..єв, Усол..є,
П..отровський, Вороб..йов.
Підготуйте усне повідомлення про вживання буквосполук йо та ьо.
Правило проілюструйте прикладами з вправи.
Уявіть, що вам запропонували розробити тематику сайта для вчителів
української мови та учнів. Чи потрібні на ньому рубрики, присвячені
правопису? Свою думку обґрунтуйте.
74. Прочитайте. Слова з апострофом запишіть і передайте їх
фонетичною транскрипцією.

М’ята [мйа5та].
Народ для людини — не просто сім’я, це ланцюг з найміцнішого
заліза, а вона сама — нерозривне його кільце. Народ — непорушна
крем’яна скеля, людина ж проти неї — лише піщинка.
Людина, яка не розуміє, що прив’язує її до рідного народу,
помалу відривається від національного ґрунту. Така людина
двоїться у ставленні до рідного, і така роздвоєність роз’їдає їй душу.
За Н. Григор’євимНашим.
Поясніть, що позначає на письмі апостроф.
75. Прочитайте. Поясніть уживання і невживання апострофа в поданих
словах. За потреби скористайтеся таблицею «Уживання апострофа»,
поданою в «Довідковому бюро».

Сім’я, духмяний, свято, зв’язок, В’ячеслав, Святослав, Валер’ян,
Лук’ян, гуморист Василь Чечвянський, артист Іван Мар’яненко,
романіст Іван Багряний, живописець Сергій Григор’єв, історик Іван
Крип’якевич, місто Звягель, село Листвянка, торф’яна
промисловість, тьмяний день, варшав’янин, пів’яру, пів’ями,
подвір’я, повітря, заозер’я, роз’їзд, від’ємний, з’ятрений, зябровий,
з’їдять, зіскочити, зять, під’ярок, Мар’яна Прядченко, бур’ян,
буряк, роз’їхатися, розійтися.
Укажіть слова з позиційним уставлянням [і] в кінці префіксів. Чи є це
засобом милозвучності? Поясніть.
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76. Перепишіть, уставляючи на місці крапок, де потрібно, апостроф.
Позначте в словах орфограму «Апостроф».

1. Солом..яним волом не орати, сінним конем не їздити. 2. Залізо
іржа з..їдає, а заздрісний від заздрощів погибає. 3. Катерина
Дем..яну не попустить бур..яну. 4. Хороший господар на св..ято не
киває. 5. На криву дірку — кривий цв..ях. 6. Як на ноги зіп..явся, то
й за працю взявся. 7. З охотою можна і камінь прицв..яхувати.
8. Черв..я дерево точить, а невміла хазяйка дім переводить. 9. Коли
злива р..ясна, дерев не поливають. 10. Яка тканина, така й
р..яднина. 11. Хто буденного одягу не носить, той св..яткового не
має. 12. Краще втрата, яка об..єднує, ніж здобич, яка роз..єднує.
13. Труд для людини — джерело здоров..я і життя. 14. Що
накришиш, те й з..їси. 15. Як ворона з..яструбіє, стережіться й
більші птахи. 16. Соловей хвалиться голосом, а папуга — пір..ям.
Народна творчість.
Які з наведених прислів’їв характеризують ставлення людини до
роботи? Використайте їх у розповіді (усній) про ставлення сучасного
школяра до фізичної праці.
Підготуйте повідомлення «Відтворення апострофа на клавіатурі
комп’ютера». Який стиль ви оберете? Чому?
77. Прочитайте. Поясніть значення фразеологізмів. Випишіть слова з
орфограмою «Апостроф», обґрунтуйте написання цих слів.

1. Кам’яне (м’яке) серце. 2. Кропив’яне сім’я. 3. Солома
солом’яна (казка про солом’яного бичка). 4. Роз’їсти серце.
5. Вп’ястися п’явкою в серце. 6. Як на пень з’їхав. 7. Пуд солі з’їсти.
8. На риб’ячому хутрі. 9. З самого пуп’янка. 10. І муха крилом уб’є.
Розкажіть, як уживання фразеологізмів характеризує мовця. У
розповіді використайте 3$4 подані фразеологізми. Наведіть приклади з
життя, коли вам допомогло використання фразеологізмів.
78. Уставляючи, де потрібно, апостроф, запишіть слова у дві
колонки: з апострофом і без нього.

Крем..яний, мавп..ячий, об..єднання, роз..яснення, різьб..яр,
прислів..я, посв..ячений, призьб..яний, під..юджування, верб..я,
брукв..яний, острів..янин, над..їхати, сер..йозний, узгір..я,
риб..ячий, зап..ястний, тьм..яний, стерв..ятник, верф..яний,
жираф..ячий, р..ясний, Лук..янівка, дзв..якнути, пір..їна, Р..єпін,
Стеф..юк, Бр..юллов, р..яхтіти, роз..ятрювати, Дем..ян, бур..я,
бур..ян, Р..язань, в..язи, Вороб..йов, тім..я, роз..юшити, з..їдений,
від..їзний, дит..ясла.
Запишіть шість слів з апострофом після літери к. Складіть з ними речення.
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Я знаю!
Я вмію!
Я мож !
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Якими літерами передають на письмі м’якість приголосних
звуків? Наведіть приклади.
Після яких літер ставлять м’який знак? Наведіть приклади.
Після яких літер м’який знак не ставлять? Наведіть приклади.
Відповідно до якого правила м’який знак не ставлять у словах
кінчик, менший, банщик?
Як переконатися в тому, що в словах Маринчин, Маринці
м’який знак писати не потрібно?
У яких випадках уживаються буквосполуки йо, ьо? Які звуки
вони позначають? Наведіть приклади.
Що позначає на письмі апостроф? Чому апостроф не
вживається на початку слова або в кінці слова?
Перед якими літерами ставлять апостроф? Після яких літер?
Наведіть приклади.
За яким правилом ставлять апостроф у словах з’юрмитися,
під’язичний?
Чому не ставиться апостроф після літери р у словах повітря,
рясний?
У яких словах апостроф ставиться після літери к?
Підготуйте вікторину «Вживання м’якого знака» для учнів
5 класу.
Складіть конспект статті «Апостроф» з енциклопедії «Україн7
ська мова».
Напишіть сценарій мультфільму для дітей про пригоди м’якого
знака в зошитах сумлінного та лінивого учнів.
Складіть тестові завдання, які б перевіряли вживання м’якого
знака і апострофа.

63

block_10_2010-12-05-2010-3.qxp

06.08.2010

20:55

Page 64

ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

• Складні виFпадки правопису слів
із подвоєнням і подовженням приголосних
79. Прочитайте. Визначте слова з подвоєними літерами, відтворіть їх
фонетичною транскрипцією.

1. Українська мова в Україні — мова корінної і найчисленнішої
нації. Очевидним є те, що повноцінно розвиватися вона може тільки
в Україні (З газети). 2. Кожна мова і кожна культура абсолютно
самоцінні відповідно до абсолютної самоцінності кожної людини і
кожного народу. Але навіть за умови сприйняття цього загального
принципу шлях до конкретних розв’язань конкретних проблем
тяжкий, плутаний і часом нездоланний (З журналу).
У яких словах подвоєні літери позначають подвоєні приголосні звуки?
Подовжені м’які приголосні? Поясніть.

В «Українському правописі» розмежовують поняття
подвоєння і подовження приголосних.
Подвоєні літери вживають на позначення подвоєних
приголосних звуків та подовжених м’яких приголосних.
Два однакові приголосні звуки можуть збігатися на межі
значущих частин слова:
• префікса і кореня: наддніпрянський, віддаль, ззаду,
заввишки, роззброїти, беззахисний;
• кореня та суфікса н(ий): туманний; ранній; баштанник;
годинник;
• двох суфіксів: письменник, глибинний;
• дієслівної основи та постфікса ся: розріс — розрісся;
тряс — трясся;
• на межі першої та другої частин складноскорочених
слів: юннат (юний натураліст); військкомат (військовий
комісаріат).
Під час вимови такі звуки зливаються в один
подовжений: [в’ід:а5ти], [ці5і5н:ий].
Зверніть увагу! У прикметниках, утворених від іменників
за допомогою суфіксів ан, ян, ин(їн), н не подвоюється:
гречка — гречаний; глина — глиняний; орел — орлиний;
чайка — чаїний.
80. Прочитайте. Обґрунтуйте написання слів із подвоєними літерами.

Курінний отаман; прикордонна межа; вагонні колеса; сонний
голос; камінне тепло; органний зал; відданість мистецтву; дикий
ожинник; розрісся малинник; донісся голос; сучасний спорттабір;
зупинка «Академмістечко»; наддунайський ліс; могутня наддер7
жава; сучасні політтехнології; двохсоттисячний мешканець міста.
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Виділені слова запишіть і розберіть за будовою.
81. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, літери.

1. Древня праматінко Русь! Я твій закон..ий нащадок, що
українцем зовусь (Д. Білоус). 2. Україно, краю мій, пісне тополин..а!
(В. Сосюра). 3. Синій жайворон у синьому небі невід..ілимі і живуть
лише разом (В. Кордун). 4. Озвались голоском перепелин..им
відгомонілі, пройдені літа (Л. Тендюк). 5. Лимон..ий вітер задмухав
понад..ніпровий вечір (М. Вінграновський). 6. Сіється дощик
невпин..ий, осін..ій, вітер ридає в гіллі (Дніпрова Чайка).
7. Монотон..ий шум дощу заглушує всі сторон..і звуки (Ю. Збанаць
кий). 8. І стільки змін довкола, а світ незмін..ий наче (М. Луків).
9. Обрії кармін..і, далі журавлин..і, спів пташин..ий в сині…
(В. Сосюра).
Позначте в словах орфограму «Подвоєні літери». Поясніть правопис цих слів.

Подовження приголосних звуків — специфічна ознака
фонетичної системи української мови.
Подовжені приголосні завжди стоять між двома
голосними і можуть бути в:
• іменниках середнього роду другої відміни: чита7ння,
обличчя, колосся, роздоріжжя, а також у похідних від них
словах: життя — життєвий;
• окремих іменниках чоловічого й жіночого роду першої
відміни: рілля, суддя, стаття та в похідних від них словах:
суддівський (зверніть увагу: у формі родового відмінка
множини статей подвоєння не відбувається);
• формі орудного відмінка однини іменників жіночого
роду третьої відміни: сіллю, даллю, ніччю;
• особових формах дієслова лити (ллю, ллється) та
похідних від нього дієслів: наллємо, поллють;
• окремих прислівниках: спросоння, навмання, зрання,
попідтинню.
В іменниках середнього роду другої відміни подовження
відбувається в усіх непрямих відмінках, крім родового
множини: завданню, завданням, але завдань; обличчю,
обличчями, але облич.
Запам’ятайте! Не відбувається подовження приголосних
у формі орудного відмінка однини іменників третьої
відміни, якщо:
• у кінці основи збігаються два або більше приголосних:
скатертю, жовчю, Керчю, нехворощю [не5хворошч’у], шерстю;
• іменник закінчується на губний звук [б], [п], [в], [м], [ф] або
[р] у називному відмінку однини: любов’ю, матір’ю.

65

block_10_2010-12-05-2010-3.qxp

06.08.2010

20:55

Page 66

ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

82. Прочитайте. Слова з подовженими приголосними запишіть
фонетичною транскрипцією.

Волосся [воло5сі5:а].
1. Терпіння і час з усього зроблять атлас. 2. Росяне світання —
золоте орання. 3. Від злого коріння таке й насіння. 4. Не зазеленіють
сходи, де всілося вороння. 5. Від безділля і тарган на піч вилазить.
6. Не рада коза торгу, а курка весіллю. 7. Як сто потів проллєш, то
все буде до смаку.
Народна творчість.
83. Прочитайте. З@поміж поданих слів випишіть слова з подовженими
приголосними.

Підборіддя, роззява, зілля, відмінник, відділ, відлуння,
гілляччя, віддзьобати, переживання, запитання, вислання,
натхнення, безвладдя, віддубасити, лимонний, багатоводдя,
беззвукий, балконний, віддяка, ячмінний, спросоння.
Назвіть слова, що пишуться з подвоєнням через збіг приголосних.
Виділені слова прочитайте, дотримуючи орфоепічних норм. Звіртеся зі
словником. Поясніть, чому потрібно дотримуватися правил вимови.
84. Уставивши, де потрібно, пропущені літери, слова з подовженням і
без нього запишіть у дві колонки.

Поліс..я, Побуж..я, Заволж..я, Запоріж..я, Правобереж..я,
Закавказ..я, Прихорол..я, Приурал..я, Берест..я, Прикарпат..я,
Сухолуж..я, передміст..я, Середньовіч..я, перехрест..я, примирен..я,
роззброєн..я, узвиш..я, підґрунт..я, безмеж..я, передвіст..я,
пробуджен..я, десятиріч..я, милосерд..я, узбіч..я, піддаш..я,
обійст..я, щеплен..я, безсмерт..я, бездоріж..я, осеред..я, осерд..я.
Складіть алгоритм роздуму, за яким можна розрізнити подвоєння та
подовження приголосних.
85. Перепишіть. Позначте в словах орфограму «Подвоєні літери».

