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  З метою впровадження компетентнісного підходу в підручнику вмі-
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творчого характеру, заплановано роботу в парах і в групах. Подано до-
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зразків виконання завдань тощо.
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

** – доберіть синоніми 
* – з’ясуйте лексичне значення слова;
… – пропущене слово 
..  – пропущена буква чи кілька букв 
        (склад, закінчення)

      – основний текст

      – довідковий, допоміжний текст

– завдання з використанням 
    комп’ютера;

– поміркуйте над проблемою;

– завдання підвищеної складності;

– завдання на вибір;

– робота у парах, групах

– творче завдання;

– самоконтроль; 

– рефлексія;

– домашнє завдання;

– самостійна робота;
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Дорогі друзі!
От ви й завершили системне вивчення всіх розділів шкільного кур-

су української мови. Здобуті впродовж попередніх років знання, набуті 
вміння й навички мають стати підґрунтям для формування рис компе-
тентної національномовної особистості, цікавого й бажаного співроз-
мовника. Загальновідомо, що нині немає жодної суспільної сфери, яка 
не потребує ефективних комунікаторів. 

Сьогодні ви – на порозі самовизначення, проектування свого майбут-
нього й здійснення важливого життєвого вибору. Куди б ви не спряму-
вали свої наміри, допомогти реалізувати їх спроможна українська мова 
й ваше мовлення. Не применшуйте ролі цього предмета у вашому житті.

Чинна програма виводить вас на вищий рівень здобування мовної 
освіти й передбачає формування ціннісного ставлення до мови свого на-
роду, формування мовного чуття й мовного смаку, внутрішньої потреби 
виявляти свою причетність до України засобами мови, її культурних і 
духовних надбань, потреби вдосконалювати власну культуру мовлення, 
культуру спілкування й готовність кожного з вас до розв’язання будь-
яких життєвих проблем.

Результати наукових досліджень свідчать про те, що сучасний ринок 
праці потребує фахівців із такими особистісними характеристиками: 
відповідальність, активність, ініціативність, інноваційність, комуніка-
бельність, цілеспрямованість і вміння працювати в команді.

Наш підручник допомагатиме вам у цьому. Звертаємо вашу увагу 
на особливості цієї навчальної книжки. У структурі уроку передбачено 
такі важливі компоненти, як цілевизначення й рефлексію. 
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За словами В. Гумбольдта, воістину серйозне спрямування до будь-
якої цілі – це половина успіху в досягненні її. Поставити перед собою 
ціль, обрати шляхи досягнення її – це вже десять кроків зі ста, адже 
ви підсвідомо програмуєте себе на успіх. Починайте з елементарного: 
плануйте свій день, визначайте ціль у межах уроку, тижня, місяця – 
й неодмінно досягнете її. Пам’ятайте: або ви плануєте своє життя, або 
інші це зроблять за вас.

Згодом ви зрозумієте, що мав на увазі психолог С. Рубінштейн, за-
значаючи: «Особистість тоді більша, коли більші перед собою ставить 
цілі».

Радимо вам започаткувати «Журнал досягнень». Не лінуйтеся й за-
писуйте в нього навіть найменші свої перемоги й результати, і ви відчу-
єте, як він надалі стимулюватиме вас досягати більшого.

Підручник реалізує ваше право на вибір методів навчання, завдань 
на закріплення, текстів, із якими вам цікаво працювати у процесі засво-
єння, домашніх завдань.

Рубрика «Слово дня» сприятиме збагаченню активного словника не-
справедливо відсунутими на периферію українськими словами, «Еко-
логія слова» – відточуватиме мовну майстерність, формуватиме мовне 
чуття. До «слів дня» радимо добирати епітети, синоніми, вибудовувати 
асоціативні ряди, складати діалоги. Окреслюйте стилістичні межі слів 
й активізуйте їх у своєму мовленні. Виділіть у «Журналі досягнень» ру-
брику «Мій активний словник» і щоразу записуйте до нього нові слова 
й нормативні сполуки. Це збагатить вас, розширить світ довкола і зро-
бить його яскравішим і змістовнішим, а вас – цікавими й успішними 
мовцями.

У додатках ми передбачили для вас стартову програму самореаліза-
ції. У ній ви прочитаєте про важливість цілевизначення, суть і дієвість 
рефлексії. Алгоритм рефлексії на кожен урок визначайте самі, обира-
ючи з переліку пунктів найактуальніші для вас на цю мить. Схеми для 
самореалізації радимо перенести в «Журнал досягнень», вони виконува-
тимуть роль покажчика, зразка.

Тлумачний словник не містить усіх незнайомих вам слів, адже ви ма-
єте відточувати вміння самостійного пошуку інформації.

«У кожному з вас спить велетень. І коли він просинається, почина-
ють відбуватися дива» – говорив Гете. Вірте в себе й будьте наполегли-
вими і цілеспрямованими!

Щиро зичимо вам успіхів!
  

Автори
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Лексикографія
§ 1. СУЧАСНІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

1. Поміркуйте й запишіть ключові слова, що визначатимуть зміст уроку. У кін-
ці уроку, на етапі рефлексії, доповніть перелік словами, яких, на ваш погляд, 
бракує.

2.  Запитання й завдання:

1. Пригадайте, із яким словником ви познайомилися вперше?
2. Який зміст ви вкладаєте у слово «словник»?
3. Що про словники ви пам’ятаєте з попередніх класів?
4. Якими словниками ви користуєтеся найчастіше?
5. Чи відчуваєте ви потребу постійно працювати зі словником?
6. Чи кожній людині необхідно мати вдома словники, уміти користуватися ними? 
7. Назвіть ситуації, у яких неодмінно потрібно звернутися до словника.
8. Для людей якої професії щоденна робота зі словниками має бути нормою? Чому?
9. Що вам відомо про найновіші сучасні словники?
10. Чим спричинена поява їх?
11. Прочитайте епіграф уроку. Що автор мав на увазі? Чи поділяєте ви таке бачення 

суті цієї книжки?
12. Складіть речення зі «словами дня» в контексті теми уроку.
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Лексикографія (словникарство, словництво) – розділ мовознавства, 
що розглядає творення словників.

3. І.  Книжку, словник видатні люди в різні часи 
сприймали як «морську глибину», «найкращого 
друга», «Всесвіт», «пам'ять», «велику річ», «най-
більший скарб», «маяк в океані часу», «джерело 
освіти», «знаряддя знання й освіти», «найкращих 
друзів», «як хліб насущний», «прискорювач про-
цесів життя», «бездонну глибину», «пишний яр», 
«альфу й омегу всякого знання», «ріку», «океан», 
«колодязь живильної роси»… А чим є словник для 
вас? Розкажіть про це.
Кажуть, словник навчає, пояснює, указує, орієн-
тує, збагачує, полегшує, прискорює, відкриває… А 
що словник робить для вас? Доберіть ще дієслова, 
що визначають функційність, дієвість словника.

ІІ. Дайте відповіді на запитання:

1. Які завдання є нагальними для сучасного словництва?
2. Чому словники не встигають фіксувати всі зміни словникового складу мови?
3. Яких вимог необхідно дотримуватися укладачам словників?

4. Об’єднайтеся в групи. Поміркуйте й запропонуйте власне тлумачення понят-
тя «словник». Звірте свої результати зі словниками.

Словниковий склад кожної мови постійно поповнюється. Збіль-
шення лексичних одиниць пов’язане зі зростанням потоку інформа-
ції, появою нових інформаційних, зокрема іншомовних джерел. Доб- 
рою ознакою варто вважати повернення із забуття питомих україн-
ських слів, що за радянських часів були вилучені з активного обігу, 
перенесені до розряду просторічних, діалектних, застарілих. 

5. Прочитайте вислів Максима Рильського й розміщений нижче текст. Висло-
віть свої міркування щодо наповнення сучасних словників. Чи всі слова потріб-
но фіксувати в них?

1. Повний словник будь-якої мови – це ідеал, до якого можна лише 
прагнути і якого ніколи не можна досягти, бо кожен день і кожна година 
приносять людям нові поняття й нові для тих понять слова (М. Рильський).

2. Слово «кіборги» (у значенні – захисники Донецького аеропорту) 
вже можна побачити в онлайн-словнику сучасної української мови. Там 
також з’явилися й «ватники», які тлумачать так: «людина з радянською 
ментальністю, яка щиро не розуміє, для чого існує держава Україна».
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З ініціативи київських студентів створено відеословник, де, наприклад, 
значення слова «тітушки» тлумачать як «молоді люди характерного зовніш-
нього вигляду, яких влада використовувала за гроші для провокацій».  

У деяких словниках уже з’явилися «добробрати», «бандерлоги». 
Коли саме всі ці нові слова буде внесено в друковані версії слов-

ників, невідомо. Великі академічні словники оновлюють раз у 30-40 
років, а то і в півстоліття. Раз на два роки повинні б виходити малі 
словники. Традиційно у процесі добору лексики для словника, зва-
жали на те, чи активно слово (термін) використовували мінімум у 
п'яти сферах життя. Нині спираються лише на лексику зі ЗМІ, яку 
вважають динамічною (З інтернету).

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

1. Орфографічний словник української мови. 2. Словник медичних 
термінів. 3. Енциклопедія українознавства. 4. Етимологічний словник 
української мови. 5. Частотний словник сучасної української художньої 
прози. 6. Словник псевдонімів українських письменників. 7. Словник 
омонімів української мови. 8. Енциклопедія «Українська мова». 9. Енци-
клопедія політичної думки. 10. Словник сучасного українського сленгу. 
11. Енциклопедичний словник-довідник з туризму. 

7. Розгляньте малюнки. Поясніть, як ви сприймає зміст кожного.
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8.  І. Прочитайте слова. Назвіть словник, до якого потрібно звернутися, 
щоб з’ясувати значення цих слів. Яку функцію реалізує цей словник? Від-
повідь обґрунтуйте. Запишіть незнайомі слова й тлумачення їхніх зна-
чень. 

Ланц, лихвар, ліжник, луб, лутавий, мара, маржина, мерва, мешти, 
моква, мольфар, морва, моріжок, моцний, навидіти, нанашка, нарік, 
наштукувати, нора, обзорини, обора, обротянка, отава, офіра, офірувати, 
огідний. 

ІІ. Пригадайте, чи ці слова вам траплялися раніше. Навіщо потрібно знати їх? 
Складіть усно речення з будь-якими двома словами. 

* У разі потреби скористайтеся словником: http://evrika.if.ua/86/.

9.  І. Прочитайте текст. Яку проблему порушує автор? Сформулюйте її одним 
реченням. Це поодинока чи типова проблема в Україні? Визначте комуніка-
тивний намір автора тексту. Якою є ваша громадянська позиція щодо цієї 
проблеми?

Ви звертали увагу, що по всій Україні в назвах магазинів, ресторанів, 
різних «заведенцій» панує провінціалізм? 