Початок третього тисячоліття переконав військових інтелектуа7
лів у тому, що найефективнішою зброєю є так звані психологічно7
інформаційні війни. У Центрально7Східній Європі їх започаткував
не хто інший, як Богдан Хмельницький.
За допомогою контррозвідки гетьман шляхом поширення
дезінформації сіяв у ворожому війську панічні настрої. Він
наполягав на необхідності створення в стані противника відчуття
приреченості. Уперше в історії вітчизняного воєнного мистецтва він
застосував принципи ведення так званої психологічної війни.
З підручника.
Обґрунтуйте написання слів із подвоєними літерами.
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Як ви розумієте вислів психологічноінформаційна війна? Чи ведуться
такі війни в мирний час? Поясніть.
86. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі.

1. Вслухайтеся, земле і небо, у рокіт (страждання) моїх!
(В. Симоненко). 2. Душа людська схиляє темну віть ридань і сміху,
років і (століття) (А. Малишко). 3. Лечу над білим полем
(бездоріжжя) (Л. Костенко). 4. Прилетиш навесні голубою співучою

пташкою із далеких світів, із якихось чужих (узбережжя)
(Б. Олександрів). 5. Одне погано — обступає ніч. А так усе без зайвих
(протиріччя) (М. Шевченко).
87. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі.

1. (Наполегливість) гори й доли здолаєш. 2. Не хвалися (піч) в
нетопленій хаті. 3. Сталь (сталь) гострять. 4. Хвалися (сіль) як
приправою, а маслом як прикрасою. 5. Під великою (повінь) й високі
гори тонуть. 6. (Користь) діло одізветься. 7. Сила з (кмітливість) не
зрівняється. 8. (Бідність) і (скнарість) не пишаються. 9. (Кількість)
взяв, та (якість) втратив. 10. Порядком дім стоїть, (недбалість) й хлів
розвалиться. 11. Хто обслуговує вогонь, той знайомий з його
(пекучість).
Народна творчість.
Позначте в словах орфограму «Подвоєні літери перед закінченням
орудного відмінка однини іменників третьої відміни». Поясніть правопис цих
слів.
Розкрийте зміст одного$двох прислів’їв у творі$мініатюрі.
88. Перепишіть, уставляючи на місці крапок, де потрібно,
пропущені літери.

1. Тече річка між камін..ям, Рос..ю прозивають (П. Куліш). 2. У
княжий табір вісник вість приніс, що меч тевтона над Волин..ю звис
(М. Бажан). 3. Над Прип’ят..ю світан..я зайнялось (В. Стус).
4. Попідтин..ю вночі по кропиві здригається світло зорі (Є. Гуцало).
5. Блукав я самітно поміж деревами з моєю печал..ю один (П. Куліш).
6. Соковиту, напоєну зелен..ю порість розметали степи далечін..ю
широкою (А. Малишко). 7. Правдою, совіст..ю світиться нам людина
щира і чесна (В. Олійник). 8. Серце вбирає промені наснажених
пристаст..ю днів (І. Калянник). 9. Метеорити — короткочасні
спалахи часточок космічної речовини, що з величезною швидкіст..ю
влітають в атмосеру Землі (З журналу).
Складіть словниковий диктант для перевірки складних вEипадків правопису
слів із подвоєнням та подовженням приголосних.
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Літера н подвоюється у:
• прикметниках старослов’янського походження на
нн(ий): благословенний, священний, огненний;
• збільшувально'підсилювальному суфіксі енн(ий):
височенний, товстенний, численний;
• прикметниках дієприкметникового походження з
префіксом не (рідше без нього) та наголошеними суфіксами
енн(ий), анн(ий), янн(ий) зі значенням можливості або
неможливості здійснення дії: незліче$нний, несказа$нний,
незрівня$нний;
Зверніть увагу! У пасивних дієприкметниках н не
подвоюється: сказаний, здружений, жарений, саджений,
посаджений, обіцяний.
Подвоєння зберігається в іменниках і прислівниках,
утворених від прикметників дієприкметникового похо'
дження з нн: нездоланність, нездоланно (від нездоланний) та
прислівниках, утворених від прикметників із нн:
страшенний — страшенно.
89. Прочитайте. Обґрунтуйте подвоєння літери н.

1. Із роду в рід владика7хліб священним був для хлібороба
(Д. Луценко). 2. Духом незлобним, умом благородним культурі
спасенній служімо! (П. Куліш). 3. Чи, може, хто з благословенним
словом до мене в душу стиха нахиливсь… (М. Вінграновський).
4. Крізь темряву маяк спасенний бачу я (П. Куліш). 5. Тільки сниться
огненне минуле (В. Сосюра). 6. Блаженний — переклад грецького

makarios — щасливий. Літературне значення слова — щасливий,
богобоязний. Ще одне значення слова — людина неповного розуму,
простачок (Зі словника).
Яких людей називали блаженними в давні часи? Чи змінилося
ставлення до них у суспільстві, в людській свідомості? Кого називають
так сьогодні? Поясніть.
90. Прочитайте. Випишіть прикметники на позначення збільшеності
ознаки, розберіть їх за будовою та поясніть їхнє написання.

1. Розчісує довженну сиву бороду дідусь туман гребінчиком
ялиновим (В. Сторожук). 2. На риштованні сидів товстенний ведмідь
з двома мавпячими пащеками, цапиними рогами, зміїним хвостом, з
руками кістяка і котячими кігтями на пальцях (О. Сомів). 3. Важенні
іскри, як зірки, сипались додолу (О. Ільченко). 4. Мов оливо, тоді
язик зробивсь у мене преваженний (П. Куліш).
Складіть опис зовнішності фантастичної, вигаданої вами істоти
(Словника$чарівника, Душі книжки, Комп’ютерного віруса і под.),
використавши якнайбільше прикметників зі збільшувально$підсилювальним
суфіксом енн(ий). Поясніть правопис таких прикметників.
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91. Прочитайте. Зверніть увагу на наголошення виділених слів.

1. А вдалині вже Лавра нездвиженна вечірнє сонце брала на
хрести (Л. Костенко). 2. А невблаганний час минав і все судив
нещадно (М. Луків). 3. Кладе мороз на шибку візерунки з моїх
чекань, нездійснених надій (В. Крищенко). 4. У нас є рідний
незнищенний корінь і нашим родом вдобрена земля (В. Дергач). 5. У
незбагненнім диві спілкування б’є невичерпне духу джерело
(О. Довгий). 6. Ряст і підсніжники — то квіти мого дитинства, які
завжди цвітуть у моїй душі нездійсненними дитячими мріями
(В. Корнійчук). 7. І метелик біліє, мов згадка про нездійснену радісну
мить (М. Доленго). 8. Та незліченне й для людини те, що зринає
щохвилини (М. Рильський). 9. Перед тобою світ несказано широкий, і
безліччю стежок даль вабить життєва (Борис Тен). 10. Море було
тихе, безмежне і несказанно красиве (Ю. Збанацький).
Перепишіть, позначаючи в словах орфограму «Подвоєні літери». Поясніть
правопис цих слів.
92. Прочитайте. Поясніть відсутність подвоєння н у виділених
словах.

1. І край наш рідний молоком та медом тече, мов та земля
обітована (П. Куліш). 2. Від краю нежданої прірви дорога рвонеться
назад (В. Мороз). 3. Глибока хлюпає криниця студеною водою
(П. Перебийніс). 4. І в гостинній хаті лилася щира, бажана розмова
(В. Грінчак). 5. Лиш вітер стукає сердито в моє зачинене вікно
(В. Сосюра). 6. Так пахне осінь листям і грибами, печеною
картоплею, медами (В. Грінчак). 7. Земля вдихне глибинно і жагучо
на вишняках настояний озон (Л. Костенко).
93. Перепишіть, після кожного з виділених слів записуючи в дужках
прикметник, від якого воно утворено. Обґрунтуйте правопис
прислівників та іменників з нн.

Вітер осені шалено (шалений) жовтий лист жене
увись (В. Сосюра).
1. О Україна, Україна! Єднаються душа і пісня в ній вільно так і так
глибинно (Б. Маріан). 2. Моя пречиста Україно, озвись до мене
тополино (Л. Павлів). 3. І серце рветься так дитинно! (В. Заєць).
4. Гуманний будь, і хай твоя гуманність пливе з криниці чистої любові,
якої не мутить пиха5 й захланність (І. Франко). 5. Різдвяно стелиться
дорога у рідні батьківські краї (С. Лепех). 6. Відкурликали осінньо,
відгукали поїзди (Б. Олійник). 7. Душа була печальна, ніби море, важка
страшенно від чужих секретів (Ю. Шешуряк). 8. Кожна людина має
право на життя, свободу і особисту недоторканність (Загальна
декларація прав людини). 9. Натхненно і шалено, як Бетховен, природі
гімн величний творить гай (Д. Луценко). 10. Я передумала дум
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незліченно багато (О. Омельченко). 11. Відкриваєш неждано себе у собі,
нову якість свою із бентежною ніжністю (Т. Мельниченко).
Поясніть уживання розділових знаків.
94. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.
Визначте в словах орфограми. Поясніть правопис слів.

1. Є тільки висоти не взяті є тільки робота щоденна є тільки
пориви крилаті і спрага краси невтоленна (М. Луків). 2. Не потрібно
так тяжко страждати. Бо усьому настане пора час ламає сталевії
грати, з місця сходить важенна гора (В. Острозький). 3. У кожній дії
нескінченність сили (О. Омельченко). 4. Стежка була страшенно
балакучою, щодня сто разів казала Доброго дня Як ся маєш Будь
здоров Щасти Боже (Д. Павличко). 5. Небо щедро многоцінно ллє
проміння в безгоміння (М. Луків). 6. Незважаючи на те що з кожним
поколінням українська мова змінюється певний недоторканний шар
її живе у назвах річок урочищ древніх поселень і міст
(В. Грабовський). 7. Поезіє ти прояв незнищенності (М. Пасічник).
Зробіть синтаксичний розбір останнього речення (усно).
Підготуйте наукове повідомлення «Фонетичні явища мови і правила
українського правопису».

Я знаю!
Я вмію!
Я мож !
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Для чого вживають подвоєні літери?
На межі яких значущих частин слова відбувається збіг
однакових приголосних звуків? Наведіть приклади.
Як ви розумієте вислів «подовжені приголосні звуки»?
У словах яких частин мови відбувається подовження м’яких
приголосних? У яких граматичних формах? Наведіть приклади.
У яких ви5падках подовження приголосних не відбувається?
Наведіть приклади.
Доведіть, що подвоєння приголосних пов’язане зі словотвором.
Складіть тестові завдання, які б перевіряли знання складних
ви5падків правопису слів із подвоєнням і подовженням приголосних.
Укладіть міні7довідник «Одна чи дві літери 7н7?». Де і як його
можна використати?
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§ 6. Бібліографія. Анотація
95. Прочитайте вислови про книжки. Який із них імпонує вам
найбільше? Свій вибір поясніть.

1. Книжки — діти розуму (Д. Свіфт). 2. Книжка — інструмент
насадження мудрості (Я. А. Коменський). 3. Що менше ви читаєте, то
старанніше потрібно вибирати книжку (Ж.Ж. Руссо). 4. Завда5ння
книжок — полегшити, прискорити пізнання життя, а не замінити
його (Я. Корчак). 5. Без пристрасті до книжки людині недоступні
культура сучасного світу, інтелектуальне й емоційне вдосконалення
(В. Сухомлинський). 6. Я завжди уявляв рай чимось подібним до
бібліотеки (Х. Л. Борхес). 7. Бібліотеки — це скарбниці багатств
людського духу (Г. Лейбніц).
Я — ЧИТАЧ. Розкажіть, хто допомагає вам у виборі книжок для читання? З
чого особисто ви починаєте ознайомлення з книжкою в бібліотеці? У
книгарні?
Чи випадало вам складати списки використаної у процесі роботи над
твором або рефератом літератури? Використовувати такі списки? Що
зазначено в них про кожну з книжок?

Кожне друковане видання має вихідні дані: прізвище
автора (авторів), вказівка на місце й рік видруку, назва
видавництва, імена редакторів, художників, коректорів,
обсяг (кількість сторінок) книжки, її наклад.
Вихідні дані (бібліографію) вказують на титульній
сторінці видання, на звороті цієї сторінки, а також на
останній сторінці книжки.
Слово бібліографія (з грецької biblio — книга та graрho — пишу)
вживають у таких значеннях:
• писемна інформація про конкретну книжку (статтю) із зазна8
ченням її вихідних даних;
• перелік книжок, журналів, статей з певної галузі або на певну
тему із зазначенням вихідних даних.
Анотація (з латини annotatio — зауваження, примітка)
складається з:
• визначення жанру твору, стислих відомостей про його зміст;
• узагальненої характеристики книжки із зазначенням ознак, які
можуть особливо зацікавити читача;
• вказівки на адресатів видання.
Іноді анотація охоплює елементи оцінки книжки та стислі
відомості про її автора (авторів). Анотацію розміщують на
звороті титульної сторінки. Дуже часто до анотації вводять
бібліографію. Це допомагає дати про книжку стислу, але
вичерпну інформацію.

71

block_10_2010-12-05-2010-3.qxp

06.08.2010

20:55

Page 72

ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

96. Прочитайте обидва висловлювання. Визначте можливого
адресата та мету кожного з них.

I. Історична повість українського письменника7класика
М. Старицького «Останні орли» — широке полотно про Коліївщину,
повстання українського народу на Правобережній Україні проти
польського панства та католицького духовенства 1768 року. За своїм
ідейним спрямуванням твір близький до поеми Т. Шевченка
«Гайдамаки». Відтворюючи соціальні та релігійні конфлікти того часу,
показуючи непримиренну боротьбу повстанців, автор багато уваги
приділяє особистому життю своїх героїв. Сюжет твору динамічний,
напружений. Повість цікава для найширшого кола читачів.
ІІ. Старицький М. П. Останні орли : Іст. повість із часів
гайдамаччини / Худож. С. П. Караффа7Корбут. — Львів : Каменяр,
1990. — 440 с. : іл.
Яке з висловлювань є анотацією? Яке є описом книжки із зазначенням
вихідних даних, тобто бібліографією?
До слова бібліографія доберіть спільнокореневі іншомовні слова.
Чи варто вводити бібліографію до складу анотації? Свою думку обґрун$
туйте.
Для представників яких професій складання анотацій є професіо
грамою? Значення цього слова з’ясуйте за тлумачним словничком.
Чи знаєте ви, що таке екслібрис? Значення цього слова з’ясуйте за
тлумачним словничком. Роздивіться екслібриси, виконані В. Лопатою.
Чи можна за ними зрозуміти професію та уподобання власника книжок?
Придумайте та намалюйте екслібрис для себе або для когось із ваших друзів
чи рідних.

Василь ЛОПАТА.
Екслібриси
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Складання анотацій — творчий процес аналітичного
опрацювання друкованих творів, що вимагає певного рівня
професіоналізму. Найширше анотування використовують
для характеристики друкованих праць у бібліографічних
покажчиках, бібліотечних каталогах та інших сферах
бібліотечної діяльності, а також у видавничій справі,
книжковій торгівлі для інформації та реклами творів.
Анотації допомагають у пошуку та забезпечують
систематизацію друкованої інформації. Завдяки анотова'
ним покажчикам читач може відшукати вже відоме йому
видання або здобути інформацію про існування невідомих
йому джерел, зміст яких відповідає його інформаційним
потребам. Якщо анотація містить позитивну чи негативну
оцінку друкованого джерела, вона виконує й оцінну
функцію.
Наприклад:
Обухов В. В. Максим Кривоніс (перший полковник визвольної війни
164881654 років) : іст. нарис / В. В. Обухов — К. : Муз. Україна,
2008. — 198 с. : іл.
Історичний нарис присвячено активному учасникові визвольної
війни 1648–1654 рр. проти поневолення України польською шляхтою
полковникові Максиму Кривоносові, чия діяльність сприяла перемогам
козацького війська у квітні — жовтні 1648 р. Містить не відомі досі
факти життя народного героя, відзначається глибиною аналізу
історичної доби та психологізмом.
Книжка зацікавить широке коло читачів.
97. Ознайомтеся з вихідними даними книжки (бібліографією) та
анотацією. Чи можна визначити тему та уявити зміст книжки лише за
вихідними даними? Яка в цьому випадку роль анотації?

Рутківський В. Джури козака Швайки :
Історичний роман для дітей середнього
шкільного віку / В. Рутківський — К. :
Видавництво
«А7БА7БА7ГА7ЛА7МА7ГА»,
2007. — 430 с. : іл.
Усі ми знаємо імена Северина Наливайка,
Богдана Хмельницького, Івана Мазепи. А ким
були найперші козаки? Звідкіля вони взялися?
На ці запитання ти знайдеш відповідь у новому
гостросюжетному
історичному
романі
Володимира
Рутківського
—
одного
з
найблискучіших сучасних українських дитячих письменників.
Його дивовижні герої — Грицик та малий волхв Санько, юний
богатир Демко Дурна Сила, його мама велетка, невловимий козак
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Швайка зі своїм вірним вовком Барвінком та їхні численні друзі — з
честю виходять із найскладніших ситуацій. А небезпека чигає на
них на кожному кроці, адже вони зважилися підняти шаблю на
могутню тоді орду.
Чи подарували б ви анотовану тут книжку молодшому братові чи сестрі?
Чому? Якою мірою анотація допомогла вам скласти уявлення про книжку?
Чи містить анотація елементи оцінки? Як це впливає на читача?
Наскільки логічним є поєднання анотації та бібліографії видання?
Чому?
Якою мірою анотування книжок пов’язане з їхньою рекламою? Як ви до
цього ставитесь?
Роздивіться обкладинки анотованих книжок. Чи можна сказати, що
обкладинка є художньою анотацією книжки? Поясніть свою думку.
На яку улюблену вами в дитинстві книжку ви хотіли б скласти анотацію?
Спробуйте зробити це з пам’яті.
98. Прочитайте. Чи захотілося вам придбати
це видання після ознайомлення з анотацією?
Поясніть.

Ставицька Леся. Український жаргон :
словник: Містить близько 4070 слів і понад
700 стійких словосполучень. — К. : Критика,
2005. — 498 с.
У словнику зібрано сучасну жаргонну лек7
сику різнотипного соціального походження, а
також лексику розширеного вживання, що
поповнила розмовну мову. Словник розкриває
значення слова, подає його стилістичну
характеристику, а також короткий етимологічний коментар. За
джерельну базу словника правили тексти художньої літератури,
засобів масової інформації, наукових видань, зразки розмовної
мови, що віддзеркалюють особливості українського жаргоновживан7
ня кінця ХХ — початку ХХІ ст. У додатках подано зразки сучасного
молодіжного сленгу. Словник адресовано найширшій читацькій
аудиторії; його можуть використати вчителі, письменники, праців7
ники видавництв, перекладачі.
Наскільки вичерпною є анотація? Оцініть майстерність її складання.
Назвіть використані в анотації лінгвістичні терміни, витлумачте їхнє значення.
Зверніть увагу на вживання розділових знаків у бібліографічному описі
книжки.
За поданим зразком складіть анотацію до свого улюбленого словника.
99. Складіть бібліографічний список історичних художніх творів,
наявних у шкільній (або вашій домашній) бібліотеці. Розділові
знаки вживайте за поданими у вправах 96, 97 зразками.
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До однієї із зазначених у списку книжок складіть анотацію з елементами
реклами цього видання.

До вашого мовного
портфоліо

Складіть рейтинг книжок, які впродовж вашого
життя здійснили на вас найбільший вплив. Укладіть
анотації на 384 із них.
Напишіть лист уявному адресатові — вашому
одноліткові з далекої планети. У листі викладіть
ваше ставлення до читання художньої та науково8
популярної літератури. Введіть 283 анотації на
найцікавіші, на ваш погляд, книжки.

Я знаю!
Я вмію!
Я мож !
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Наскільки важливе для сучасної молодої людини вміння
опрацьовувати інформацію? Поясніть.
Які існують види запису прочитаного і від чого залежить їхній
вибір читачем?
Як часто ви вдаєтеся до складання плану тексту? У чому
корисність такого виду записів?
З якою метою роблять тематичні виписки? Наскільки сучасний
такий вид записів в умовах інформаційної доби?
Чи записуєте ви влучні афоризми, вислови цікавих вам людей?
Яким чином можна використати такі записи?
У чому полягають відмінності між планом і тезами тексту
прочитаного або прослуханого? Які види мовлення поєднує мовець у
процесі виконання таких видів записів?
Яка послідовність у роботі над складанням тез? Наскільки
імпонує вам такий вид записів? Поясніть.
Що таке конспект? У чому полягає цінність конспектування?
Які бувають конспекти?
Складіть конспект літературно7критичної статті, яка вам
особливо подобається.
Що таке бібліографія? Для чого складаються анотації?
Які відомі світові бібліотеки ви знаєте? Як ви вважаєте, якою
має бути сучасна бібліотека? Які послуги надавати своїм читачам?
Обговоріть у класі, якою має бути бібліотека майбутнього.
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Оберіть серед своїх однокласників 385 експертів.
Критерії обрання: експерти повинні бути загальновизнаними
майстрами спілкування, тобто вміти досягати поставленої мети.
Їхнє завдання — уважно прослухати складені й розіграні учнями
діалоги та проаналізувати їх за таким планом:
1. Наскільки зрозумілою є мета спілкування, якою мірою вдалося цієї мети
досягти.
2. Чи було дотримано правил етикету.
3. Наскільки правильним з погляду граматики було мовлення учнів.
4. Наскільки мовлення співрозмовників відповідало орфоепічним нормам.
Складіть та розіграйте в парах діалоги між:
• десятикласником та його братом8першокласником — про дитячі книжки
українських письменників, які подобаються їм обом;
• десятикласником та його сусідкою8п’ятикласницею — про користь та
задоволення від користування шкільною та районною бібліотеками для дітей;
• працівником шкільної бібліотеки та десятикласником — про особливості
користування бібліотечним каталEогом;
• двома десятикласниками — про прочитані цьогоріч книжки, що
найбільше запам’яталися;
• головою батьківського комітету школи та завідувачем шкільної
бібліотеки — про задоволення потреб книгозбірні завдяки організованій
батьками школярів спонсорській допомозі;
• однокласниками про перспективу розвитку електронних книжок та
електронних підручників;
• шкільним бібліотекарем і десятикласником — про акцію допомоги
дитячим будинкам «Подаруй дитині книжку!» та сутність благодійництва.

• Спрощення в групах приголосних
100. Прочитайте. Випишіть слова (в початковій формі), у яких
відбулося спрощення.

Микола Іванович Пирогов — син небагатих батьків, онук
кріпосного селянина. Чотирнадцятирічним він витримав вступний
іспит до Московського університету. На навчання приймали юнаків,
котри5м було не менше шістнадцяти, тому Микола пішов на хитрість
і приписав собі два роки.
Після завершення навчання молодий хірург настільки
перевершив своїх ровесників у знаннях та операційній техніці, що у
двадцять шість років став професором клініки Юр’ївського
університету.
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Національний музей3садиба
М. І. Пирогова у Вінниці

Ілля РЄПІН.
Портрет М. Пирогова

Почалася Кримська війна. По всій країні рознеслася слава
героїчних захисників Севастополя. Пирогов добився призначення в
армію.
Лікар уперше застосував гіпсову пов’язку. Саме він запропонував
використовувати працю сестер милосердя, передбачив створення
міжнародної організації Червоного Хреста.
Серед пацієнтів хірурга були і члени царської сім’ї, і бідні селяни.
Пирогов уславився видатними здібностями та винятковою
безкорисливістю.
З журналу.
З допомогою бібліографічних та інтернет$джерел підготуйте комп’ю$
терну презентацію «Микола Пирогов — лікар і педагог» або віртуальну
екскурсію «Українськими стежками видатного хірурга».

Спрощення — явище усного мовлення, воно забезпечує
милозвучність. Основою для написання слів, у яких
відбувається спрощення, є їхня вимова.
• У групах приголосних 8ждн, здн, стн, стл при вимові
приголосні [д] і [т] випадають: тижневий, тижні (хоча
тиждень); проїзний (хоча проїзд); радісний (хоча радість);
щасливий (хоча щастя).
• У групі приголосних слн випадає звук [л]: масний (хоча
масло), навмисне (хоча мислити). У групі приголосних рдц
випадає звук [д]: серце (хоча сердець, серденько).
У зазначених випадках результат спрощення познача'
ється на письмі.
Зверніть увагу! В сучасній українській мові є звукоспо'
луки, у яких випадання одного з кількох звуків відбувається
у вимові, але результат його не позначається на письмі.
Тому між вимовою та позначенням на письмі таких
звукосполук є відмінність.
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За вимови прикметників, утворених від іншомовних слів
з кінцевим ст, у вимові звук [т] здебільшого випадає, проте
на письмі літера т зберігається: контраст — контрастний,
баласт — баластний, аванпост — аванпостний. У словах
студентський, президентський, журналістський, агентство звук [т]
спрощується, але на письмі буква т зберігається.
Таке ж явище характерне для форм давального та
місцевого відмінків однини іменників жіночого роду першої
відміни, у яких у початковій формі перед закінченням не
менше трьох приголосних звуків: студентка — студентці,
невістка — невістці.
Запам’ятайте! У словах шістнадцять, шістдесят,
кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, зап’ястний,
хворостняк спрощення відбувається, але на письмі не
позначається.
101. Перепишіть. Позначте в словах орфограму «Спрощення в групах
приголосних».

1. На світі більше, ніж зірок у неба, не кволих душ, а
пристрасних, хоробрих (П. Воронько). 2. Шана й слава чесним,
мужнім, згуба підлим брехунам! (Ф. Шиллер). 3. Я чую слово щире, не
облесне (П. Перебийніс). 4. Є душі зоряні, вони ясні шляхи в житті
прослали (В. Сосюра). 5. І впаде оте душевне рабство ненависне
(Л. Забашта). 6. Почесна є професія одна — це людям добрим криниці
копати (В. Грінчак). 7. Природа нас самих не залиша, бо зерна ми в її
зеленім гроні, які вона й по смерті воскреша у щедріснім своїм, у
вічнім лоні (Г. Коваль). 8. А найстрашніші — трутні злісні. Вони
картання гідні, звісно (Н. Тихий). 9. Живу всякчас у сподіванні дива,
в росинку глянув — усміхнувсь щасливо (Г. Коваль).
Слова, у яких відбулося спрощення, вимовте відповідно до орфоепічних
норм.
102. Від поданих у дужках іменників утворіть і запишіть прикметники.