«Це передусім неповага до свого, – каже літературознавець і 
письменник Володимир Панченко. – Наприклад, у Кропивницькому: 
куди оком не кинь – скрізь Манхеттен, Мерелін, Султан… Може, 
бізнесмени мало обізнані зі своєю культурою? Може, їм у дитинстві 
казок не читали про Івасиків-Телесиків і Котигорошків? Чи це просто 
спрацьовує комплекс неповноцінності: ах, Манхеттен! Ах, Едем! Ах, 
Нотр-дам! Смішно й жалюгідно. Адже кожен, хто приїде в Голландію, 
хоче там побачити щось голландське, у Польщі – польське, в Туреччині – 
турецьке. А в Україні що? Манхеттен?». 

Учений переконаний, що, маючи надзвичайно цікаву історію й 
культуру, варто використовувати елементи їх і для бізнесу. Уявіть собі: 
проїжджаєте ви, скажімо, трасою Київ-Харків, – і на сотому кілометрі 
постає ресторан «Intermezzo», з натяком на Михайла Коцюбинського. 
Адже поруч – село Кононівка, де письменник гостював у маєтку Євгена 
Чикаленка, і саме там йому явилося «Іntermezzo». Інтер’єр мав би бути 
відповідний, живий. Із Коцюбинським, Чикаленком, степом, маєтком, 
вівчарками на старих світлинах.

У нас, на жаль, історія мало «експлуатується» в бізнесі. А за кордоном 
така практика існує. Вони вміють це використовувати. Якщо стоїть десь 
якийсь меморіальний камінчик, вони довкола цього камінчика можуть 
споруду зробити (В. Радзієвська).
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ІІ. Запитання й завдання:

1. Які труднощі можуть виникнути у сприйнятті чи відтворенні цього тексту?
2. До яких словників ви б порадили звернутися, щоб подолати їх?
3. Чи є згадана проблема у вашому місті (селі, селищі)? Порадьте, як розв’язати її.
4. Поясніть значення слова «провінціалізм». У чому, на думку вченого, він полягає?
5. З якою метою автор уживає слово «заведенції»?
6. Що в тексті вам видається дискусійним, а з чим ви погоджуєтеся?
7. Підготуйте поради, як нам уникати подібного комплексу меншовартості.

Екологія слова: Дякуючи (присл.: висловлюючи подяку) друзям за 
підтримку, бабусі за добро й ласку, слухачам за увагу й теп-
ло, дідусеві за пораду; завдяки (прийм.) підтримці, допомозі, 
розумінню, таланту, згуртованості.

10. Проблеми в межах теми: 

1. В одному зі словників подано помилкове написання слова. Як бути?
2. У «Словарі української мови» Б. Грінченка слово розгадка подано 

з наголосом на другому складі. «Правописний словник» Г. Голоскевича 
фіксує це слово з наголосом на першому складі. Кому вірити?

3. Чи взаємозамінні слова «бік» і сторона», «близький» і «ближній»? 
(Звірте свої міркування тут: http://kultura-movy.wikidot.com/vybir-slova; 
а також зверніться до книжки С. Караванського «Секрети української 
мови»). 

11. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Розкажіть, чим сьогодні ви збагатили 
себе? Які враження у вас від уроку? Яке значення для вас має рубрика «Слово 
дня»?

 

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

12. Ознайомтеся зі списком словників за цими покликаннями: 1)   http://www.
mova.info/Page.aspx?l1=61; 2) https://uk.wiktionary.org/wiki/Додаток:Список_слов-
ників. Підготуйте коротку інформацію «У світі словників». Поділіться враженнями 
про те, які словники вас здивували, а які найбільше зацікавили? Який зі словників 
має зв’язок з майбутньою вашою професією?

13. Напишіть есе «Словники в моєму житті».

14. Підготуйте проект «Історія мого міста (села, країни) і бізнес», запропонуйте ва-
ріант нового мовного обличчя міста (села).
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§ 2. ОСНОВНІ ТИПИ СЛОВНИКІВ

Естетична функція слова

Словники поділяють на два типи: енциклопедичні й лінгвістичні.
Енциклопедичні словники містять текстову (але нелінгвістичну) 
інформацію про явища дійсності, країни, події, людей та ін. й різноманітні 
ілюстрації (малюнки, світлини, карти, діаграми, аудіо-, відеоматеріали). 
Лінгвістичні (філологічні) словники з’ясовують різні аспекти слова: значення, 
особливості вимови, написання, будови, сполучуваності, співвідношення з 
лексемами інших мов – тобто лінгвістичну інформацію. 

*  Інформація про словники є за цим покликанням: http://www.nbuv.gov.ua/node/2782.

15. Розгляньте таблицю, на основі її змісту розкажіть про словникове багатство 
української мови. Знайдіть самостійно інформацію про види словників, не зга-
дані в таблиці. 
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Типи і види словників

Енциклопедичні
(універсальні й галузеві)

Лінгвістичні

Енциклопедія сучасної 
України,
Енциклопедія 
кібернетики,
Географічна 
енциклопедія України,
Банківська 
енциклопедія,
Мистецтво України: 
енциклопедія,
Українська літературна 
енциклопедія,
Українська мова: 
енциклопедія,
Мала філологічна 
енциклопедія,
Універсальний словник-
енциклопедія;

До енциклопедичних 
належать також такі 
словники:
Комп’ютерний словник,
Український 
педагогічний словник
Країнознавчий словник-
довідник.

Види Приклади
Тлумачні Великий тлумачний словник сучасної 

української мови (за ред. В. Бусела)
Словники 
іншомовних слів

Словник іншомовних слів (за ред. 
О.С. Мельничука)

Перекладні Російсько-український словник (за 
ред. В. Жайворонка),
Українсько-іспанський словник (за 
ред. М. Жердинівської)

Фразеологічні Словник фразеологізмів української 
мови

Етимологічні Етимологічний словник української 
мови (6 томів)

Історичні Словник староукраїнської мови ХІV–
ХV ст. (за ред. Л. Гумецької)

Неологізмів Нові слова та значення Л. Туровської 
та Л. Василькової (Київ, 2009 р.)

Діалектні Словник буковинських говірок 
(автор – Гуйванюк  Н.В.)

Словник жаргонів/
сленгів

Перший словник українського 
молодіжного сленгу (укл. С. Пиркало)

Словники синонімів. 
Омонімів, антонімів, 
паронімів

Повний словник антонімів 
української мови (Л. Полюга)
Практичний словник синонімів 
української мови (С. Караванський)

Словники мови 
письменників

Словник мови Шевченка у 2-х томах 
(укл. М. Бойко та ін.)

16. Об’єднайтеся в групи. Прочитайте короткі характеристики словників. Які 
стосуються всіх словників, а які – лише окремих? Зазначте, яких саме. 

1. Лексикографи визначають такі найважливіші завдання для цих 
словників: створення реєстру, що полягає в доборі термінів; наведення 
рівнозначних слів-відповідників у мові перекладу, спроможних 
якнайточніше передати семантику реєстрового слова; забезпечення 
ідентичного визначення однакових категорій понять та термінів на 
позначення їх (За К. Селіверстовою).

2. Словник містить реєстр українських слів, поданих в алфавітному 
порядку з позначенням наголосу. Реєстрові слова представлені в 
початковій формі.
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3. Ці словники фіксують і пояснюють не слова, а пов’язані з тими 
чи іншими словами (як назвами відповідних явищ) відомості з 
різноманітних галузей знань, мистецтв, виробництв, політичного життя 
тощо (З Вікіпедії). 

4. У цій лексикографічній книжці з’ясовують походження слова, його 
первісне значення, реконструюють найдавнішу форму слова, указують, 
запозичене слово чи власне українське (З Вікіпедії). 

5. А це словник, у якому кожне слово схарактеризоване з огляду 
на кількість уживань його в обмеженому масиві текстів, тобто на його 
абсолютну частоту в цих текстах (З Вікіпедії). 

6. Ці словники репрезентують терміни відповідної галузі, важливі 
для формування мовної компетентності фахівців, фіксують оновлення 
конкретної галузі, роблять доступною інформацію, сприяють розумін-
ню її.

7. Словник складається зі словникових статей. На початку словникової 
статті стоїть заголовне слово (сполука). 

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

1. Міколог – фахівець із мікології, який досліджує гриби.
2. Емоції – психічні стани і процеси в людини й тварини, у яких 

реалізуються їхні ситуативні переживання. 
3. Риторичне запитання – одна з риторичних фігур, яка полягає 

у використанні запитання, що не потребує відповіді, оскільки вона 
загальнозрозуміла; Р. з. вживають для того, щоб привернути увагу слухачів 
до певного явища або самим запитанням висловити ствердну думку.

4. Періщити (-дощ) – іти, лупити, хлюпати, хлюпотіти, сікти, 
прати, хлюскати, пороти, хляпати, шкварити; (-сніг) ліпити; (батогом) 
шмагати, стьобати, хльоскати, бити.

5. Луг
Барвистий, безкрайній, безлюдний, безмежний, благодатний, буйний, 

великий, веселий, вологий, гладенький, голубий, грузький, живий, 
життєдайний, заквітчаний, запашний, затишний, затуманілий, зацвічений, 
зелений, знаний, імлистий, квітчастий, кучерявий, мальовничий, мокрий, 
м’який, незайманий, неширокий, низький, пахучий, перлистий, пишний, 
пожнивний, пожовклий, поморщений, просторий, прохолодний, рідний, 
розкішний, розлогий, росянистий, росяний, свіжий, світлий, синій…

6. Те�рмін, -а (слово); те�рмін, -у (строк).
7. Літич – бог літа. Дбає про тепло, родючість, злагоду серед людей. 

Згадується у «Велесовій книзі».
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18.  І. Об’єднайтеся в чотири групи. Оберіть один із варіантів завдання. Назвіть 
словники, до яких необхідно звернутися, щоб правильно виконати такі завдання:

18.1. Запишіть виділені слова, обравши правильний варіант закінчення з дужок.

1. Ще школяр(-ом,-ем) він пройшов перші бізнесові університе-
ти (М. Дочинець). 2. А звуки орган(-а, -у) розсипаються по підлозі, 
ударяються об стіл, сипл(-ють, -ять)ся травневим дощем на підвікон-
ня (Дз. Матіяш). 3. Дивні пальці вітерц(-ю, -я) час від часу торкалися 
обличчя і спини (Л. Зоряна). 4.  Доторкнувшись душ(-ою, -ею) до рідно-
го слова і відчувши його життєдайне тепло, повертаюсь до нього я зно-
ву і знову (Т. Іванчук). 5. Рештки густого туман(-у, -а) волого опуска-
лися на вусаті колоски жовтої пшениці (За І. Савкою).6. Бур (-е, -ю)! 
Бур (-е, -ю)! Будь ласкава і виходь до нас на Святу вечерю! (Дара Кор-
ній).

18.2. Укладіть і запишіть словникові статті до слів, позначених зірочкою. 

1. І постелила щедро, мов руно*, із буйнотрав’я ліжники* ворсаті, 
вдягнула вишні в біле кімоно, на клумби барви вилила строкаті (Н. Да-
нилюк). 2. Личка стрілчастих* айстр були повернені до сонця, а горді 
жоржини виклично хизувалися* своїми пухнастими оксамитовими* го-
лівками (І. Савка). 3. Ятрило* душу весняне птаство (Л. Зоряна). 5. Села 
Вербівку й Лозову роз’єднувало море ранньої отави* (І. Савка).