(Контраст) душ; (протест) акція; (журналіст) розслідування;
(президент) вибори; (парламент) слухання; (депутат) запит; (студент)
мітинг; (пропагандист) захід; (колективіст) характер; (Голландія)
тюльпани.
Обґрунтуйте написання утворених прикметників.
103. Перепишіть, уставляючи на місці крапок, де це потрібно, літеру.

Страс..ний тиждень; водохрес..ні морози; ус..ний епос;
доблес..ний воїн; улес..ливий ворог; почес..не звання; швидкіс..не
шосе; облас..ний архів; виїз..на нарада; кількіс..ний склад;
вартіс..ний захід; особистіс..ний підхід; капос..на лисиця;
аванпос..ний загін; балас..ний запас; контрас..ні кольори;
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шіс..надцятий рік; сміливий
фотомодель; пес..ливий погляд.

правозахис..ник;

кіс..лява

Визначте прикметники, утворені від іншомовних слів. Спробуйте дібрати
до них рідномовні синоніми.
104. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі
давального відмінка однини.

Подякувати (бандуристка); аплодувати (піаністка); порадіти
(звістка); переказати (аспірантка); допомогти (туристка).
Утворені словосполуки вимовте з дотриманням орфоепічних норм.
105. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, пропущені літери.

1. Праця корис..ніша за будь7які ліки. 2. Корис..ливість збагачує
заздрістю. 3. Чес..на праця щастя приносить. 4. На грубе слово не
зважай, на улес..ливе — не здавайся. 5. Не пнувся би бути
найвищим, а вчився би бути корис..ним. 6. Хто піз..но встає, тому
хліба не стає. 7. Нате й мою сироватку, щоб моя була мас..ниця.
8. Запас..ливий вартий багатого. 9. Без сокири по дрова піти — один
хворос..няк принести. 10. З кіс..лявої рибки несмачна юшка.
11. Коли вуха відморозив, шапку надівати вже піз..но.
Народна творчість.
Позначте в словах орфограму «Спрощення в групах приголосних».
Поясніть правопис цих слів.
106. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Продовжіть текст за поданим
початком. Використайте в ньому слова заздрісність, злісність,
улесливість, чесність.

Не всі люди спроможні визнати чужі успіхи, порадіти за них! Це
та рідкісна якість, що перевіряє людину на рівень духовності…
107. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Поясніть значення поданих
фразеологізмів. Визначте слова з орфограмою «Спрощення в групах
приголосних». Поясніть правопис цих слів.

1. Народитися під щасливою зіркою. 2. Місце під сонцем.
3. Ходяча чеснота. 4. Ужалити в серце. 5. Триматися на чесному
слові. 6. Слати язик під ноги. 7. Сім п’ятниць на тижні.
Використайте подані фразеологізми в тексті привітання вашого
однокласника з днем народження. Виголосіть це привітання,
дотримуючи орфоепічних норм. Яке привітання ви вважаєте найдоречнішим,
а який подарунок — найціннішим? Обговоріть це у групі.
Написання та вимову яких слів при вивченні цього правила варто, на
вашу думку, запам’ятати? Укладіть перелік таких слів.
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108. Перепишіть. Позначте в словах орфограми.Поясніть право@
пис цих слів.

1. Ми навчилися навіть в роковану мить чесно долі дивитись у
вічі. Нам неправда ненависна, як антисвіт, та півправда —
ненависна вдвічі (Б. Олійник). 2. Не бійся стежку вибирать бідову, що
встеле терням шлях твій до чеснот, та бійся рідний зрадити народ,
батьків, кохану, друга й рідну мову! (Д. Пилипчук). 3. Ту ж
викликають огиду улесливі, що й обережні, бо їх амплітуди зради
збігаються до мікрона (це те, що свідомо сприймаєш і розумієш
належно) (О. Слоньовська). 4. Замість живого, корисного діла
глузлива доля підсунула переписування в канцелярії паперів
(М. Коцюбинський). 5. Пробивається дух український крізь пісню —
наш єдиний рятунок в добу лиховісну (О. Довгий). 6. От я порушив
ваш канон з віків: зробив сонет з шістнадцяти рядків… (І. Багряний).
7. Це ж треба: ти одягнувся, як на президентський прийом!?
(О. Слоньовська).
Виділені слова передайте фонетичною транскрипцією.
Уявіть, що у вашій школі проходить день самоврядування і вам
запропонували провести урок на тему «Спрощення у групах
приголосних» у 5 класі. Яким має бути урок, щоб п’ятикласники запам’ятали
це правило? Укладіть до такого уроку 2–3 вправи.

• Уподібнення приголосних
109. Прочитайте. Виділені слова запишіть фонетичною транскрип@
цією. Вимовте їх відповідно до норм орфоепії. Які приголосні звуки
уподібнюються? Яка причина уподібнення?

1. Я убиваю рабство у собі, щоб воїном лишитись в боротьбі
(О. Довгий). 2. Мені до смерті отчий край здаватиметься раєм
(Д. Луценко). 3. Як почуваєшся добре, коли ти у себе вдома!
(О. Довгоп’ят). 4. Я вірив, що колядка порятує усіх стражденних у
моїм селі. Я вірив, що Господь на небі чує мої різдвяні просьби і жалі
(Д. Павличко). 5. Чорногуз з гідністю задибав по вогкій прибережній
смужці (М. Стельмах).
Вимовте слова колядка, смужка, кігті, книжці, сміється відповідно до
орфоепічних норм. Звіртеся з поданим нижче правилом.

У вимові один приголосний звук впливає на інший,
уподібнюючи його собі, в результаті чого звук, який зазнає
впливу, змінює своє звучання. Таке явище усного мовлення
називають уподібненням.
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Найпоширеніші випадки уподібнення такі:
• дзвінкий приголосний, упливаючи на попередній
глухий, уподібнює його собі, чим викликає зміну глухого на
парний йому дзвінкий: молотьба [молоді5ба5];
• дзвінкі приголосні звуки перед глухими, як правило, не
уподібнюються, тобто не втрачають дзвінкості (нагідка,
розвідка, казка), лише звук [г] в деяких словах
уподібнюється до наступного глухого, змінюючись у вимові
на [х]: нігті [ні5і5хті5і], вогко [во5хко], дьогтю [ді5о5хті5у] (зверніть
увагу: в більшості слів звук [г] перед наступним глухим
вимовляємо дзвінко: бігти, мигтіти);
• шиплячі приголосні перед свистячими у вимові
змінюються на відповідні їм свистячі: донечці [до5неиці5:і],
подружці [по5друзі5ці5і], граєшся [грайеисі5:а];
• приголосні [д], [т] перед свистячими змінюються на
відповідні їм свистячі: вчиться [учи5ці5:а], людський
[лі5у5дзі5кий].
Уподібнення приголосних звуків характерне для усного
мовлення, на письмі його результат не передавано.
110. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Яким правилом
потрібно скористатися, щоб з’ясувати написання поданих слів?

Відчути поле..кість; солда..ька доблесть; чуко..ський мороз;
неле..ка моло..ьба; ві..цідити молоко; побачити в крини..ці; сказати
мура..ці; підкреслити в табли..ці; заграти на гармо..ці; насипати
сини..ці; допомогти Попелю..ці; ві..чищений посуд.
Визначте в словах орфограму «Літери, що позначають приголосні, які
уподібнюються». Поясніть правопис слів.
111. Перепишіть, подані в дужках слова ставлячи в потрібній формі.
Визначте в словах орфограму «Літери, що позначають приголосні, які
уподібнюються». Поясніть правопис цих слів.

1.

Неспалимий

дух

природи

в

кожній

(гілочка)

живе

(П. Перебийніс). 2. Лелека у (сорочка) з полотна — немов косар
(Є. Гуцало). 3. І в (сутичка) вічній святого з ганебним світлішає розум
зацькований мій (Л. Костенко). 4. Живе поезія у мові, у гніві,
(усмішка), любові (М. Рильський). 5. Хто витре (Дюймовочка) сльози
хустинкою голубою? (Г. Скірська). 6. Його і в (ложка) не спіймаєш.

7. У кожній (діжка) щось своє налито. 8. Жвавий, як рибка в (річка).
9. Нашій (кішечка) миші хвоста від’їли (Народна творчість).
Доберіть приклади для статті «Вікіпедії» «Уподібнення приголосних
звуків в українській мові».
112. Перепишіть, подаючи виділені дієслова фонетичною
транскрипцією.
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З рук не [наро5биесі5:а], з очей не [нади5виесі5:а].
1. І снується мови щедра нить (А. Малишко). 2. Червона калино, чого
в лузі гнешся? (І. Франко). 3. Бджола — відома трудівниця, ніяк їй дома
не сидиться (А. Пашківський). 4. Стара лисиця від собак захиститься.
5. Як топишся, то й за голку схопишся (Народна творчість).
Вимовте виділені слова, дотримуючи норм орфоепії. Поясніть написання
цих слів.
113. Перепишіть, уставляючи, де потрібно літери. Прочитайте
написане відповідно до орфоепічних норм. Позначте в словах
орфограми.

1. Пропливають зорі України над моїм ві..чиненим вікном (В.
Сосюра). 2. Спасибі, пре..ки, за духовний спадок! (Л. Костенко).
3. Віт..р шибками грає і дзвонить, не влетить у кімнату ніяк (В.
Сосюра). 4. Та боро..ьба ще буде йти віками з потворами труйними й
павуками, допоки з павутиння зла й брехні не вийде лю..ство на
шляхи сяйні! (Д. Павличко). 5. По кла..ці молодиця перейшла,
похитуючи відрами дзвінкими (М. Рильський). 6. В хаті тихо, як у
пус..ці. А тим часом у трьох вікнах майнула жіноча голова в
червоній хус..ці (І. НечуйЛевицький). 7. Ти, звичайно, при зага..ці,
чому рано так померкли навіть айстри в нас на гря..ці (Л. Тендюк).
8. На блю..ця літаючі в соняхів схожі обличчя (Є. Гуцало).
Підготуйте повідомлення для популярної радіопередачі «Спрощення та
уподібнення як засоби милозвучності української мови».

Я знаю!
Я вмію!
Я мож !
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
У чому суть спрощення в групах приголосних звуків? Чи є
спрощення засобом милозвучності мови? Поясніть.
У яких групах приголосних відбувається спрощення? Наведіть
приклади слів зі спрощенням.
Накресліть таблицю «Спрощення в групах приголосних».
У яких випадках спрощення приголосних передається на
письмі? У яких — відбувається лише в усному мовленні? Наведіть
приклади.
Чим зумовлене уподібнення приголосних? За якими ознаками
приголосні уподібнюються?
Чи відбивається це явище усного мовлення на письмі? Наведіть
приклади.
Складіть тестові завдання, які б перевіряли знання правил про
спрощення та уподібнення приголосних в українській мові.
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ВІДГУК ПРО ТВІР МИСТЕЦТВА
В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ
114. Прочитайте текст. Укажіть ті його фрагменти, що є відгуками про
твори мистецтва.

Він був плечистий, міцної кості, дещо сутулуватий, з буйною
гривою цупкого кучерявого волосся. Мав вилицювате обличчя, мон7
гольський розріз очей. Ходив неодмінно в українській вишиванці.
Часто виймав із кишені блокнот і робив якісь замальовки.
Таким запам’ятали народного художника України, видатного
графіка Василя Касіяна.
Ось відгук одного з сучасників про літографію Касіяна «Шев7
ченко в Україні».
«Перед нами Шевченко під час
його останньої подорожі на батьків7
щину 1859 року. Знявши бриль,
підставивши обличчя вітрові, Тарас
простує високим берегом Дніпра. На
суворому обличчі відбилися і напру7
жена думка, і глибоке душевне хви7
лювання. Внизу, під кручею, «реве
ревучий», чайки в’ються над хви7
лями. Поривчастий вітер гне додолу
прибережні верби. Важкі грозові
хмари вкрили небо, проте в його
бездонній глибині вже просвітліло…
Бентежний образ поета злився з
Василь КАСІЯН.
образом збуреної природи. Отаким
Шевченко в Україні
замисленим, упевненим і несхитним
перед бурею увійшов Шевченко з цієї
літографії в українське мистецтво. Без сумніву, цей образ полонив
кожного українця».
Шевченкіана стала головною темою життя графіка Касіяна.
Гравюри «Гайдамаки», «Тарас Шевченко», «Шевченко серед
селян», а також цикли ілюстрацій до «Кобзаря» збагатили
українське образотворче мистецтво. Митець ілюстрував твори Івана
Франка,
Лесі
Українки,
Василя
Стефаника,
Михайла
Коцюбинського… Серед плакатів видатного майстра — «На бій,
слов’яни!» (1942), цикл «Гнів Шевченка — зброя перемоги»
(1942–1943), меморіальні плакати, присвячені Панасові Мирному,
Олександру Довженкові та багатьом іншим.
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У Києві, на Володимирській, 14, де
жив митець, установлено пам’ятну
дошку. Горельєфний бронзовий портрет
дуже вдалий. Відбито і кучерявий німб
навколо високого чола, і знамениту
вишиванку, і працьовиті руки, що ніколи
не знали спочинку.

Меморіальна дошка
Василю Касіяну в Києві

Василь КАСІЯН.
«Якось9то йдучи уночі...»

84

З календаря.
З’ясуйте за тлумачним словничком лексичне
значення виділених слів.
Поясніть, з якою метою складають відгу$
ки, хто їх зазвичай складає і хто є їхніми
адресатами. У чому полягає відмінність відгуку
від складеної фахівцем рецензії?
Роздивіться репродукції портретів Т. Г. Шев$
ченка, виконаних В. Касіяном. Висловіть
своє враження від того з них, що сподобався вам
найбільше. Чи можна вважати ваше висловлю$
вання рецензією на цю художню роботу? Відгу$
ком на неї? Поясніть.

Василь КАСІЯН.
«І мертвим, і живим...»
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Маємо розрізняти рецензію та відгук.
Рецензія — це кваліфікований аналіз твору мистецтва,
оцінка професійної майстерності автора, висловлення
аргументованих практичних зауважень, висвітлення
допущених у ньому помилок та недоглядів, відзначення
досягнень, точне визначення суспільно'політичної або
літературно'художньої вартості твору.
Відгук — це оцінка мистецького твору, складена глядачем
або слухачем безпосередньо після ознайомлення з ним.
Обмінюючись враженнями про мистецький твір, глядачі й
слухачі зазвичай якнайстисліше передають його зміст (або
складають опис) та дають творові обґрунтовану оцінку. До
речі, така оцінка далеко не завжди є об’єктивною, оскільки
передає особисте ставлення до твору.
Відгуки часто складають у невимушеному усному
спілкуванні — під час глядацьких або читацьких конферен'
цій, на презентаціях тощо. Якщо ж відгук оприлюднено у
ЗМІ, йдеться про відповідний жанр публіцистики. Для такого
відгуку характерні: оперативність, актуальність, лаконіч'
ність, відверта й підкреслена оцінність.
Мета відгуку — висловлення власної оцінки твору, особ'
ливостей його індивідуального сприйняття. Складання тако'
го відгуку не потребує фахової підготовленості, володіння
мистецтвознавчою термінологією і т. ін.
За своїм щирим і доброзичливим тоном відгук може
нагадувати ліричний відкритий лист. Враження й думки
здебільшого висловлюють від першої особи. Обов’язкови'
ми є тактовність, толерантність, ненав’язливість суджень.
Здебільшого відгук має такі композиційні частини:
• зачин (що спонукало ознайомитись із твором і дати йому оцінку);
• якнайстисліший переказ змісту мистецького твору (або його
опис);
• невеликий підсумок, у якому висловлено його обґрунтовану
оцінку й передано особисте до нього ставлення.
Важливе значення для надрукованого в ЗМІ відгуку має
заголовок: він має бути цікавим, образним, інтригувати й
запам’ятовуватися.
Головним у відгуку є виразно та емоційно висловлена
особиста думка про мистецький твір. Оцінка має бути
обґрунтованою, але цілком суб’єктивною, дискусійною.
Тон відгуку буває запальним, задиркуватим. Проте автор
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відгуку має бути тактовним до митця. Тому в тексті відгуку
бажано використовувати вставні одиниці на мою думку, як
на мене, як мені здалося тощо, це позбавить текст відтінку
безапеляційності.
115. Прочитайте надрукований у журналі відгук. У його тексті визначте
зачин, опис та підсумок@оцінку.

Таким Шевченка ми не бачили
Не знаю, як вам, а мені не доводилось
бачити в творах мистецтва такого
Шевченка, як на картині «В казематі»
Андрія Антонюка. Смішний, навіть
чудний дідусь — і водночас близький,
людяний, не відсторонений. Шевченко
на цій картині — стражденна людина,
яка поневіряється і муки свої виливає
на папері.
М’яке світло вихоплює пронизливий
погляд Шевченкових очей. У них я
відчуваю розпачливу беззахисність і
душевний біль. За глибиною психологіз7
му це один з найсильніших портретів
Кобзаря, який мені довелось бачити.
Картину написано темними, навіть
тьмяними фарбами. Враження таке,
ніби із зображеного на полотні простору
Андрій АНТОНЮК.
викачано повітря. Це посилює відчуття
Т. Г. Шевченко (в казематі)
тяжкої здавленості, несвободи, прини7
женості й гіркоти.
Гілка калини, кобза на задньому плані — чи то видіння, чи то
реальність… Ці традиційні алегорії наближають твір до народної
картини.
За Н. Васильченко.
Наскільки чітке уявлення про мистецький твір залишає цей відгук у
читача? Чи аргументованою є висловлена автором відгуку оцінка
творові живопису? Схарактеризуйте тон і стилістичні особливості відгуку.
116. Прочитайте. Чи є поданий текст відгуком про твір мистецтва?
Кому адресовано висловлювання? Яка його мета?

Щойно вийшов із друку сучасний (наскрізь український!)
дитячий детектив «Суперагент 000. Нові пригоди» письменниці Лесі
Вороніної. Герой цієї книжки — Гриць Мамай (чи, бува, не нащадок
легендарного козака Мамая?). Навіть зовні він сповна відповідає
ідеалу сучасних хлопчаків: одягнутий у незмінну шкіряну куртку,
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джинси й білосніжної чистоти кросівки фірми «Rееbоk». Він має
чорний пасок майстра карате, а крім того, володіє секретами у7шу,
дзюдо, кун7фу, кікбоксингу, а щонайголовніше, розшифрував
таємні прийоми давньоукраїнської боротьби, замасковані в
народному танці гопак.
Щоправда, у змалюванні атлетизму суперагента раз по раз
прозирає іронічна посмішка автора. Ось Гриць Мамай сидить на
снігу в позі лотоса, такий розпашілий від внутрішньої енергії, що
його дружина красуня Зореслава сушить на його оголеному торсі
випрані дитячі пелюшки… Ця весела й дотепна пародія на численні
бойовики з їхніми супергероями навчає дітей ось так — іронічно, з
посмішкою — оцінювати нісенітниці, що пропонуються з
телеекранів…
Постійним супротивником Гриця Мамая є бабуся7ніндзя, котра5
досконало володіє нунча5ками, може набувати будь7якої подоби,
зокрема й вигляду Грицевої дружини Зореслави. Вона замислює все
нові й нові страхітливі злочини, але суперагент щоразу долає її
підступи. Переможеній бабусі тільки й лишається, що сичати від
безсилої люті й «вигукувати погані слова неукраїнською мовою».
Сюжет повісті розвивається стрімко й динамічно. При всій
карколомності подій у повісті немає вбивств. Навіть бандитів у
покарання то зачиняють у сміттєзбірнику, то з метою перевиховання
перетворюють на нерухомі статуї. Тут чимало до5тепів, комічних
ситуацій. Книжка весела, добра, світла, читається на єдиному
подиху. Вона скромно, але ошатно й інтелігентно проілюстрована
(художник Олег Петренко7Заневський), видана з належною
культурою, що тепер, на жаль, трапляється не часто. Отож в
українській літературі для дітей побільшало на гарну, цікаву,
розумну книжку.
Зірка Мензатюк
Чи ознайомлюєтеся ви з відгуками та рецензіями, вибираючи книжки
для читання, купуючи квитки до театру, на концерт? Чи може вплинути
відгук про твір мистецтва на ваше враження від художнього твору,
театральної вистави, кінопрем’єри? Яким має бути такий відгук?
Чим відрізняється відгук про твір художньої літератури від анотації?
Поясніть.
117. ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПАХ! Складіть відгук про нещодавно
переглянутий спектакль.

Орієнтовний план відгуку про спектакль
1. Коли, за яких обставин, у якому театрі було переглянуто
спектакль? Хто автор п’єси та режисер?
2. Враження від:
а) акторського складу та акторської гри;
б) музичного та художнього оформлення.
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3. Наскільки актуальними й цікавими є порушені у виставі
проблеми.
4. Що сподобалось, уразило, запам’яталося.
118. Напишіть відгук про нещодавно прочитану книжку так, щоб
епіграфом до його тексту можна було взяти слова: «Бачу я душу
мою крізь прочитану книгу». Скористайтеся пам’яткою, поданою в
«Довідковому бюро».
Підготуйте відгук про нову комп’ютерну гру для журналу «Мій
комп’ютер ігровий».
119. Прочитайте відгук учениці про художню виставку. Чи
склалось у вас після ознайомлення з ним чітке враження про цю
мистецьку подію? Чи захотілося її відвідати? Чому?

На виставці творів лауреата Національної премії України імені
Т. Г. Шевченка, заслуженого художника України, президента
Академії мистецтв України Андрія Чебикіна мою увагу привернули
передовсім офорти. Деякі були об’єднані в цикли. Найбільше мене
вразив триптих «Перехожі». На трьох його частинах було зображено
зрубані дерева, мертвих птахів, зрізані червиві гриби, а побіч —
перехожі, однакові на всіх трьох частинах: усі в окулярах, дехто з

Андрій ЧЕБИКІН.
Перехожі (фрагмент)
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навушниками. Адже вони не бачать і не чують того, що відбувається
поряд і навколо. Не бачать, як гине природа, їм немає до цього діла.
Ні, вони не жорстокі, просто звикли так жити. Саме від цього
триптиху я одержала найсильніші враження. Так мені здалося
спочатку.
Але це виявилося не так. Далі яскравість моїх вражень доповнили
дивовижні акварелі. Чудові пейзажі були настільки «живі», що ніби
запрошували перенестись у карпатське Жаб’є або в кримську
Балаклаву. Кут виставкової зали перетворився на справжню
веселку, тут шаленіли кольори: червоний, помаранчевий,
жовтогарячий, яскраво7жовтий, зелений, смарагдовий, блакитний,
синій, фіолетовий, бузковий… Від картин дихало легкістю, сонцем.
Хотілося дивитися ще і ще… Це було приголомшливо!
Дочекавшись черги, я прикипіла поглядом до книги відгуків.
Хотілося дізнатися, якої думки про виставку інші відвідувачі. Чи
збігаються мої враження з їхніми?
Записи дорослих були схожі один на одного — усі висловлювали
захоплення. Побачила відгуки французькою, англійською,
німецькою, данською. Цих мов не знаю, але слова nice та belle дали
зрозуміти, що людям сподобалось. Найцікавішими мені здалися
дитячі записи з малюнками… Записала я й свої враження, майже те,
що ви прочитали.
Виставка триватиме ще тиждень, тож і ви встигнете відкрити для
себе художника Андрія Чебикіна.
Аліна Мосендз.
Лексичне значення виділених слів з’ясуйте за тлумачним словничком.
Відвідайте виставку живописних чи графічних творів або фотовиставку.
Під час перегляду свої думки і враження занотовуйте у блокноті.
Обміркувавши побачене, напишіть відгук про виставку. Прочитайте його в
класі та обговоріть з однокласниками.

До вашого мовного
портфоліо

Напишіть відгук про одну з популярних
молодіжних передач українського телебачення
(лист на прохання редакції).
Складіть відгук про виставку (художніх робіт,
фотографій, плакатів), що експонувалась у вашій
(сусідній) школі, для оприлюднення на
молодіжному веб8сайті.
Напишіть відгук про кінофільм, котрEий
найбільше сподобався (або не сподобався) вам
останнім часом, для оприлюднення в молодіжній
газеті.
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Оберіть серед своїх однокласників 385 експертів.
Їхнє завдання — уважно прослухати складені й розіграні учнями
діалоги та проаналізувати їх за вже відомим вам планом.
Складіть та розіграйте в парах діалоги між:
• пEодругами8десятикласницями, одна з яких побувала на концерті свого
улюбленого вітчизняного гурту (оцінка виступу, порада долучитися до
мистецтва улюбленців української молоді);
• двома десятикласниками, які щойно відвідали концерт співака8
гастролера (обмін враженнями, оцінка сприйнятого);
• десятикласником та його батьками про прем’єру, що відбулась у
Національній опері імені Тараса Шевченка (обмін враженнями: батьки
відвідали виставу вдвох, школяр — зі своїми друзями).

• Чергування голосних і приголосних звуків
120. Прочитайте. До кожного виділеного слова доберіть його форму
або спільнокореневе слово із чергуванням голосного або
приголосного звука. Вимовте звуки, що чергуються.

1. Живе од кореня калина так само, як народ од слова «рід»
(М. Малахута). 2. Нема старому вороття ані у Києві, ні в Львові
(М. Рильський). 3. Висить густа луна, як у порожнім глеці, і вже нема
куди вертатися лелеці (Ю. Ковалів). 4. Ні, туман до ніг не
простилався, лиховісний вітер не корився (М. Рильський).
5. Народжується все і помира… І все ж безсмертні і життя, й природа
(Д. Луценко).
Що вам відомо про таке явище, як чергування звуків?