18.3. Поясніть особливості правильної вимови виділених слів.

1. А поруч змагаються у фарбах з небесами волошка, петрів батіг і 
дзвоники (Л. Зоряна). 2. На гостину позлітались бджілки, джмелики ту-
ди-сюди снують і куштують з кожної тарілки, і чаклунство новолітнє 
п’ють (Н. Горішна). 3. Ніч розчинилась в сивому тумані, день увірвався 
в тишу сонних трав (Н. Дейнека). 4. І робить місяць свій обхід, перера-
ховує сузір’я (Т. Фролова). 5. Різнобарв’я золоте стає коловоротом, зірка 
мигтить у своєму дивному леті, а малі колядники, котрі чемно йдуть 
слідком за зорею, гордо виспівують (Дара Корній). 

18.4. Прочитайте виразно речення. Як правильно наголосити виділені слова?

1. І знову був росяний ранок (І. Савка). 2. А червень віддав естафету 
липневі, жнивам та новим – яблучним – урожаям (Л. Зоряна). 3. Чарівна, 
мальовнича природа України не може залишити байдужою жодну люди-
ну, здатну сприймати прекрасне (З інтернету). 4. Дружня течія несла 
нас у бік узбережжя (Р. Ріггз). 5. Надворі стояла погожа днина, і читання 
вирішили перенести на природу (А. Хома). 6. А бабуся застеляє стіл виши-
ваним обрусом, і той стає урочистим і усміхненим (Дара Корній).



16

ІІ. Спільні для всіх варіантів завдання й запитання:

1. Чим умотивовані в реченнях слова ліжники, кімоно, горді?
2. Як ви розумієте вислови «доторкнутись душею до рідного слова», «день увірвав-

ся в тишу», «купатися в обіймах слова», «пірнати вглиб слова», «підноситись сло-
вом у небо», «чарівна природа»?

3. Назвіть двоє слів зі своїх речень, у яких однакова кількість звуків і букв.
4. Знайдіть у реченнях свого варіанта приклади складеного присудка.
5. Випишіть у зошити підкреслені словосполучення, доберіть до іменника якомога 

більше епітетів.

19. Прочитайте речення. У яких словниках можна знайти відповідь на постав-
лені запитання? Продемонструйте це, обравши будь-які двоє запитань.

1. Який іменник найчастіше вживаний в українській мові?
2. Яка з абревіатур – ЗНО, АТО чи ДВНЗ – має лише один варіант 

розшифрування?
3. Скільки синонімів має дієслово бити?
4. Що означають слова тинейджер, тінізація, стайлінг, карт-бланш?
5. Що означають і для якої сфери характерні сполуки вимір біди, 

параметри гламуру, екологічна свідомість, екологія слова, зелені 
інвестиції, мода висока, соціальний пакет, поле електоральне, простір 
для діалогу, сіра зона, у стилі фешн?

* У разі потреби скористайтеся джерелами, зазначеними в додатку 7.

20. І. Прочитайте висловлення читачів про різні книжки. Охарактеризуйте та-
ким чином один із українських словників. Підготуйте розповідь, скористав-
шись початком будь-якого з цих висловлень.

1. Ця книжка здатна вилікувати мільйон депресій. Це приклад не-
виправного оптимізму й креативного ставлення до життя, у ній літо не 
закінчиться ніколи. «Літо» тут означає щастя, дитинство, упевненість у 
своїх силах і готовність змінювати світ навколо (про «Пеппі Довгапанчо-
ха» Астрид Ліндґрен).

2. Читання цієї книжки корисне для підняття настрою. Попри арха-
їчну лексику, гумор письменника дуже здоровий. Авторські тексти ма-
ють виражений терапевтичний ефект: від здорового сміху втікає всяка 
хвороба (про «Співомовки» С. Руданського).

3. Найбільшою смакотою в пригодах Аліси є те, що їх зручно читати 
і дорослим, і дітям. Особлива цінність цих книжок полягає в тому, що 
тут є всі потрібні метафори (про книжки «Аліса в Країні Див», «Аліса в 
Задзеркаллі» Льюїс Керрол).
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ІІ.  Запитання й завдання:

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

Екологія слова: Надавайте перевагу українським словам: гасло, заклик 
(а не девіз), стінопис (а не графіті), книголюб (а не бібліо філ), 
славень (а не гімн), пихатий, зарозумілий, чванькуватий (а 
не гоноровитий), початківець (а не дебю тант), утікач (а не 
дезертир), проголошувати (а не декларувати).

21. Проаналізуйте вашу роботу на уроці. Розкажіть про свої досягнення. Чим 
матеріал уроку був для вас корисним? 

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

22. Випишіть з художньої книжки, яку ви зараз читаєте, або з тлумачного словника не-
знайомі слова й укладіть словник-мінімум незнайомих слів. У зошиті ваших досягнень 
може бути сторінка/рядок, відведені новим словам, що поповнять ваш активний запас.

23. Доберіть цікаві завдання /запитання для однокласників, що передбачають ро-
боту з будь-яким словником.

24. Підготуйте проект «Весь світ довкола нас – у словниках».

24. Прочитайте про популяризацію українських словників тут: https://www.
facebook.com/Український-мовно-інформаційний-фонд-НАН-України-відділ-ін-
форматики-307858899608276/. Поділіться своїми враженнями. Підготуйте корот-
ку розповідь, у якій висловіть власну думку щодо важливості й ефективності такої 
роботи. Додайте власні пропозиції.

26. Розгляньте світлину. Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться? Відгадайте клю-
чове слово і підготуйте про це цікаву розповідь. Увиразніть її своїми ілюстраціями. 

… – у перекладі з італійської означає 
«затушований, зникає, як дим».

 Художниця Світлана Петренко народи-
лася в Житомирі. Чотири роки навчалася 
в дитячій художній школі, а після закін-
чення середньої школи вступила до Крим-
ського художнього училища.

 З 1985 року бере участь у виставках, 
розробляє інтер’єри й пише натюрморти 
в романтичній техніці, яку називають ... 
(В. Дорош).
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§ 3. ДОВІДКОВІ МЕДІАРЕСУРСИ

Її величність Книжка…

27. Прочитайте епіграф. Прокоментуйте, розкривши його суть і зв’язок із те-
мою уроку. Запропонуйте (за бажанням) інший епіграф. Доберіть самостійно й 
запишіть ключові слова уроку.

Популярними в наш час є електронні словники, що успішно конкурують 
з паперовими. Наявність електронних словників – додаткові зручності в 
навчанні й самонавчанні. Вони мають багато переваг: динамічність (здат-
ність швидше оновлюватися), ілюстративний матеріал, що доповнює й 
увиразнює словниковий матеріал; великий обсяг словникової бази; варіа-
тивність використання; зручний пошук; універсальність.

Однак кожен сам обирає, якими словниками – паперовими чи електрон- 
ними – користуватися. Головне – виховати в собі гарну звичку – працю-
вати зі словниками!

28. Ознайомтеся з таблицею «Досягнення сучасної електронної лексикографії», 
уміщеною в додатку 8. Наскільки важливо для вас мати електронні видання 
словників?

29. І. Об’єднайтеся в пари. Прочитайте слова. Запишіть їх у три колонки: 1) ві-
домі вам, активно вживані у мовленні; 2) частково (приблизно) зрозумілі чи ві-
домі вам, рідко вживані; 3) слова, лексичне значення яких вам не зрозуміле, у 
мовленні не вживаєте. Оберіть з цього переліку слова дня. Обґрунтуйте вибір.

Довкруж, атож, базіка, безмір, блазнювати, бовваніти, бовкнути, 
буцімто, вантажівка, велелюддя, вжахнутися, відтак, тартак, далебі, 
дебелий, деінде, дивовижа, довкілля, забаганка, зась, зопалу, квапитися, 
кепкувати, кепсько, клубочитися, краянин, легіт, лихослів’я, літепло, 
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мерщій, мжичка, обіруч, осоння, причаїтися, рахманний, одвірок; 
бандана, бейдж, бігборд, драйвер, електорат, генерація, кастинг, 
паритет, плей-оф, прет-а-порте, ремікс, роумінг, сайдинг, сингл, спам, 
спред, татуаж, хакер, хоспис.

ІІ. Складіть усно словосполучення з кожним словом.

30. Прочитайте речення. Які картини, образи постають у вашій уяві? Доберіть си-
ноніми до виділених слів. Звірте свої результати зі словником синонімів: http://
zosh6.at.ua/praktichnij_slovnik_sinonimiv_ukrajinskoji_movi.pdf

1. У заростях шемрав густий дощ, скапував із ялинової стріхи 
крупними опаловими намистинами. 2. Біля струмка я зірвав жмутик 
квітів, що майоріли здаля – живі іскринки в зеленому мареві розімлілого 
лугу. 3. Стояла тут якась особлива загусла тиша, яку прошивав срібною 
ниткою дзвін потічка. 4. Ранками траву обтяжувала крижаниста 
роса. 5. Довкола гріла око повінь сонця і строкатів рясними барвами 
світ (М. Дочинець).

31. Прочитайте фразеологізми. Поясніть, що вони означають. Випишіть із фра-
зеологічного словника (http://schoolplusnet.com/up_portfolio/2016-3-2-21-42-22_
file_20.pdf) фразеологізми, у яких ключовими є виділені слова.

1. Замісили мак із перцем. 2. Буде толк, як безтолоч не розведеться. 
3. Із сонця решета не зробиш. 4. Потрібний, як місяць у небі. 
5. Приносити додому дзвони в ногах. 6. Час викошує не тільки погане, 
а й добре. 7. Підставив Бог свою бороду, то чіпляйся за неї. 8. У чужі 
криниці легше заглядати, аніж свою викопати. 9. Не ти коріння 
носиш, а коріння тебе. 10. Де є такі граблі, щоб од себе гребли. 11. Як 
не їла душа часнику, то й тхнути не буде. 12. Хто варить лихо, той 
їстиме біду (Із творів М. Стельмаха).

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

Луг, брунька, стельмахувати, культура, дитина, лелека, почуття, 
рушник, слово, смерека, тривога, характер, явір, бджола, веселка.

33. І. Об’єднайтеся в 4 групи, поділіть між собою варіанти й виконайте завдання. 

І. Атмосфера спілкування, білінгв, ввічливість негативна, вірність 
мові, володіння мовою, володіння мовою пасивне, гордість національна, 
дефіцит мовний, діалог, емпатія в міжкультурній комунікації, 
етикетність спілкування, жаргон, закон спілкування, інтерпретація, 
код мовний, комуніканти. 

ІІ. Бабине літо, бажант, балабушка, вервечка, драголюб, змовини, 
новолітування, обрус, околот, перевесло, перезва, плачинда, повітка, 
потебня, праник, прискринок, світилка.
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ІІІ. Акварель, балясини, витинанки, вітраж, вохра, етюд, інкрустація, 
кракелюр, ліпнина, мольберт, орнамент, офорт, палітра, пастель, 
пергола, пленер, сепія.