За творення або змінювання слів певний звук (і голосний,
і приголосний) може замінюватися на інший, тобто
відбувається чергування звуків. Явище чергування звуків в
українському літературному мовленні є нормативним.
Деякі чергування відносять до так званих історичних —
знайти їм пояснення можна, лише звернувшись до історії
мови (шести — шостий; женити — жонатий). Інші
чергування пояснюють змінами в сучасній мові.
Найпоширеніші випадки чергування голосних такі:
• голосні звуки [о], [е] у відкритих складах чергуються з [і]
в закритих складах: слово — слів; гора — гір; особа — осіб;
Києва [ки5йеива] — Київ [ки5йів];
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• випадний звук [е] чергується з [и] перед [л], [р] і
наголошеним суфіксом а (я): беру — брати — вибира7ти;
вистелю — вислати — вистила7ти.
Чергуються і приголосні звуки:
• [г] — [з] — [ж]: дорога — дорозі — доріжка;
• [к] — [ц] — [ч]: ріка — ріці — річенька;
• [х] — [с] — [ш]: вухо — у вусі — вушко.
• У дієсловах першої дієвідміни відбувається чергування
приголосних [г] — [ж], [к] — [ч], [ х] — [ш], [з] — [ж], [с] — [ш], [т] —
[ч], [ст] — [шч] (позначаються літерою щ), [ск] — [шч]
(позначаються літерою щ), якщо чергування є в першій особі
однини теперішнього часу: могти — можеш, бо можу;
пекти — печеш, бо печу; колихати — колише, бо колишу;
в’язати — в’яжи, бо в’яжу; писати — пише, бо пишу;
хотіти — хочемо, бо хочу; свистати — свищеш, бо свищу;
полоскати — полощи, бо полощу.
• У дієсловах другої дієвідміни в першій особі однини
приголосні [д], [т], [з], [с] змінюються на [дж], [ч], [ж], [ш], а [зд],
[ст] — на [ждж], [шч] (позначаються буквою щ): водити —
воджу; крутити — кручу; возити — вожу; носити — ношу;
їздити — їжджу; мостити — мощу.
• За творення багатьох форм дієслів другої дієвідміни
група приголосних [зк] змінюється на [жч]: брязк —
бряжчати, бряжчу, бряжчиш, групи приголосних [ск], [ст]
змінюються на [шч] (на письмі — буква щ): вереск —
верещати, верещу, верещиш; простити — прощу (але:
простиш, простить).
• Групи приголосних [ск], [шк] за творення прикметників та
іменників із суфіксом ан (ян) змінюються на [шч] (на
письмі — літера щ): віск — вощаний — вощанка; дошка —
дощаний; піски — піщаний.
• Приголосні основи [к], [ц] перед суфіксом н змінюються
на [ч]: вік — вічний; молоко — молочний; пшениця —
пшеничний; сонце — сонячний; яйце — яєчня.
Зверніть увагу на винятки: рушник, рушниця, соняшник,
мірошник, дворушник, сердешний (у значенні бідолашний,
нещасний), а також слова, утворені від прислівників:
торік — торішній, завтра — завтрашній (але: довіку —
довічний).
121. Слова змініть так, щоб відбулося чергування голосних звуків, та
запишіть парами. Обґрунтуйте звукові зміни.
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Канів — Канева; Кривий Ріг — Кривого Рога.
Київ, Львів, Чернігів, Харків, Миколаїв, Тернопіль, Ржищів,
Обухів, Бориспіль, Ірпінь, Бердичів, Здолбунів.
Визначте в словах орфограму «Велика літера». Поясніть правопис слів. За
потреби зверніться до таблиці «Уживання великої літери», поданої в
«Довідковому бюро».
122. Прочитайте, прокоментуйте чергування голосних звуків.

Завмерти — завмирати; дерти — здирати; спертися — спиратися;
перу — обпирати.
Витлумачте значення фразеологізмів завмирати (завмерти) серцем;
вмирати (вмерти) зо сміху; вносити (внести) у вуха; туман застелив
(застилає) очі. Прокоментуйте чергування голосних звуків у словах.
123. Перепишіть, вибираючи з дужок потрібну літеру. Позначте в
словах орфограму «Літери е—и в коренях дієслів».

1. Мудрець мусить і з гною виб(е,и)рати золото (Г. Сковорода).
2. Рідна пісня за серце б(е, и)ре (В. Сосюра). 3. Час, терпіння й
сумління приб(и, е)рають з дороги каміння. 4. Як зб(е, и)руться
тучки в кучку — буде громовиця (Народна творчість).
5. Народжується все і пом(е, и)ра… І все ж безсмертні і життя, й
природа (Д. Луценко). 6. Страшніше смерті, як нема де вм(е, и)рти
(Б. Олійник). 7. Чи тільки в казці лебідь ум(е, и)рає не з криком
навісним, а з любим співом? (Леся Українка).
Поясніть чергування звуків.
Розкрийте значення фразеологізму лебедина пісня. Обґрунтуйте
чергування звуків у словах лебідь — лебедя, лебединий.
124. Перепишіть. Після виділених слів запишіть у дужках слова з
чергуванням приголосних.

Як на молоці (молоко) обпікся, на воду дмухатимеш
(Народна творчість).

1. Надія в Бозі, коли хліб на возі. 2. Скосив сіно в лузі — буде віл у
плузі. 3. У корови молоко на язиці. 4. На рівній дорозі і кінь розумний.
5. Де ріки текли, там і будуть. 6. На печі лежати — горошини не мати.
7. Аби мед, а мухи налізуть. 8. Лізе як оса в очі. 9. Були б пиріжки,
будуть і дружки. 10. Боржник весело бере, та сумно віддає. 11. У
кожної пташки свої замашки. 12. Буде втіха як з дірявого міха.
13. Холодний як крига. 14. Катюзі завжди буде по заслузі.
Народна творчість.
Поясніть чергування приголосних звуків у поданих і дібраних словах.
125. Подані в дужках іменники поставте у формі кличного відмінка.
Обґрунтуйте чергування приголосних, що відбулося за такого
творення.
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1. Будьмо, (друг), чесними (В. Крикуненко). 2. Жду тебе, (парубок),
в батьківській хаті, у твоєму ріднім краю (В. Симоненко). 3. Ой, не
шуми, (луг), зелений (байрак)! (Народна творчість). 4. Дивися,
(князь)! Бачиш ти, як близько за пагорбом блищить монгольський
спис? (М. Бажан). 5. Cмійся, лютий (враг), та не дуже… (Т. Шевченко).
6. Не ходи, (козак), понад берегами, не суши серденька чорними
бровами (Народна творчість). 7. Ох, коли б скоріше, (хлопець), мрії ті
твої справдились (Леся Українка). 8. А ти ж куди мандруєш, ласкавий
(чоловік)? (А. Малишко). 9. (Мисливець) юний, вже пора на лови
(Є. Гуцало). 10. Жорстокий (стрілець)! Будь проклятий твій недобрий
зір, що цілить і вбиває! (Р. Бернс). 11. Я знаю, ти створений так і не
можеш інакше, проте бережись мого пострілу, чуєш, (хижак)!
(Н. Диб’як). 12. Підведись, (юнак), серце дай гаряче (А. Малишко).
Поясніть уживання в реченнях розділових знаків.
126. Перепишіть, ставлячи в потрібній формі подані в дужках слова.
Які фонетичні зміни відбулися за формотворення? Поясніть їх.

1. Вечір. Дощ осінній. Ми йдемо по Львову, (ткати) по (дорога)
килимок7розмову (Д. Павличко). 2. Я не витаю поміж хмар, тому я в
(лірика) — сухар (А. Бортняк). 3. Люблю (загроза), (небезпека) у вічі
глянути (М. Доленго). 4. На фініші чи злетній (смуга) хай будуть
завжди справжні друзі (Л. Процик). 5. У потайній кишені піджака
червінці зледеніли, мов у (льох) (Б. Олійник). 6. Сріблястий
подорожник із долоньок дає (комаха) чистої води (С. Короненко).
Зробіть фонетичний розбір виділених слів за схемою, поданою в
«Довідковому бюро».
127. Перепишіть, подаючи після виділених слів у дужках дібрані вами
форми дієслів із чергуванням приголосних.

1. Колише рідна пісня нашу долю (П. Перебийніс). 2. Як все
біжить, як міниться, тече! (Б. Олександрів). 3. Ллється море, плеще в
берег, б’ється в сірі скелі (Олександр Олесь). 4. З туманів осінь тче
рясну кулісу (В. Сторожук). 5. Важкими росами трава намокла плаче
(І. Качуровський). 6. А вітер не співає вже, а свище (М. Гриценко).
7. Поруч у росах купається птах, поруч у росах полощеться сарна
(М. Петренко). 8. Всіх вас зараз пригощу. Вам, медведику, борщу?
(Олександр Олесь).
Поясніть чергування приголосних звуків у дієсловах.
128. Прочитайте. Поясніть фонетичні явища, що відбулись у виділених
словах.

1. Я погладжу траву, наче теплого доброго звіра, задивлюся в ріку,
зачаруюсь різьбою листка… (О. Слоньовська). 2. На розбуджену землю
впадуть первоцвіти, вмиє сонце усміхнене Божа роса (О. Кононенко).
3. Ходжу я, броджу по вишневому саду. Ніхто не приходить мені на
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пораду (В. Осадчий). 4. Вигрібаю із себе попіл вагань, очищаю від
сумнівів душу (О. Довгоп’ят). 5. Із піщин зростають гори, із
краплин — могутнє море, а з дерев — зелений сад (Н. Забіла).
Зробіть фонетичний розбір виділених слів.
129. Перепишіть, після виділених слів подаючи в дужках слова з
твірною основою.

1. Перейшовши довгим дощаним мостом через Дніпро, подорожні
обернулись назад і поклали три земних поклони святому місту
(П. Куліш). 2. По теплому дощі вгрузають босі ноги в м’яку, живу
теплінь піщаної дороги (М. Рильський). 3. Тут валка старих, зморщених,
як гриби, відьом водила журавля, пританцьовуючи сухими своїми
ногами так, що дзвін од кісток розсипався довкруж (О. Сомів).
Яким способом утворено виділені слова? Зробіть словотворчий розбір
цих слів за планом, поданим у «Довідковому бюро».
130. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Позначте в
словах орфограму «Сполуки літер $чн у прикметниках з суфіксом
@н@». Слова, які є винятками з правила, підкресліть.

1. З..мля на теплій соня..ній орбіті пл..ве у вічність (Н. Диб’як).
2. Лиш правда є ві..на, а то все трава (П. Тичина). 3. Ой ви, слова,
страшна, двусі..на зброє, сп..ніться, дайте спокій на хв..линку (Леся
Українка). 4. Соня..ник злотоголовий лице за сонцем пов..рта
(В. Сосюра). 5. З..рно пшени..не диха, мов д..тина, в важкій ріллі, під
шубами снігів (А. Малишко). 6. І вишні по садках стояли з
ру..никами, ч..кали на сватів, які давно не йшли (Є. Гуцало).
7. Колише на пшени..нім узбережжі мене ст..жина пам’яті жива
(П. Перебийніс). 8. Кожний ніжний рух серде..ний в пісню срібну
переллю (Олександр Олесь). 9. Довго того розказувати, як наша
серде..на Оксана проб..ралась чер..з усі міста до свого с..ла
(Г. КвіткаОснов’яненко). 10. Кож..н про свою біду, а міро..ник — про
воду (Народна творчість). 11. Не пали гніздо торі..нє: в ньому ще
т..пло зосталось (К. Басистий).
Пригадайте й запишіть усі винятки з правила, розберіть їх за будовою.
Складіть і запишіть висловлювання (обсяг — 7–10 речень), за епіграф
до якого можна було б узяти слова Л. Костенко «Кайдани, шаленіючи,
бряжчали, щоб заглушити пісню Кобзаря». Використайте словоформи
ходжу, воджу, ношу, їжджу, прощу, блищати, бряжчати, морщити, піщаний,
вогкий, сонячний. Поясніть фонетичні явища, які в них відбулися.
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Я знаю!
Я вмію!
Я мож !
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Чим зумовлене явище чергування звуків? У яких значущих
частинах слова воно відбувається? Наведіть приклади.
Яка умова чергування звуків [о], [е] з [і]? Наведіть приклади.
Назвіть найпоширеніші випадки чергування голосних та
приголосних. Укладіть і запишіть у зошити таблицю
«Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних
звуків».
Складіть тестові завдання, які б перевіряли знання правил
чергування голосних і приголосних в українській мові.
Який звук — [и] чи [і] — закономірно вживається в коренях
українських слів після г, к, х та ж, ч, ш, щ? Сформулюйте
орфографічне правило та наведіть приклади.
Укладіть таблицю написання слів із ненаголошеними
голосними е, и, о. Пригадайте правила вимови і написання
ненаголошених голосних, доберіть приклади.

ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ
ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ
ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ
ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ
131. Прочитайте. З’ясуйте стиль тексту, свою думку доведіть.
Визначте тему й головну думку тексту.