 

ІV. Аташе, берейтор, букініст, гонтар, дудник, задубник, іраніст, 
лимар, линвар, оцінник, позументник, помолог, ретушер, скейтист, 
смушкар, цератник, чинбар.

  

ІІ. Завдання:
1. Прочитайте групи слів. Поміркуйте й визначте, до яких словників 

потрібно звернутися, щоб з’ясувати значення цих слів (у разі потреби 
скористайтеся довідкою).

2. Відповідь обґрунтуйте, навівши приклади.
3. Ілюстрацією яких слів є світлини?
4. З’ясуйте лексичне значення кожного слова.

Довідка: 
1. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-

довідник:http://timso.koippo.kr.ua/viktorina/zhajvoronok-v-v-znaky-
ukrajinskoji-etnokultury-slovnyk-dovidnyk/. 

2. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний словник. – К.: Либідь, 
1999. – 208 с.

3. Годована М. П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності / за 
ред. Л. В. Туровської. – К.: Наукова думка, 2009. – 176 с.

4. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. – К.: 
Довіра, 2007. 
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Екологія слова: Розрізняйте слова: гривна (масивна нашийна прикра-
са з металу у вигляді обруча часів Київської Русі) і гривня 
(грошова одиниця України), житловий (стосовний до жит-
ла; пристосований для життя людей) і жилий (той, у 
якому живуть люди; заселений). Отже, правильно: гривна 
зі срібла, 21 гривня; житловий фонд, жилий будинок і жит-
ловий будинок. 

34. Поясніть на прикладі речень, як ви розмежовуєте слова.
1. Директорка музею демонструє журналістам (гривню, гривну) зі 

срібла, яка колись належала вождю племені з антського союзу (П. Добро). 
2. За дев’ятнадцять років існування (гривні, гривни) її дизайн змінювали 
тричі. 3. За двадцять років кількість готівкових (гривень, гривен) в обігу 
зросла майже в сто разів. 4. Надзвичайно дорога зброя й прикраси, золота 
(гривня, гривна) – символ влади, зображені на предметах тамги (родові 
знаки сарматських правителів), указували на те, що вчені натрапили на 
поховання одного із сарматських царів (З інтернету).

35. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Що ви вважаєте сьогодні досягнен-
ням? Що нового ви дізналися? Чи книжка заслуговує пошанного звертання – її 
величність? Чому?

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

36. Запишіть пари слів. Використовуючи необхідні словники, з’ясуйте, чи ці слова 
рівноцінні, взаємозамінні, чи ні.

Банкет – бенкет, вихідний – висхідний, військовий – воєнний, 
дощовий – дощовитий, завдання – задача, змістовий – змістовний, 
кілька – декілька, людний – людяний, особовий – особистий.

37. Ознайомтеся зі словником-довідником «Знаки української етнокультури» тут: 
http://ukrlit.org/slovnyk/zhaivoronok_znaky_ukrainskoi_etnokultury/двадцять%20
сім. Підготуйте розповідь про особливості й корисність цього видання, ілюструй-
те її прикладами, щоб зацікавити однокласників.

38. Підготуйте презентацію цікавого, на ваш погляд, медіасловника.

39. Прочитайте й запишіть слова. Підкресліть ті, значення яких вам зрозуміле. 
Якою темою вони об’єднані? Майже кожне слово має другу, синонімічну назву. 
Скористайтеся згаданим у вправі 37 словником, щоб виконати завдання. Добе-
ріть в інтернеті світлини, щоб проілюструвати слова.

Небовий ключ, нелинь, неопалима купина, нечуйвітер, німиця, оман, 
орлики, панська рожа, паслін, первоцвіт, перекотиполе, перестріч, 
півники, воронець, підбіл, плакун-трава, чорнобиль, резеда.
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§ 4. ПОНЯТТЯ НОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 
ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

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

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

  

У мові одухотворюється ввесь народ i вся його батьківщина; у ній 
перетворюється силою народного духу на думку, на картину й звук небо 
вітчизни, її фізичні явища, клімат, поля, гори й долини, ліси й річки,  
бурі й грози – увесь той глибокий, сповнений думки й почуття голос 
рідної природи, який висловлюється так яскраво в рiднiй пiснi, вустах 
народних поетів.

Є мови більш й менш розвинені, є мови, що своїм чарівним звучанням 
здобули світову славу, та наймиліша й найдорожча для людини – її рiдна 
мова. Як просто й водночас зворушливо писав про це Тарас Шевченко: 
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«Ну, що б, здавалося, слова... Слова та голос – більш нічого. А серце 
б’ється, ожива, як їх почує!..». Бо рідна мова не тільки зберігає свiтлi 
спогади з життя людини й зв’язує її з сучасниками, – у рiднiй мові 
чується голос предків, у ній відлунюють сторінки історії свого народу 
(Б. Антоненко-Давидович).

41. Розгляньте таблицю. Які з наведених норм стосуються лише усного мовлення, 
а які – писемного? Складіть і запишіть запитання, відповідаючи на які, ви зможете 
розповісти про кожну норму літературної мови.

Норми української літературної мови

Норми Регулюють правильність Приклади

Орфоепічна вимови звуків, звукосполучень, 
наголошування слів

[шч’íл'н'іс'т'], [с'м’ійéс':а], 
[узб’íч’:а], Велѝкдень;

Орфографічна написання слів споконвіку, м’ята, меншість, 
Софійський собор;

Лексична уживання слів у властивих їм 
значеннях

Випрасувати одяг, погладити по 
голівці;

Морфологічна творення граматичних форм 
різних частин мови

душею, Львова, борешся, 
найближчий;

Синтаксична побудови словосполучень і речень Сніг лежить незайманим 
обрусом (Дара Корній);

Пунктуаційна уживання розділових знаків І дощ, і сніг – і все воно 
минеться (Л. Костенко);

Стилістична використання мовних засобів 
відповідно до стилю мовлення

шановні колеги, любі малята, 
нормативне написання.

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

Мовець опановує мовні норми в їхньому повному й масовому вияві 
впродовж усього життя – переважно наслідуванням мовленнєвої 
практики інших. Наприклад, дитина без спеціального навчання переймає 
вміння говорити від батьків, родичів, друзів, товаришів, знайомих. Щоб 
усвідомити і якнайповніше користуватися мовними нормами, кожен 
має спеціально навчатися. Мовна норма – це завжди певний конкретний 
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факт мовленнєвої поведінки мовців. Кожна з мовних і мовленнєвих норм 
співвідносна з певними одиницями мови – фонетичними, семантичними, 
граматичними, стилістичними (П. Дудик).

43.  І. Виразно прочитайте вірш Василя Симоненка «Квіти». Розгляньте світлини, 
скажіть, які фрагменти поезії вони ілюструють.

ІІ. Запитання й завдання:

Знаю, вмію, можу Відчуваю, переживаю, ціную
1. Доведіть, що це текст. Визначте тему й 

ідею.
2. Про які «невидимі для очей» квіти йдеться 

у вірші? Доберіть епітети до слова «квіти».
3. Поясніть особливості вимови слів «красу-

ється», «пелюстками».
4. Поясніть написання виділених слів.
5. Випишіть останнє речення вірша й усно 

проаналізуйте його: просте/складне, 
ускладнене (чим?)/неускладнене. Підкре-
сліть головні й другорядні члени речення. 
Проаналізуйте його щодо відповідності 
літературним нормам.

1. Що означає вислів «мрій дитин-
на чистота»?

2. Чи погоджуєтеся з думкою, що 
висловлена автором в остан-
ньому реченні? Чому?

3. Із якими життєвими цінностями 
асоціюються у вас світлини?

4. Найзаповітніше, довірене лише 
мріям, те, що живе в душі, люди 
пов’язують із квітами. Продовж-
те цю думку, запишіть її дво-
ма-трьома реченнями.
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44. І. Прочитайте текст, з’ясуйте суть поняття «культура мовлення». Поясніть, чому 
так важливо володіти нею представникам різних професій.

Уміння чітко й зрозуміло висловлювати свої думки, говорити 
грамотно, володіння культурою мовлення – це показник професійної 
здатності людей різних спеціальностей: дипломатів, юристів, політиків, 
викладачів, журналістів, менеджерів. Культурою мовлення важливо 
володіти всім, хто за своєю посадою, родом занять пов’язаний з людьми, 
організовує і спрямовує їхню роботу, веде ділові перемовини, виховує, 
навчає, піклується про здоров’я, надає людям різні послуги.

Культура мовлення – сукупність рис, що оптимально впливають на 
адресата з урахуванням стильової доречності – конкретної ситуації, 
поставлених мети й завдань (За Л. Введенською). 

ІІ. Зробіть правильний вибір слів, що характеризують мовлення сучасного фахівця. 

Мовлення має бути (правильним чи вірним), (змістовим чи змістовним), 
(професійним чи професіональним), (діловитим чи діловим).

45. Розгляньте таблицю. Створіть і запишіть пам’ятку «Кроки досягнення зразково-
го мовлення», стисло поясніть однокласникам, як реалізувати ознаки зразкового 
мовлення.

Ознаки Як досягти?

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

Логічність Дотримуйтеся послідовності викладу думок.

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

Точність Уживайте слова й речення, що точно передають думку.

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

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

Правильність Додержуйтеся всіх норм літературної мови.

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

1. Я лишаю Вас слова. 2. Я даю добро на створення цеї продукції. 
3. Має заключення слідуюче. 4. Я настоюю на звільненні Басенка з
посади. 5. Я прийшов до такого висновку. 6. Ця пропозиція заслуговує
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уваги. 7. Давайте задавати питання по суті. 8. Є виключення з правил. 
9. Не збираюся доказувати свою правоту. 10. Мені добавити до сказаного 
нічого. 11. Зайду другим разом.

47. Розгляньте світлини. Хто на них зображений? Закінчіть речення, дотримуючись 
норм української літературної мови, і зіставте їх з висловами ваших однокласників.

1. Мова є підґрунтям української ідентичності, тому що … 2. Сучасна 
мовна ситуація в Україні є насамперед результатом тривалої війни 
проти української мови, … 3. Для мене українська – ... 4. В Україні є 
чимало письменників, громадських і культурних діячів, виконавців, 
які реалізують свою творчість лише рідною мовою, доносять її в серця 
слухачів, … 5. Ліна Костенко, Василь Шкляр, Оксана Забужко, … – це 
люди, гідні наслідування, … 

    

Екологія слова: Говорімо правильно: крапає, накрапає (а не капає) 
дощ, досі (а не до цих пір), цієї миті (а не в даний момент), 
цього року (а не в цьому році), кілька років тому (а не кіль-
ка років назад; тому назад), здобувати (а не отримувати, 
одержувати) освіту, складати іспит (а не здавати екзаме-
ни), немає потреби (а не відпала необхідність). 

48. За обраною схемою проаналізуйте урок і ваші досягнення на уроці. 

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

49. Запишіть, підкресліть слова з подвійним наголосом. Перевірте свою відпо-
відь за словником наголосів.

Алфавіт, байдуже, випадок, високо, вишиваний, військовий, гетьман-
ський, горихвістка, грушевий, договір, допізна, допоміжний, дочка, донька, 
живопис, забавка, завжди, загадка, заголовок, замолоду, звичай, котрий, 
кропива, кухонний, локшина, мабуть, навпіл, обруч, ознака, олень, осока, 
первоцвіт, перелік, подруга, показ, помилка, порядковий.

50. Об’єднайтеся для виконання завдання в невеликі групи (по двоє-троє). Під-
готуйте проект «Мовна ситуація в Україні». Сформулюйте тезу. Створіть доказо-
ву базу. Підготуйте презентацію.
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Лексична норма
§ 5. ЛЕКСИЧНА НОРМА

Мова злагоди й гармонії

51. Прочитайте й запишіть слова з «Карти пам’яті». Поясніть значення кожного 
слова. У кінці уроку, на етапі рефлексії, доповніть «Карту пам’яті» словами, яких, 
на ваш погляд, у ній бракує. 

52. Бесіда: 

1. Пригадайте, що вам відомо про лексичний склад української мови.
2. У чому полягає важливість знання лексикології для кожної людини? 
3. Чи відчуваєте потребу постійно поповнювати свій лексичний запас? 
4. У яких ситуаціях ви відчували безпорадність під час вибору потрібного слова?
5. Чи поповнювався ваш лексикон останнім часом новими словами? Якими?
6. Як ви сприймаєте в мові появу нових слів?

Лексична норма − це правила слововживання, прийняті в 
сучасній українській літературній мові. Вона регулює вибір слова 
відповідно до змісту й мети висловлювання.
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53. І. Чи доводилося вам слухати сучасного кобзаря? Прочитайте й перекажіть 
стисло текст. Які думки в тексті зачепили «струни вашої душі»? Перегляньте світ-
лини. Чи важливі вони для сприйняття тексту? Чи багато молоді нині надає пе-
ревагу таким пісням? Чому? Що вам відомо про героїчні сторінки українського 
кобзарства?

 
Концерт сучасного кобзаря Віктора Пашника справді був дивовижним. 

Глядачі відчули море радості: хтось зронив сльозу, а хтось повірив у щастя. 
Митець тримав увагу публіки виконанням то лірично-романтичних, то 
козацьких філософських пісень. Він сипав жартами й говорив на теми, 
що хвилюють нині українців. 

Кобзар-філософ майстерно змінював (музикальний, музичний) 
супровід: брав до рук то бандуру, то гітару. Відомі авторські й народні 
пісні (дружно, дружньо) підспівував увесь зал. Коли Віктора запитали, 
чому він обрав саме струнні інструменти, митець відповів: «У нас є вислів 
«зачепити струни душі». Не клавіші, не клапани, а струни! Пісня – це 
душа народу, а отже і моя!.. Пригадую, як розповідали мені в Стрітівській 
кобзарській школі, де я навчався, що кожен японець повинен знати 300 
народних пісень. А скільки народних пісень знає середньостатистичний 
українець? Доробок нашого народу становить близько одного мільйона 
пісень! Це ті, що записали етнографи. А скільки ще не записаних?» 
(за Л. Громадською).

*  Пісні Віктора Пашника можна послухати за цим покликанням: https://www.youtube.
com/watch?v=ZxMsLHCtAs8.

ІІ. З’ясуйте відмінності в значенні виділених слів. Виберіть з дужок потрібне слово 
й запишіть речення.

Екологія слова: Уживаймо правильно: глузувати з когось (а не над 
кимось), ставити (а не задавати) запитання, правильна (а 
не вірна) відповідь, рідкісний (а не рідкий) випадок, не 
наважитися (а не рішитися) сказати, бути відповідальним 
(а не нести відповідальність).
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54. Розгляньте малюнок. Що він символізує? Підготуйте відповіді на запитання й 
виконайте завдання.

55. Прочитайте теоретичний матеріал, доберіть приклади, що ілюструють 
теоретичні положення. Прокоментуйте, чи дотримано лексичної норми в тексті 
вправи 53? Знайдіть у тексті синоніми.

Лексична норма передбачає:
1. Уживання слова відповідно до його лексичного значення й ситуа-

ції спілкування.
2. Урахування особливостей сполучування слів.
3. Розмежування паронімів, омонімів, урахування відтінків сино-

німів.
4. Уникання лексичної надмірності (багатослів’я) й недостатності.
5. Доцільне вживання експресивно забарвлених слів і фразеоло-

гізмів.

Дотримання лексичної норми – найважливіша умова точності й правиль-
ності мови. Точність мови передусім визначається вибором слова. 
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Лексичні вади мовлення:
1. Тавтологія – повторне використання лексики, що повністю або 

частково дублює вже наявну: білосніжний сніг, святкували свято.
2. Плеоназм – надлишковість лексичних засобів передавання змісту 

висловлення: дублювати двічі, чорна сажа, вперше дебютувати.
3. Уживання слова в невластивому значенні: лимон – дуже 

корисливий фрукт; вірно розв’язав задачу; ваша решта – 51 гривна.
4. Порушення сполучуваності слів: масові природні катаклізми, 

носити характер, зайняли призове місце.
5. Уживання слів, не властивих літературній мові чи відповідній 

епосі: добро заключається в любові, солдати князя Ігоря, на пана 
працювали раби.

6. Некоректне вживання фразеологізмів: не вартий виїденого 
гроша.

56. Прочитайте речення, виявіть приклади мовленнєвої надмірності й мовленнє-
вої недостатності. Запишіть виправлений варіант.

1. Захисним імунітетом від хамства є виховання почуття власної 
гідності. 2. Головним пріоритетом у вибудовуванні тактики поведінки з 
грубіяном є неприйняття його правил поведінки. 3. Відступати назад не 
варто. 4. Потрібно неослабно і пильно контролювати ситуацію. 5. Спільна 
співпраця з грубіяном – велике випробування. 6. Я тебе перед людьми 
виведу на чисту воду, хай знають, як ти їм голови каламутиш.

57. Здійсніть рефлексію за обраною схемою.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

58. Випишіть із текстів засобів масової інформації 7 речень, у яких наявні лексичні 
вади. Усно прокоментуйте, назвавши вид помилки й правильний варіант.

59. Прочитайте уривки текстів, переклад яких здійснював комп’ютер. У чому не-
досконалість комп’ютерного перекладу? Виправте помилки. Будьте уважні, коли 
вдаєтесь до послуг перекладу засобами інтернету.

1. Давно чула про масажери для мови. Недавно купила в крамниці... 
Після того, як ви почистили зуби і прополоскали рот, потрібно провести 
чистку мови від нальоту, слизу і залишків їжі. Легкими рухами від 
початку до кінчика мови провести масажні рухи, зняти наліт. 2. Весняні 
нирки і користь їх для здоров’я. На початку весни, під час набрякання 
нирок на деревах, у них накопичується максимальна кількість біологічно 
активних речовин, які чекають своєї години, щоб перетворити нирку 
втечі на листя або квіти. 3. При готуванні в попередньо прогрітий посуд 
засипають каву середнього млива, заливають окропом і наполягають 
5 хвилин (З інтернету).
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§ 6. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. СЛОВО І КОНТЕКСТ

Краще рідної немає!

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

Стоїть у ружах золота колиска.
Блакитні вії хата підніма.
Світ незбагненний здалеку і зблизька.
Початок є. А слова ще нема.
Ще дивен дим, і хата ще казкова,
і ще ніяк нічого ще не звуть.
І хмари, не прив’язані до слова,
от просто так – пливуть собі й пливуть.
Ще кожен пальчик сам собі Бетховен.
Ще все на світі гарне і моє.
І світить сонце оком загадковим.
Ще слів нема. Поезія вже є.

61. Пригадайте, що таке лексичне значення слова. Укажіть неправильне твердження.

А Лексичне значення слова можна знайти в тлумачному словнику.
Б Усі слова мови утворюють його словниковий склад, або лексику.
В Те, що означає слово, є його лексичним і граматичним значенням.
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Г Лексикологія – наука про мову, яка вивчає словниковий склад мови.
Ґ Лексична норма – це норма слововживання, прийнята в сучасній 

українській літературній мові.

62. І. Прочитайте й перекажіть текст. Порадьте мандрівникові, що варто відвідати в 
Україні. Перегляньте відео Артура Вея про Україну (https://matadornetwork.com/ 
read/12-reasons-absolutely-extending-stay-ukraine/). Доповніть текст додатко-
вою інформацією, якщо маєте таку.

Артур Вей, режисер-мандрівник із Брукліна, подорожував Україною 45 
днів. Своє бачення нашого краю чоловік показав на відео, яке опублікував 
у блозі* під назвою «12 причин, чому я, безсумнівно, залишуся в Україні 
довше».

Два роки тому Вей продав усі свої речі, аби купити першу камеру. З того 
часу він живе «з наплічника*», створюючи коротенькі відео про місця, де 
буває.

Канадська туристична агенція запропонувала чоловікові безкоштовну 
поїздку в Україну в обмін на розповідь про свої враження у блозі. Мандрівник* 
ніколи не бував у Східній Європі, тому пропозиція його заінтригувала й він 
одразу погодився. Від поїздки Вей не чекав нічого особливого.

На запитання «Голосу Америки», що його найбільше здивувало в Україні, 
режисер відповідає: «Все, – і пояснює: – Люди їдуть до Парижа з великими 
очікуваннями, а в Україну – без жодних, і в кінцевому результаті відчувають 
захват. Ось звідки справжня радість від подорожей* – від здивування*».

Він нічого не знав про Україну, крім кількох речей, які бачив у новинах. 
«Я ніколи не думав про Україну, – говорить Вей. – Це ганьба, тому що це 
найбільша країна в Європі й вона прекрасна» (за uamodna.com).

ІІ. Оберіть з таблиці оптимальний спосіб визначення лексичного значення виділе-
них зірочкою слів, запишіть.

Способи тлумачення лексичного значення слів
1. Показати зображення предмета.

2. Дібрати синоніми (квапитися – поспішати, хизуватися – пишатися, хвалитися).

3. Використати контекст (Дощ періщив, як із відра). 

4. Пояснити творення слова (осоння – місце, освітлене сонцем).

5. Конкретизувати абстрактне значення (страва: вареники, юшка, борщ).

6. Перерахувати ознаки (серпанок – прозорий, легкий туман).

7. Дібрати антонім (велелюдний – малолюдний).

8. Пояснити походження (буктрейлер від англ book – книга, англ. trailer – тягач, 
причіп) короткий відеоролик за мотивами книги).

9. Скласти словникову статтю (призьба – невисокий, переважно земляний насип 
уздовж стін хати знадвору).
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Контекст – закінчений за змістом уривок тексту, що дає змогу 
встановити значення слова або речення, які входять до його складу. 
Слово може мати не одне, а кілька значень, може бути багатозначним – 
залежно від контексту.

63. Прочитайте речення; визначте, у яких виділені слова вжито в переносному значен-
ні. Які значення вони мають у контексті наведених речень? Як ви це визначили?