Про сучасних побратимів Понтія Пілата
Відомо, що осмислення подій української та світової історії
відбуваються у межах застарілих поглядів. На жаль, у процесі
аналізу історичних перемін не враховується одна цікава ідея. З нею
знайома кожна досвідчена людина. Молодь, яка лише почала жити,
відчуває цю ідею інтуїтивно. З відомих причин у головах людей на
цю ідею існує традиційне табу5.
Йдеться про те, що всі люди об’єктивно різняться між собою
здібностями та соціальними якостями. Існує чотири рівні розвитку
людських здібностей.
До першого належать індивіди, чиї потреби майже не виходять за
межі власного тіла. Вони завжди будуть залежними від потреб
організму та зовнішніх обставин, будуть приховано від цього
страждати, проте ніколи ніхто з них не погодиться, що причина
їхнього беззмістовного життя міститься в них самих.
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До другого рівня належать індивіди,
яких до активності спонукає мотив ви7
годи: економічної, політичної, моральної і
навіть духовної. Індивідів цього рівня
здібностей досліджували письменники,
психологи, філософи. Таких людей на7
зивали бісами, хамами, антихристами,
холуями, одне слово — пристосуванцями
до наявних соціально7політичних умов.
Головні ознаки людей цього типу —
керування вигодою й посилений потяг до
влади.
До третього рівня слід віднести
індивідів, які спонукаються аж ніяк не
вигодою, а інтересом. Це особистості в
повному розумінні цього слова.
До четвертого рівня належать індивіди,
які керуються ідеалом добра і краси.
Кожна доросла людина зі сформованим
Микола ГЕ.
Що є істина? Христос і Пілат
характером, поставивши сама собі
запитання «Хто я є за своєю життєвою
позицією: залежна від потреб власного тіла істота, хитрий
пристосуванець чи особистість?», може і повинна дати на нього
чесну відповідь.
За умови відсутності в суспільстві індивідів четвертого і третього
рівнів розвитку здібностей їхнє законне місце у владних структурах
суспільства швиденько займають діячі другого рівня —
пристосуванці.
Уособленням таких пристосуванців є біблійний персонаж Понтій
Пілат. На світовій історичній арені цей римський намісник, хоч як
це не дивно, не найстрашніший. Сучасні пілати можуть бути
страшніші, огидніші й небезпечніші, тому що масштаби їхньої влади
значно більші.
Пілат — уособлення людини влади, яка своє людське
призначення розміняла на користь і зручність. Маючи все, Пілат не
мав нічого.
Якщо Пілат — уособлення людини посереднього рівня здібностей,
то Ісус Христос — взірець людини особистісного рівня розвитку
здібностей. Він був із тих людей, які беруть на себе відповідальність
розв’язувати проблеми часу, коли бачать, що еліта суспільства
вирішити їх не спроможна. Ісус зрозумів, що й проблеми
матеріального життєзабезпечення можна розв’язати тільки тоді,
коли будуть урегульовані моральні стосунки між людьми. Він стояв

96

block_10_2010-12-05-2010-3.qxp

06.08.2010

20:58

Page 97

на тому, що проблеми суспільства не розв’язують шляхом
насильства. Тому передусім Божий Син приділяв моральності
кожної людини.
Христос узяв на себе відповідальність, коли, за словами Григорія
Сковороди, світ не просто спав, а хрокав, а того, хто не хотів спати,
намагався упіймати на свої приманки, опустивши до рівня потреб
тіла. Відомо, що світ завжди ловить душі в тенета пристосуванства.
Чи могли можновладці простити Христу його особистісну
позицію? Звичайно, не могли. Хто замахується на місце й роль у
суспільстві людини посереднього рівня здібностей, той має бути
готовий до Голгофи. Особистість для пристосуванця є справжньою
загрозою, а тому підлягає знищенню. Для підтвердження цієї думки
світова історія дає достатньо прикладів.
Наша українська історія теж багата драматичними прикладами
боротьби українських понтіїв пілатів із тими, хто насмілювався
мислити й діяти по7громадянськи відповідально: Григорієм
Сковородою, Тарасом Шевченком, Іваном Франком, Василем
Стусом… Життя українців псує панування людей посереднього
рівня. Народові потрібні лідери особистісного рівня розвитку.
Як ставитися до сучасних українських побратимів Понтія
Пілата? Їх не слід зневажати і ненавидіти. Понтії пілати всіх часів і
народів потребують співчуття, як люди, що не знайшли сенсу буття,
хоч мали до того всі можливості. Більше, ніж зброї, вони бояться
сміху й пісень. Проти зброї можна використати сильнішу зброю. А
що використаєш проти пісні й сміху?
За В. Сабадухою.
Поясніть значення та написання словосполучення сучасні понтії пілати.
Складіть план тексту (складний), запишіть його. За планом напишіть
докладний переказ.
Завершіть переказ міркуваннями щодо того, яким чином можна
розрізнити понтіїв пілатів у своєму оточенні та як захиститися від
їхнього впливу на життя українського суспільства.
Роздивіться репродукцію картини відомого художника$передвижника
М. Ге. Що на ній вас здивувало? Вразило? Один із критиків писав про
неї, що в пасивній приреченості Христа відображена ідея «непоборювання
зла насильством», надія на зміну людства через любов. Чи згодні ви з таким
трактуванням цього мистецького твору? Складіть відгук про картину.
Прокоментуйте вислів «Світ завжди ловить душі в тенета
пристосуванства». З якими словами Григорія Сковороди перегукуються
ці слова? Наскільки актуальні вони сьогодні? Поясніть свою думку.
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До вашого мовного
портфоліо

Складіть і систематизуйте питання анкети для
своїх однокласників «Біблія у вашому житті».
Напишіть твір8роздум у публіцистичному стилі
на тему «Біблійна мудрість: учора, сьогодні й
завжди».

• Складні виFпадки написання слів
іншомовного походження
132. Прочитайте слова, обґрунтуйте написання в них літер и—і.
Звіртеся з поданим далі правилом.

Дискета, візаж, принтер, пріоритет, пінчер, ширма, чипси,
цитрина, радикуліт, адреналін, целюліт, пресинг, артикль, меджліс,
архів, пеніцилін, Дізель (прізвище), дизель (мотор), синтаксис,
речитатив, університет, циліндр, браунінг, патріарх, спеціаліст,
тріумф, факсиміле, абітурієнт, Єрусалим, Ватикан, Мадрид, Велика
Британія, Скандинавія, Алжир, Чикаго, Єнісей, Сирія, Сицилія,
Сардинія, Сідней, Капрі, Чилі, Тбілісі, Сочі, Дарвін, Есхіл, Ціцерон,
Вашингтон, Бразилія, Корсика, Гельсінкі, Нагасакі.
У словах іншомовного походження літеру и пишуть у:
• загальних назвах після д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед
наступним приголосним (правило «дев’ятки»): директор,
інститут, зигзаг, система, цистерна, режим, джинси,
речитатив, шифр, фабрика;
• географічних назвах з кінцевими ида, ика:
Антарктида, Флорида, Африка, Балтика;
• географічних назвах після дж, ж, ч, ш, щ, ц перед
приголосним: Алжир, Вашингтон, СанФранциско, Чикаго,
Чилі, Йоркшир, Лейпциг;
• географічних назвах зі звукосполученням ри перед
приголосним: Мадрид, Рига, Крит, Рим, Цюрих (але: Авст
рія, РіодеЖанейро, );
• географічних назвах після д, т: Аргентина, Палестина,
Ватикан, Братислава, Сардинія, Скандинавія, Тибет та в
інших випадках згідно з традиційною вимовою (Бразилія,
Єгипет, Сирія, Сицилія), а також у всіх похідних від них
словах (аргентинець, тибетець).
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Літеру і в іншомовних словах пишуть:
• у загальних назвах після літер, що не входять до
«дев’ятки»: бізнес, графік, гімн, кілограм, хірург;
• на початку слів: інститут, інженер, ідея, інструкція,
Індія, Іспанія, Ізабелла;
• у сполуках іа, іо, іу, іє, ія, ій: фіалка, матіола, радіус,
пієтет, артерія, радій;
• у кінці невідмінюваних слів — загальних назв: таксі,
журі, колібрі;
• після приголосних у власних назвах: Капрі, Замбезі,
Міссісіпі, Нагасакі, Ніл, Сідней, Сочі, Грімм, Дідро, Россіні та в
похідних від них словах (сіднейський, сочінський).
133. Уставивши пропущені літери, слова з літерами и та і запишіть у
дві колонки.

Г..гант, т..тан, д..зайнер, ком..кс, ..кебана, санскр..т, колор..т,
зен..т, компл..мент, салям.., кор..фей, под..ум, автор..тет,
сент..мент, апенд..кс, коп..райт, в..за, еф..р, кл..п, ант..теза,
п..нцет, серпант..н, ел..пс, антрац..т, б..фштекс, с..мптом, магн..т,
сп..кер, експерт..за, клас..ка.
Позначте в словах орфограму «Літери и—і в словах іншомовного
походження». Поясніть правопис цих слів.
134. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери.

1. Вітаю вас, мої братове, розсіяні, як пух тополі, по кам’яних
безоднях вулиць Нью7Йорка, Кл..вленда, Детройта, Ч..каго,
В..ндзора, Торонто (Д. Павличко). 2. Спішить криклива галич на
манівці Європи пізнати ностальг..ю і ем..грантський рай. М..грац..я
народів. Мандрують автостопом пророк, ділок, художник, ф..лософ і
шахрай. Летять гел..коптери на пошуки Сезаму, прошкують
неоф..ти в небесній площині. У оф..си та банки йдуть спонсори з
дарами, бредуть волхви з дарами у джунглі кам’яні (І. Лобовик). 3. Це
слово долинало до Яблунівки з Ваш..нгтона й Ч..каго, з Ток..о й
Нагасак.., з Гонолулу й С..нгапура, з Дел.. й Карач.. . С..дней і
К..нгстоун, Р..о7де7Жанейро і Гавана, Лондон і Пар..ж, Мадр..д,
Аф..ни, Р..м, Соф..я, Прага, Варшава, Будапешт — усі в колисочках
уст вигойдували це слово (Є. Гуцало). 4. Вигнанець Данте і д..с..дент
да Вінчі творили славу, цінності довічні. А хіба менше важать в
цьому світі Оранта Київська, Софіївські граф..т..? (В. Сичевський).
Позначте в словах орфограму «Літери и—і в словах іншомовного
походження». Поясніть правопис цих слів.
Поясніть уживання в реченнях розділових знаків.
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135. Перепишіть, вибираючи з дужок потрібну літеру.

1. Моря бр(и, і)льянтів — це мова моя, це — мова моєї Вкраїни
(В. Сосюра). 2. Докопатися хочу я: в чому щастя і воля? Пес(и, і)
м(и, і)зм — це емоц(и, і)я. Опт(и, і)м(и, і)зм — це є воля! (В. Іващен
ко). 3. А доля — екзот(и, і)чна, мов кол(и, і)брі — не в канонічних
строфах і верл(и, і)брі (Д. Кремінь). 4. І доки рідний край Єг(и, і)птом
буде? Коли загине новий Вав(и, і)лон? (Леся Українка). 5. І за дужки
ц..ферблату буття зачепився вже часу паром… І вже стало
клас..чним для нас надбання — європейський с..ндром (М. Дьомін).
6. Відбувається неминуча і невідворотна макдональд..зац..я світу
(О. Сенчик).
Що означає фразеологізм новий Вавилон? Уведіть його до самостійно
складеного речення.
Як ви розумієте вислови європейський синдром та макдональдизація
світу? Позитив чи негатив несуть названі так поняття українському
життю?
136. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Поясніть значення фразеологізмів,
за потреби звернувшись до фразеологічного словника.
Визначте орфограми у виділених словах.

1. Мов труба ієрихонська. 2. Ім’я їм — легіон. 3. Співати
дифірамби. 4. Зазнати фіаско. 5. Хитати репутацію. 6. Кадити
фіміам.
З трьома фразеологізмами складіть і запишіть речення.
137. Випишіть слова, похідні від іншомовних. Поясніть їхній правопис.

1. Забирай гучні магнітофони і брехні телевізійну сіть, не чіпай
лише малу ікону, щоб було з ким в хаті говорить (В. Бровченко).
2. Журавлиний ключ хрестоматійний на сторінці небокраю сірій
малювався в глибині незмінній, у тривожній суті слова «вирій»
(П. Воронько). 3. У моєму інтелектуальному калейдоскопі не
знаходилось нічого, що пасувало б до моменту, ані з Шекспіра, ані
Тичини з Вінграновським (А. Мороз). 4. У витворюванні власного
іміджу рішуче відкиньте малоросійську понурість вічного невдахи
та невдоволений і скептичний прижмур очей (О. Сенчик). 5. Фіксує
фото все матеріальне. Поезія ж фіксує стан душі (В. Іващенко).
Визначте в словах орфограму «Літери и—і в словах іншомовного
походження». Поясніть правопис слів.
138. Прочитайте текст, письмово продовжіть його поясненням про
переносне значення, у якому вживають слово Атлантида та
крилатий вислів пошуки Атлантиди. Розкажіть, про що мріють сучасні
старшокласники і яку Атлантиду вони прагнуть відшукати. Уживайте
якнайбільше слів іншомовного походження.