1. Листки і квіти розкриваються, а з їх обіймів пробуджується комаш-
ня і бринить (М. Яцків). 2. У теплому повітрі линуть духмяні пахощі, 
стиха дзижчать бджоли, виблискують на сонці, мов краплини (С. Кра-
левський). 3. Колише вітер сизий колос, жовтенький здмухує пилок, 
вплітає свій співучий голос в живий, нев’янучий вінок (Н. Дзюмак). 
4. То шумів зелений лист, то в вінку мінився злотом ряст весняний, то 
золотим дощем лились пісні (Леся Українка). 5. І солов’ї, пташині ме-
нестрелі, всю ніч доводять яблуні до сліз (Л. Костенко). 6. Як не лю-
бить той край, де вперше ти побачив солодкий дивний світ, що ми звемо 
життям, де вперше став ходить, і квіткою неначе в його теплі зростав, і 
усміхавсь квіткам! (В. Сосюра).

63. Поет Василь Симоненко писав, що «світ – мереживо казкове». Погляньте на 
світлину, знайдіть підтвердження того, що навколо – дивовижний світ. Назвіть 
елементи цієї казкової краси й опишіть кількома реченнями. Використайте сло-
ва із рубрики «Слово дня».

А. Рудченко, Полісся

64. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Поставте собі оцінку й обґрунтуйте її. 
Якщо результати нижчі за очікувані, з’ясуйте причину. Пам’ятайте, що переду-
сім за результати власної навчальної діяльності відповідаєте ви.
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Екологія слова: Уживаймо правильно: вислів, фраза, мовний зворот 
(а не вираз), нумо писати, пишімо (а не давайте писати), 
у цій (а не в даній) ситуації, дівчина (а не молода дівчина), 
загалом (а не в цілому), натомість (а не взамін).

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

65. Прочитайте текст, перегляньте світлини відомих українських світлярів. Відшу-
кайте інші цікаві професійні світлини в мережі інтернет. Поміркуйте, чому виставка 
світлин Олександра Чорного має назву «Споглядати серцем, бачити любов’ю». До-
повніть наведений текст кількома реченнями, у яких висловіть свої враження від 
побачених робіт. Поясніть лексичне значення позначених зірочкою слів.

Цей казковий світ ніби зовсім поруч, однак не кожен здатний його по-
мічати. З розвитком техніки В’ячеслав Міщенко відкрив для себе новий 
світ творчої самореалізації – світлярство*. Завдяки своєму вишуканому 
художньому смаку й естетичному сприйняттю митець* створює високо-
художні витончені макросвітлини*, які й зробили його відомим на весь 
світ майстром-світлярем.

Світлини В’ячеслава опубліковані на численних престижних* сайтах, 
чимала кількість їх облетіла весь світ і стала «шпалерами*» на робочих 
столах естетів*. Ви, напевно, вже також бачили їх, але навіть не здогаду-
валися, що автором їх є український фотограф В’ячеслав Міщенко.

По-новому розкрити життя флори й фауни вдалося ще одному укра-
їнському світляреві. Хоча макросвітлярством нині важко здивувати, та 
роботи Олександра Чорного з Коростишева особливі. У його світлинах 
світ фантастичний! (із різних джерел). 

 
 В’ячеслав Міщенко  Олександр Чорний «Жити кохаючи» 

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

Перспектива на майбутнє, урочиста церемонія, провальне фіаско, 
вільна вакансія, передовий авангард, вперше дебютувати, помпезна 
розкіш, відома популярність, мандрівний пілігрим, поважна персона, 
штрафний пенальті, миттєвий момент, настановча директива, об’єднува-
ти й консолідувати громаду.
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§ 7. СЛОВОВЖИВАННЯ: ВИБІР СЛОВА,  
ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ

Твоя мова – це вбрання, у якому думки 
виходять на публіку

Карта пам’яті:  слововживання, лексична сполучуваність, лексична 
помилка, контекст.

67. Читайте мовчки текст і міркуйте з автором у процесі читання. Продовжте текст 
2-3-ма реченнями й запишіть їх.

«Заговори, щоб я тебе побачив», – так сказав колись Сократ.
Людину можна вдягнути в який завгодно одяг, оточити предметами, 

які будуть створювати ілюзію про її смаки, переконання, внутрішній світ. 
Їй можна дати блискучу освіту, але уважний співрозмовник зрозуміє саму 
її сутність дуже швидко. Дивно, але саме нематеріальні слова, що, наче 
пара, виходять з людини і зникають (а насправді дбайливо зберігаються) 
десь у часі й просторі, «скажуть» про людину все (М. Білецька).

68. Прочитайте слова. Утворіть із них усі можливі варіанти словосполучень. На-
звіть слова, що не можуть поєднуватися між собою. Поясніть, чому.

Яскравий, вишня, сміх, червоний, зірка, носити, бриніти, тепло, 
капелюх, знайомство, долоні, кошик, змити, червивий, казка, сплеснути, 
нашвидкуруч, міріади, сукня, посада, пригірклий, збирати, відчути, 
липкий, жовтавий, нишком, духмяніти, цікавість.
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Розуміти, поєднуються слова чи ні, не менш важливо, ніж знати 
лексичне значення їх. Слова можуть не поєднуватися тому що: 

• вони несумісні за смислом: смачне сонце, холодний вогонь, не 
поспішаючи поспішати; 

• обмеження можуть викликати граматичні особливості вживання: 
ходжу дихати, добре мій;

• на сполучення слів впливають лексичні особливості: найкращі 
друзі, але не скажемо найкращі вороги.

69. І. Прочитайте вірш. 

Із мови бджіл на мову джерела
я переклав слова повеликoдні.
У літеплі розлийводи сьогодні
блакитна тінь до обрію брела,
де нетрища шипшини, де верба,
блакитна тінь, сумирна жалібниця
брела туди, де вдосвіта насниться
яскрінь позанебесного герба,
і я брестиму там, де тінь брела
у літеплі розлийводи сьогодні,
слова перекладатиму Господні
із мови бджіл на мову джерела.

М. Фішбейн

ІІ. Дайте відповідь на запитання й виконайте завдання:

1. Що найбільше вразило вас? Передайте словами загальний настрій картини, яку 
створив поет.

2. Чи можете однозначно пояснити лексичне значення виділених слів? Як назива-
ються такі слова? Яка їхня роль у мовленні?

3. Поясніть особливості вимови слів насниться, джерела, брестиму.
4. Поясніть написання слова вдосвіта.

70. І. Прочитайте текст мовчки. Про що йдеться в ньому? Чи ставили ви перед со-
бою ціль – «навчитися гарно говорити»? Наскільки важливим ви вважаєте це вмін-
ня? Про кого ви могли б сказати – «гарно говорить»? 

Якщо ви хочете навчитися гарно говорити, писати, то мусите приділяти 
належну увагу добору слів. Ваша мова не тому така одноманітна, що 
складається з невеликої кількості повторюваних слів, а тому, що деякі 
улюблені слова ви вживаєте надто часто. Намагайтеся позбутися такої 
небажаної звички. Ці слова можуть бути найрізноманітнішими – один 
повсякчас повторює – «так би мовити», другий – «так точно», третій – 
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«справді», четвертий – «чуєш» або «знаєш». Деякі з цих слів можна 
вилучити, не завдавши жодної шкоди мовленню, а деякі – замінити 
іншими словами або словосполученнями (За І. Томаном).

ІІ. Чи маєте досвід удосконалення власного мовлення? Що вам відомо про те, як 
самостійно розвивати й збагачувати мовлення? Коли приходить усвідомлення 
важливості такої роботи?

Слововживання − уживання слів у мовленні в тому чи іншому значенні. 
У процесі спілкування слова вживаються не ізольовано, а в сполученні з 
іншими словами. Однак не всі слова можуть між собою поєднуватися. Так, 
наприклад, можна сказати: бездонне  небо,  прочитати  книжку. Але ці ж 
слова не можуть поєднуватися з іншими: солодке небо чи бездонне дерево; 
прочитати вікно чи вгамувати книжку. 

Правила сполучування слів визначають логіка, граматична структура 
мови й мовна традиція.

Лексична сполучуваність − це здатність слова поєднуватися з іншими 
словами. Внаслідок недотримання правил виникають помилки: мілкі гроші, 
особове життя, святкувати свято.

71. Визначте сполучуваність синонімів ароматний, запашний, пахучий зі словами 
верес, мед, чай. Складіть і запишіть із утвореними словосполученнями речення.

72. Виберіть із дужок потрібне слово, закінчіть і запишіть речення.

1. (Наступний, подальший) тиждень у житті абітурієнтів буде 
вирішальним, адже ... 2. (Наступна, подальша) доля героя складеться 
щонайкраще, тому що ... 3. Спинимось на цьому (питанні, запитанні) 
у такий спосіб, щоб ... 4. Уміння поставити (запитання, питання) – 
важлива ознака розуму, оскільки … 

73. І. Знайдіть і виправте помилки у слововживанні. Усно обґрунтуйте, запишіть 
правильно.

1. Абсолютна більшість учнів правильно відповіла на поставлені 
питання. 2. Переверніть сторінку книжки і розгляньте світлину. 
3. Завдяки хворобі він відстав у навчанні від своїх однокласників. 
4. Докладу всіх зусиль, щоб отримати добру освіту. 5. На кожному шляху 
зустрічаються перешкоди. 6. Ми знаходимося постійно в діалозі з собою. 
7. Пропонуємо огляд найбільш отруйних грибів, які зустрічаються на 
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території України. 8. Внаслідок зміни погодних умов спостерігається 
ожеледь на автомобільних дорогах загального користування (З 
інтернету).

ІІ. Дайте відповіді на запитання (усно):

1. До яких помилок призводить уживання слів без урахування його семантики? 
2. Пригадайте, що називають тавтологією і плеоназмом?

74. Прочитайте текст, визначте основну думку. Проведіть такий експеримент.

Вам здається, що ваша мова досконала? Пропонуємо експеримент. За-
пишіть свою розмову (монолог або діалог) на диктофон. Прослуховуван-
ня таких записів дає змогу виявити помилки й виправити їх. 

До переліку типових недоліків мовлення відносять непомірне 
використання слів-паразитів – «якби», «ну», «ось» і навіть слово-
сполучень-паразитів. Дратує співрозмовників також протяжна вимова 
звуків «а», «е».

Працюйте над собою, робіть такі записи регулярно й невдовзі побачите 
результат (За М. Біленькою).

Екологія слова: Уживаймо правильно слова: вакансія, вільне місце 
(а не вільна вакансія); імунітет (а не захисний імунітет); 
альтернатива (а не інша альтернатива); особливість (а не 
специфічна особливість); народна творчість, фольклор (а 
не народний фольклор); колишній депутат (а не колишній 
екс-депутат); сюрприз (а не несподіваний сюрприз), сер-
віс (а не сервісне обслуговування), перспективний напрям 
(перспективний у майбутньому напрям).

75. За обраною схемою проаналізуйте свою роботу на уроці й результати.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

76. Знайдіть і випишіть із тексту п’єс І. Котляревського «Наталка Полтавка» або 
І.  Карпенка-Карого «Мартин Боруля» речення, у яких персонажі не дотриму-
ються норм слововживання. Хто ці персонажі? Яких лексичних помилок вони 
припускаються? Проаналізуйте.

77. Відредагуйте речення й запишіть. Поясніть, які помилки було допущено.

1. Сьогодні робота йде про те, щоб заасфальтувати цю ділянку. 2. Між 
країнами відбулося певне напруження. 2. Це вже звикла для мешканців 
ситуація. 3. Це питання дуже і дуже державного значення. 4. Хочу 
заспокоїти про те, що пенсії виплатять вчасно. 5. За вікном періщить 
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заметіль. 6. З усіх страв я найбільше поважаю вареники. 7. Таке 
ставлення негативно відгукується на результатах роботи. 8. Це більше 
ніж авторитетна установа.

78.  З’ясуйте, чи вживають в Україні такі сполучення слів. Якщо так, то чим це 
зумовлено?

Іти на комашню, вінчатися в ґуґлі, насипати борщу, варені пироги, 
знати танцювати, порошкове молоко, налапати риби, із цівки звисав 
новенький шовковий стяг, купати дітей у вагонах; банити підлогу, 
викапаний батько, торішній сніг, роззути очі.

79. Запишіть якомога більше дієслів, що можуть сполучатися зі словами книжка й 
ранок.

§ 8. СЛОВА ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ

З далеких і близьких стежин

80. Бесіда:

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

Народилася Квітка Цісик у сім’ї післявоєнних емігрантів із Західної 
України. Її батько був скрипалем, концертмейстером Львівського 
оперного театру, а після еміграції викладав в Українському музичному 
інституті Нью-Йорка. 

З п’ятирічного віку Квітку навчали гри на скрипці. Після школи 
дівчина вступила до державного університету Нью-Йорка на клас 
скрипки. Проте бажання співати перемогло, тому через рік Квітка 
зосереджується на вокалі. Працювати майбутня співачка почала ще під 
час навчання в консерваторії. Саме тоді й подалася в світ шоу-бізнесу 
й дуже швидко зарекомендувала себе як досконала вокалістка. Тоді 
ж Квітка обрала собі псевдонім Кейсі (Kacey – за першими літерами її 
імені та прізвища К. С.). Її навперебій запрошували до роботи над своїми 
альбомами поп- і рок-зірки. За виконання заголовної пісні в 1977 році 
Квітка Цісик удостоєна Оскара в номінації «краща пісня для кіно». 

Та в душі Квітка завжди залишалася українкою і тужила за своєю 
етнічною Батьківщиною. Її туга й дочірній обов’язок були поштовхом 
до появи альбомів «Пісні з України», «Два кольори», для створення 
яких співачка запросила найкращих інструментальних музикантів 
(З інтернету).

ІІ. Знайдіть в інтернеті пісні Квітки Цісик, послухайте її альбом українських пісень. 
Поділіться враженнями.

82. Прочитайте епіграф і висловлення відомих українців. Чи збігаються ваші дум-
ки з думками письменників? Якщо ні, то чому? Узагальніть усі висловлення й запи-
шіть висновок одним-двома реченнями.

1. У питанні міри входження чужомовних слів в українську мову 
можна прийняти такий принцип: не цуратися їх, але й не бгати їх у 
нашу мову без міри (В. Самійленко).

2. Запозичення можуть бути вмотивовані, якщо немає мовних засобів 
для висловлення того чи того поняття (С. Караванський).

3. Давні греки тих, хто погано говорив по-грецьки, вважали варварами. 
У цьому сенсі в нас суспільство майже всуціль варварське. Ні справжньої 
української мови, ні російської... Нечуваний тиск русифікації призвів до 
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патологічних мутацій. Отже, потрібна не апологія цих мутацій, а їхня 
діагностика й лікування (Л. Костенко).

4. Недобре, коли людина, не знаючи гаразд української чи російської 
мови або тої й тої, плутає обидві ці мови, перемішує їхні слова, відмінює 
слова одної мови за граматичними вимогами другої, бере якийсь 
притаманний саме цій мові вислів і живосилом тягне його в іншу мову, 
оминаючи традиції класичної літератури й живу народну мову. Так 
створюється мовний покруч (Б. Антоненко-Давидович).

5. Без іноземних слів у культурній мові не обійтись. Але варто вживати 
їх тільки тоді, коли вони справді доконче потрібні – і, це вже безумовно, 
у властивому їм значенні (М. Рильський).

83. Запишіть речення. Зверніть увагу на доречне вживання іншомовних слів. Ви-
значте усно їхнє значення. 

1. А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – 
це ексклюзив*. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані 
всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах су-
часного світу їй немає ціни (Л. Костенко). 2. Українська мова – це пова-
га до країни. Українська – це позиція. Українська – це маркер* людей 
майбутнього (А. Рудницька). 4. Те, що вчора було прогресом, завтра стане 
іхтіозавром (Л. Костенко).

84. До слів іншомовного походження доберіть українські відповідники. Із будь- 
якими двома словами складіть речення.

Фольклор, одіозний, аномалія, реаліті, аплодисменти, консенсус, апе-
лювати, епоха, фонтан, фотографія, фундатор, гуманний, деструктив-
ний, легітимний, преференція, електорат, хобі, форум, спонсор, рафіно-
ваний, релфі, свайпати, сек’юриті, тролінг.
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85. Прочитайте речення. Назвіть власне українські слова. За якими ознаками ви їх 
розпізнали? Які суфікси не відображено в таблиці?

1. Спи, моя донечко, спи, моє сонечко, нічка прийшла (С. Галябарда). 
2. Ой, співаю колисанку тихеньку, тихеньку, про кленову колисоньку 
дитинку маленьку (А. Панчишин). 3. Цвіт на каштанах помірно, покірно 
погас, ах, не зів’яв, а погас, наче люстра у залі…(Б. Олійник). 4. А у літа – 
бронзова засмага, мерехтливі стразики в очах! Вітерець, закоханий 
стиляга, причепивсь до літа, мов реп’ях (Н. Данилюк). 5. Мов кінь, вітрище 
мчить відважно, дола байраки і луги (В. Березенець). 6. Осінь на узліссі 
фарби розбавляла, пензликом легенько листя фарбувала (П. Осадчук).

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

Врунитись, сканер, відлога, ротація, підтюпцем, рінистий, довкілля, 
крислатий, половіти, сливе, пелехатий, ґречно, ошатний, респектабель-
ний, сахатись, прискіпуватися, ниць, стодола, стрімчак, дайджест, кре-
мезний, одвірок, отямитися, ошукати, спічрайтер, пильнувати, повагом, 
погідний, 

ІІ. Інформацію про запозичені слова прочитайте в додатку 9.

87.  І. Прочитайте речення. Які почуття в них переважають? Яке речення співзвуч-
не вашому настрою? Назвіть власне українські слова й запозичені.

1. Одним словом, футбол – це життя! Це чудове хобі, яке прино-
сить користь і заряджає позитивом (І. Новосад). 2. У цьому світі так 
багато див, яких я ще не бачила, – а я нарешті нікуди не поспішаю! 
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Як колись у дитинстві, коли заходила в траву, неначе в ліс, і спосте-
рігала, як зацвітає купава  (М. Чумарна). 3. Звучить, звучить мело-
дія снігів, на всіх кущах – препишно білі банти, дерева чорні, наче 
оркестранти, звучить, звучить мелодія снігів! (В. Базилевич). 4. Ве-
чір уже закутав місто ковдрою темряви. Яка глибина причаїлася в 
блакиті його оченят! (Н. Гербіш). 5. Ті слова лягли йому в душу, як 
камінець на дно криниці (М. Дочинець). 

ІІ. Поділіться своїми враженнями. Чи є слова, про які ви можете сказати, що вони 
«лягають в душу, як камінець на дно криниці»?  Чи є такі, що стали відкриттям для 
вас і здивували вас? Що викликало у вас найбільше захоплення? Передайте це 
одним реченням. 

Екологія слова: Надаваймо перевагу українським словам: Ого! 
Овва! (а не вау!), сирник (а не чизкейк), закупи (а не шо-
пінг), покликання (а не лінк), дахолаз (а не руфер), відгук 
(а не фідбек), наплічник (а не рюкзак).

88. За обраною схемою проаналізуйте свою роботу на уроці.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

89. Доберіть і запишіть 20 часто вживаних у публічному мовленні слів іншомовно-
го походження, яким є українські відповідники.

90. Знайдіть інформацію про функціювання іншомовної лексики й ставлення до 
запозичень у мовах інших європейських країн. Підготуйте усну розповідь про це. 
План розповіді запишіть.

91. Випишіть власне українські слова з роману у віршах Л. Костенко «Маруся 
Чурай». Поясніть значення кожного слова. 

92. Прочитайте слова, виписані з творів М. Стельмаха. Поясніть, що вони означа-
ють. Якому способу тлумачення лексичного значення ви надаєте перевагу? Запи-
шіть слова, згрупувавши за темами, що їх об’єднують. 

Бджоляник, бодня, божник, буркун, дровітня, долівка, пасіка, кошик, 
лиштва, материнка, мантачка, пілочка, ринка, нечуйвітер, липівка, 
ожеред, покуття, полумисок, присілок, юшка, саблук, сіни, скриня, 
стріха, бортяниця, прискринок, оплетінь, околот, ляда, підвечірок, 
щільник, матіола, медуниця.
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§ 9. СИНОНІМІЧНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Життя – картина, ти – її творець

Карта пам’яті: синоніми, синонімічний ряд, відтінки значень, контекст.

93. Бесіда:

1. Пригадайте й розкажіть, що вам відомо про синоніми.
2. Чим відрізняються синоніми?
3. Наскільки важлива ця тема для вас і для мови?
4. Про що свідчить синонімічне багатство мови?
5. Що означає слово обрій? 
6. Назвіть, скільки ви знаєте синонімів до нього. (Словник синонімів називає 12!).
7. Якщо заходить мова про «горизонти життя», що мають на увазі? 
8. Якими ви уявляєте горизонти свого життя?
9. Прочитайте епіграфи. Дайте відповідь на перший і поясніть суть другого.
10. Що означають світлини? Ілюстрацією до яких слів вони є?

94.  Прочитайте речення. Доберіть синоніми до будь-якого одного слова з кожного 
речення. Чи кожне слово в реченні можна замінити дібраним синонімічним?

1. Як віртуоз торкається струн скрипки – і з них злітає дивовижна мелодія, 
так і ви можете розбудити генія, що спить у глибинах вашого розуму; він 
поведе вас до мети, якої ви хочете досягнути. 2. Одна з найхимерніших 
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людських рис – цінувати лише те, що можна отримати за гроші. 3. Уява – 
це в буквальному сенсі творча майстерня, саме в ній виникли всі плани, 
будь-коли вигадані людиною. 4. Великі бізнес-лідери, промисловці й 
фінансисти, а також художники, музиканти, поети й прозаїки стали 
знаменитими завдяки тому, що зуміли розвинути творчу уяву. 5. Людину 
неможливо перемогти, доки вона сама не здалась. 6. Ретельний аналіз 
понад двадцяти п’яти тисяч людей, які пережили невдачі, показав, що 
нерішучість фактично є однією з головних причин невдачі (Н. Галл).