Атлантида — згадуваний античним філософом Платоном
міфічний острів. З мешканцями острова нібито воювали предки
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афінян. За велінням бога Зевса атланти були затоплені Атлантичним
океаном за надмірну гордість.
Певний час Атлантиду ототожнювали то з Африкою, то з
Америкою. Існує гіпотеза, що міф про загибель острова виник як
спогад про вибух острова Тіри в ХІV ст. до н. е., від якого постраждав
також Крит.
Зі словника.
Обґрунтуйте написання іншомовних слів, ужитих в уривку.
У записаному вами продовженні визначте слова з орфограмою «Літери и—
і в словах іншомовного походження». Поясніть правопис цих слів.
139. Прочитайте речення, визначте в них слова іншомовного
походження.

1. І хто ми є? Усі усім мільйони, а хтось комусь однісінький7один
(Л. Костенко). 2. Сучасні люди, напевно, походять від кроманьйонців
(З підручника). 3. Надто багато галасу зчинилося із тією сніговою
людиною, яку шукали і в горах Тянь7Шаню, і в Гімалаях, і в
Кордильєрах (Є. Гуцало). 4. Ти думав, що рибка срібна? Ні, любий, —
піранья (Р. Харитонова).
Що передає м’який знак в іншомовних словах? Звіртеся з поданим нижче
правилом.

М’який знак ставлять в іншомовних словах після літер,
що позначають м’які приголосні, перед я, ю, є, ї: Севілья,
Кордильєри, Ньютон, конферансьє, ательє.
М’який знак одночасно передає м’якість попереднього
приголосного та роздільну вимову цього приголосного і
сполучень звуків [йа], [йу], [йе], [йі], що позначаються
літерами я, ю, є, ї, а також перед сполученням йо: бульйон,
каньйон.
140. Перепишіть, на місці крапок уставляючи, де це потрібно, м’який
знак.

Кан..йон, порт..є, нат..ютморт, горел..єф, бл..юз, дос..є,
конферанс..є, с..юїта, біл..ярд, бурд..юк, компан..йон, монпанс..є,
камуфл..яж, фл..югер, бел..етаж, Пхен..ян, Люс..єн, Жул..єн,
науковець Н..ютон, кардинал Рішел..є, драматург Мол..єр,
композитор Йоганн Себаст..ян Бах, сонети Віл..яма Шекспіра, романи
Еміля Зол..я, художник Г..юстав Доре, театр Бергон..є, кіноактори
Анна Ман..яні та Жерар Депард..є, письменник Джозеф Ред..ярд
Кіплінг, художник Амадео Моділ..яні, співачка Монсерат Кабал..є.
Визначте в словах орфограму «М’який знак». Поясніть правопис цих слів.
За потреби звіртеся зі словником іншомовних слів.

101

block_10_2010-12-05-2010-3.qxp

06.08.2010

20:58

Page 102

ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

Роздільну вимову в іншомовних словах позначають на
письмі за загальними правилами української орфографії,
тобто апострофом: П’ємонт, Женев’єва, прем’єра, кар’єра.
В іншомовних словах апостроф ставлять після г, к, х, ж, ч,
ш: к’янті, Монтеск’є, Руж’є.
Апостроф ставлять після префіксів, що закінчуються на
приголосний: ад’юнкт, ін’єкція, кон’юнктура.
В іншомовних словах, у яких напівпом’якшені губні
звуки вимовляють нероздільно з наступними голосними [а],
[у], [е], що на письмі позначаються літерами я, ю, є, апостроф
не ставлять: бюрократ, фюзеляж.
Зверніть увагу! Після літери, що позначає пом’якшений
звук [р’], апостроф перед я, ю в іншомовних словах не
ставлять: варяг, рюкзак.
141. Прочитайте. Поясніть уживання і невживання апострофа в
іншомовних словах.

Італійське місто П’яченца; абатство Жум’єж у Франції; місто
Хедеб’ю в Данії; Дар’яльська ущелина; опера Понк’єллі
«Джоконда»; письменники Анрі Барбюс та Маріо П’юзо; астроном
Юрбен Ле Верр’є; винахідники кінематографа брати Люм’єр; річка
Сирдар’я; ар’єргард; бюджет; пюре; мюзикл; кювет; кюре; к’янті;
к’ят; ридикюль; манікюр; комп’ютер; Рів’єра; Мюнхен; Бюффон;
Мюллер; ін’єкція; ад’ютант.
Уявіть, що вам запропонували підготувати рекламний буклет для
проведення літньої українознавчої школи для дітей української
діаспори. На що ви звернули б увагу ваших однолітків насамперед? Чим би
прагнули їх зацікавити? Створіть такий буклет. Поясніть правопис ужитих у
ньому слів іншомовного походження.
142. Поставивши, де потрібно, апостроф, слова з апострофом і без
нього запишіть у дві колонки.

Б..юргер, Б..єрнсон, Ксав..є, деб..ют, б..єф, п..юпітр, круп..є,
п..юре, П..єр, куп..юра, М..юнхен, ком..юніке, мар..яж, ф..юрер,
ф..ючерсний, п..єса, валер..яна, Ендр..ю, кар..єр, кутюр..є, тр..юк,
Фур..є, Олів..є, б..язь, деб..ют, б..юлетень, б..юст, грав..юра,
Рів..єра, інтер..єр, кр..юшон, кур..єр, капіл..яр, б..юїк,
карб..юратор, ф..юзеляж, рев..ю, вар..єте, к..ювет.
Позначте в словах орфограму «Апостроф». Поясніть правопис цих слів.
143. Перепишіть, на місці крапок уставляючи, де потрібно, апостроф.

1. «Божественна комедія» Данте Аліг..єрі — перший твір,
написаний живою народною мовою італійців (З підручника).
2. Драматичний образ Шевченка останніх років заслоняла
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кон..юнктурна маячня про його нібито політичну діяльність
(Є. Сверстюк). 3. Письменниця леді Мері Монтег..ю стала
ініціаторкою щеплення проти віспи у ХVІІІ ст. (З календаря). 4. Де
П..яндж норовисто тече, збирає памірські потічки, жаринками
чорних очей мене чарували таджички (Д. Луценко). 5. Ур..юк по
садах розкинув свої біляві намети (І. Калянник). 6. Слово
«вольтер..янство» міцно увійшло до словників як синонім
вільнодумства, не обмеженого впливом влади і забобонами натовпу
(С. Грабовський).
144. Перепишіть, уставляючи на місці крапок м’який знак або
апостроф. Звіртеся зі словником.

Компан..йон, дистриб..ютор, кон..юктивіт, В..єтнам, Робесп..єр,
С..юзен, сен..йор, мес..є, інтерв..ю, вол..єр, квартир..єр,
еспан..йолка, гранул..ома, ад..ютант, ал..янс, бруцел..оз,
квінтил..йон, Мол..єр, Ам..єн, Ет..єн, ар..єрсцена, папіл..йотки,
мантил..я, ател..є, прес7пап..є, лос..йон, об..єкт, грил..яж,
кабал..єро, кутюр..є, курт..є, кал..ян, сек..юриті, Рив..єра,
барел..єф, б..єф, ескадрил..я, вар..єте, гіл..йотина, бул..дог, тер..єр.
145. Прочитайте. Визначте слова іншомовного походження — власні
та загальні назви.

1. Де плив Одіссей із Ітаки, там золото впало в лиман (Д. Кремінь).
2. Облиш свої потуги, фарисею! Я пережив духовну одіссею, та до
джерел святих вернувся сам (А. Бортняк). 3. Сироко з Марокко, сухе
і гаряче, над морем і щоглами вороном кряче. Сироко з Марокко, що
сушить пустелі, проносить свій подих над хвилі і скелі (М. Гаско).
Дайте відповіді на запитання: чим зумовлене написання іншомовних
слів із подвоєними літерами? У чому виявляється різниця між
написанням власних і загальних назв?

У власних назвах іншомовного походження подвоєння
літер, що позначають приголосні, зберігається, якщо воно є
в тій мові, з якої походить слово: Діккенс, Голландія, Міссурі,
Марокко, Калькутта. Подвоєння зберігається також і в
похідних від них словах: діккенсівський, голландський,
марокканський, калькуттський.
У загальних назвах іншомовного походження подвоєння
літер не відбувається: клас, алея, каса, метал, тунель,
бравісимо, фортисимо, піанісимо, лібрето, інтермецо, бароко.
Запам’ятайте! Подвоєння літер зберігається лише в таких
загальних назвах: ванна, тонна, манна, мадонна, панна,
пенні, бонна, аннали, мотто, нетто, брутто, вілла, мулла,
булла, білль, дурра (назва рослини), мірра. Подвоєння
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зберігається також у похідних від них словах: ванний,
п’ятитонний.
Зверніть увагу! У словах іншомовного походження у
формі родового відмінка множини подвоєння зберігається:
ванна — ванн, панна — панн, вілла — вілл. Подвоєння літер
наявне на межі префікса і кореня: реальний — ірреальний.
146. Прочитайте. Поясніть написання слів із подвоєними літерами.

1. Синів Еллади не зряджай, Ясоне, за руном золотим! (Б. Кравців).
2. Чого пливти по золоте руно, на чужині шукати дива й щастя, як
наша панна виткала панно — для зору й для душі святе причастя?
(В. Бровченко). 3. Ночі стояли над Голландією темні, мов прославлені
чорні тюльпани (П. Загребельний). 4. Хмари на клавішах небес
заграли інтермецо (О. Довгоп’ят). 5. Все стало синім, місячно синім —
засвітилась сльоза Пікассо (І. Драч). 6. Сюрреалізм —
авангардистська течія в мистецтві, що ставила за мету звільнити
дійсність через підсвідоме (З посібника).
Виділені слова передайте фонетичною транскрипцією.
Поясніть уживання великої літери. За потреби зверніться до таблиці
«Уживання великої літери», поданої в «Довідковому бюро».
Поясніть значення фразеологізмів золоте руно; вирушати за золотим
руном. Що, на вашу думку, є золотим руном для сучасних українців?
Особисто для вас? Ваших однокласників? Розкажіть про це, уживаючи
іншомовні слова.
147. Перепишіть, на місці крапок уставляючи, де потрібно, літери.

1. Молюсь на твоє обличчя, мадон..о Україно. Іду крізь твої
сторіччя, мадон..о Україно (А. Демиденко). 2. На куполах твоїх старих
церков граційний ренес..анс і пристрасне барок..о (С. Гординський).
3. Ах, Шопене, як воно живеться серцю вашому в тій ніші храму?
Ностальгій печальні інтермец..о розбрелись космічними шляхами
(Л. Баранова). 4. О, музика Верді! Сльози нещасної Віолет..и й бризки
Іон..ійського моря (П. Загребельний). 5. Ці голоси і підголоски, це
піаніс..имо й прорив — неначе сам Господь творив, чого не чули
люди досі (Л. Тендюк). 6. Лунав із вікна чужого якийсь відчайдушний
шлягер, а виноград обплутував готичної віл..и дах (О. Слоньовська).
7. Мої спогади літні, мої неприборкані спогади! По завулках душі
причаїлись вони ім…ігрантами (О. Грош). 8. І як не сушіть над
крос..вордом лоби, а я убачаю в нім символ доби (С. Зінчук).
Визначте слова, які є термінами мистецтвознавства. У прямому чи
переносному значенні вживається кожне з них у реченнях? Поясніть.
148. Перепишіть, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки слова.

1. Третя літера грецького алфавіту — … . 2. Послідовно
зростаючий або спадаючий щодо висоти ряд звуків у межах
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октави — … . 3. Міфічна істота південнослов’янського епосу, що
вдачею й поведінкою нагадує русалку, — … . 4. Розкішна дача за
містом чи будинок!особняк, звичайно із садом навколо — … .
Гама. Вілла. Гамма. Віла.
149. Перепишіть, ставлячи подані в дужках слова у потрібній формі.

1. «Сікстинська Мадонна» — одна з чотирнадцяти відомих
мистецтвознавцям («Мадонна») Рафаеля Санті (З газети). 2. Ромео
купують конвалії й вітають місцевих (Джульєтта) (М. Гурець).
3. Я рішуче ніколи нічого не мав проти гарненьких (панна)
(В. Винниченко). 4. Переді мною — скверик із клумбою червоних (канна)
(П. Дідович). 5. Методом фотосинтезу всі існуючі зелені рослини
виробляють понад 150 000 мільйонів (тонна) цукру за рік (З підручника).
Розкрийте переносне значення словосполуки Ромео та Джульєтта.
Найменнями яких літературних героїв найчастіше називають ваших
однолітків?
Роздивіться репродукцію картини Рафаеля та графічної роботи В. Ка%
сіяна. Дізнайтеся історію їхнього створення. Порівняйте зображення
Мадонн. Поясніть, чому образ Мадонни так приваблює митців різних епох.

Рафаель САНТІ.
Сікстинська Мадонна

Василь КАСІЯН.
Мадонна

150. Перепишіть. Визначте слова іншомовного походження та
похідні від іншомовних слів. Поясніть їхній правопис.

Слово — носій інформації та засіб духовного впливу. Знання
мовних норм допомагає мо/вцеві не лише добирати доцільні до
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