95.  І. Прочитайте й стисло перекажіть текст. На що спрямовані поради автора?

Проблеми будуть завжди, та, незважаючи на них, треба повсякчас 
робити справи, важливі для твого майбуття. Це не займе і десяти 
хвилин, однак саме вони цінні. Більшість людей застрягають там, де 
почали, тільки тому, що не скористалися своїми десятьма хвилинами 
і завжди сподівалися на зміну життєвих обставин, не помічаючи, що 
змінюватися треба насамперед самим.

Ці десять хвилин необхідні передусім для того, щоб змінити тебе. Тож 
раджу тобі врочисто заприсягтися, що віднині ретельно записуватимеш 
у журналі досягнень і вимальовуватимеш в уяві картини свого 
майбутнього життя. Не зважаючи ні на що! Кожного дня!

По-друге, ти виконуватимеш усі ці зобов’язання, навіть якщо на обрії 
не з’являтиметься жодна проблема. У повсякденні виявиться безліч 
речей, які відволікатимуть. Тому варто визначити для себе певний час, 
коли ти виконуватимеш те, що пообіцяла. 

Не забувай. Лише десять хвилин!
І це не все. Запланувавши якусь справу, ти повинна залагодити 

її впродовж 72-х годин. Якщо ж не дотримаєшся цього терміну, то 
ймовірніше ніколи так і не доведеш справу до кінця.

Я знову поринула в задуму. У своєму житті я започатковувала не одну 
справу, яку не доводила до логічного завершення (Б. Шефер). 

ІІ. Запитання й завдання:

1. Наскільки важливо дотримуватися цих порад?
2. Що означає вислів «якщо на обрії не з’являтиметься жодна проблема»?
3. Чи знайома вам ситуація, коли виявляється «безліч речей, які відволікатимуть»?
4. Що насамперед відволікає вас від виконання важливих справ?
5. Прочитайте вголос останнє речення. Чи можна сказати, що у ньому йдеться про 

вас? Якщо ні, перебудуйте речення й запишіть.
6. Випишіть із тексту всі синоніми. 
7. У якому значенні вжито слово обрії?
8. Поясніть написання виділених слів.
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Синонімічне багатство мови свідчить про її безмежні виражальні 
можливості, здатність виявляти й передавати найтонші значеннєві й 
емоційно-експресивні відтінки слів.

Важливість синонімів у мовленні полягає в тому, що вони 
урізноманітнюють висловлення, сприяють уникненню монотонності, 
повторень, а також здатні виділяти, підсилювати й уточнювати думку.

Синоніми можуть відрізнятися один від одного відтінками значення. 
Наприклад, слова працювати і трудитися на перший погляд тотожні. 
Але насправді різниця у відтінках значень є: трудитися – означає не 
просто працювати, а працювати наполегливо, сумлінно.

Синоніми також можуть мати стилістичні відмінності. Наприклад: 
будувати – нейтральне слово, а зводити – книжне, тому будувати 
можна майже все, а зводити лише щось монументальне, масштабне.

Уміле й доречне використання синонімів – один з найважливіших 
показників майстерності мовців.

96. Прочитайте речення. Випишіть синоніми. Визначте між ними різницю.

1. Силу волі насправді формують три сили – «я буду», «я не буду» 
і «я не хочу», вони допомагають нам удосконалювати й поліпшувати 
себе. 2. Вітаю у світі спокус – цигарка, коктейль чи потрійне лате, а 
може, й фінальний розпродаж, лотерейний квиток чи пончик у вітрині 
пекарні. У такий момент ви мусите зробити вибір: піддатися спокусі або 
ж знайти в собі внутрішні сили, опанувати й перемогти себе. 4. Цього 
тижня спробуйте зрозуміти, що ви говорите собі й іншим про свою силу 
волі – про її успіхи й невдачі. Чи кажете ви собі, що були хорошими, 
коли чогось досягли, або ж поганими, коли не зробили чогось важливого 
чи дозволили собі слабкість? (К. Макґоніґал). 

Синоніми об’єднуються в синонімічний ряд. Найуживаніше й нейтральне зі 
стилістичного погляду слово синонімічного ряду називають стрижневим словом або 
домінантою (обов’язково – неодмінно, конче, доконче, неминуче, безсумнівно). 

Виділяють такі групи синонімів:
1) лексичні (відрізняються відтінками лексичного значення): згадка, спогад; пра-

цювати, трудитися;
2) стилістичні (відрізняються емоційно-експресивним забарвленням): невдоволе-

ний, насуплений, набурмосений;
3) абсолютні (не мають відмінностей у значенні): процент, відсоток; аеропорт, 

летовище; фонтан, водограй;
4) контекстуальні (мають значення синонімів тільки в межах конкретного тексту, 

певному словесному оточенні (контексті): осінь – чаклунка, художниця, фея, чарівниця, 
королева балу, мисткиня) у тексті про цю пору року.
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97. І. Прочитайте текст. З’ясуйте, як відрізняються відтінки значень виділених слів. 
Якими якостями вирізняється творча й креативна особистість? 

Чи тотожні поняття креативний і творчий? Чи можна використовувати 
їх як синоніми? Креативність означає ще й уміння генерувати несподівані 
ідеї. У цьому сенсі креативний – не те саме, що творчий. 

«Сутність творчості – у відкритті й створенні чогось якісно нового, що 
має значну цінність, – пояснює філолог Олексій Шмельов. – Це можуть 
бути естетичні цінності, факти й закони, технічні пристрої. А слова 
креативність, креатив використовують у галузі реклами, маркетингу* 
й управління персоналом і мають на увазі нестандартний підхід до 
виконання поставленого завдання й навіть «потокове виробництво» ідей. 

У номенклатурі спеціальностей з’явилася назва «креативник». Смішно 
було б бачити оголошення про вакансії творця (за С. Омельчуком).

ІІ. Запишіть синонімічний ряд до слова креативний. 

98. Розгляньте синонімічні ряди. Визначте в кожному домінанту або стрижневе 
слово. З’ясуйте спільні й відмінні відтінки в значенні синонімів.

Залюбки, охоче, радо, з приємністю, за милу душу, із задоволенням; леда-
що, ледар, нероба, лежень, лінюх, лобуряка, лоботряс; стислий, короткий, ла-
конічний, лапідарний; мандрівка, подорож, турне, вояж, мандри; химерний, 
примхливий, вередливий, вибагливий, витребенькуватий, претензійний.

99. Із поданими синонімами утворіть словосполучення. Запишіть їх. Зробіть висно-
вок про те, чи однакову здатність поєднуватися з іншими словами мають синоніми. 

Творити, формувати, створити, будувати (характер, споруду, майбутнє, 
свято); свіжі, чисті, погожі (дні, думки, ідеї); задушевний, сердечний (роз-
мова, друг); завзятий, запеклий, пристрасний, заядлий (рибалка, книголюб, 
борець, працелюб); задушевний, сердечний (розмова, друг). 

100.  За обраною схемою здійсніть рефлексію.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

101. Складіть і запишіть речення, у яких подані слова матимуть різні відтінки значень. 

Новий, думка, життя, ідея, можливість.

102. Прочитайте. Оберіть з дужок синонім, що відповідає контексту, й запишіть.

1. Хіба ж є у світі той, кого не (зворушує, бентежить, хвилює) багрянець 
дерев? 2. Хочеться не пропустити чогось (важливого, вартісного, 
ваговитого, цінного) з творчості молодих авторів. 3. Особливо цікавить 
мене нині література, яка осмислює пережите моїм (-єю) (поколінням, 
генерацією) (Н. Поклад).
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§ 10. ПАРОНІМИ

Сила й лікувальні властивості слова

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

У старовину жителі гірських районів не знали наркозу. Натомість у 
них була пісня, називалася вона «Піснею поранень». Якщо воїна ранили 
в бою й потрібно було вийняти кулю, біль гамували піснею. Побратими 
співали пісню, а лікар діставав із рани кулю.

Якось я запитав горця, якому виповнилося 110 років, чи правда, що 
біль зникає, коли співають «Пісню поранень»? Чоловік сказав: «Правда. 
А ти знаєш чому? Тому що це дуже гарна пісня. Для серця – солодка, 
як мед. Це пісня, яка не тільки біль вгамовує, але й рани лікує, і серце 
зміцнює» (З інтернету).

ІІ. Назвіть слова, які можуть висушити сльози на обличчі дитини. Які слова дода-
ють здоров’я нашим батькам? Які слова здатні помножити ваші сили?

104. Прочитайте слова. Визначте спільне й різницю між ними. Складіть словоспо-
лучення з кожним словом.

Обшукати – ошукати; одинокий – одиночний; фамільний – фамільяр-
ний; трав’яний – трав’янистий; рідкий – рідкісний; свійський – світ-
ський; на протязі – протягом; орден – ордер; оленячий – оленярський; 
лікувати – лічити, лірик-лірник, звичаєвий – звичайний, ілюстрова-
ний – ілюстративний.
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Пароніми – це різні за значенням, схожі за формою й близькі за 
звучанням слова: дружний – дружній (дружний – злагоджений, 
одностайний; дружній – братерський, приятельський, приязний, 
товариський, дружелюбний).

105. Прочитайте словосполучення. Знайдіть помилки, виправте їх і поясніть.

Цегельний будинок, звичні слова, працювати рятувальником, людяне 
місце, мій рятівник, кінний щавель, звичаєве свято, жорстокий чоловік, 
рибний суп, звичайне село, сусідній собака, людне ставлення, галаслива 
кампанія, жорсткий матрац, збірка поезій, кінський спорт, цегляний 
завод, збірник наукових праць, посівна компанія.

106. Запишіть речення, вибравши слово з дужок, що відповідає контекстові. Об-
ґрунтуйте свій вибір.

1. Олена пройшла шлях від кордебалету до прими-балерини, (та-
ланом, талантом) і (виконавською, виконавчою) майстерністю якої 
захоплювалися не тільки в Києві, але й у багатьох балетних столицях 
світу (З інтернету). 2. У столичному Національному музеї літератури 
України відкрився перший Фестиваль (книжкової, книжної) ілюстрації 
«Український родинний млин» (Т. Здоровило). 3. Дивною була ця лю-
бов до степових рослин і запахів у нього, (кореневого, корінного) поліщу-
ка (О. Гончар). 4. Тож головне завдання лісівника будь-якого поколін-
ня – висаджувати, плекати й берегти ліс, (красу, окрасу) і зелений скарб 
землі (М. Тищенко). 5. Усі батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими, 
щасливими, успішними й (освіченими, освідченими) (З інтернету).

Пароніми є також важливим стилістичним за-
собом, що сприяє увиразненню думки, створює 
самобутній, яскравий образ: Шкода, Марино, пе-
ребулих літ! Приснилися, проснилися і зникли 
(М. Рильський). Використовуються пароніми та-
кож для створення іронічного, а то й гостро сати-
ричного колоритного мовлення. 

Явище паронімії спонукає до усвідомлення 
значень слів й адекватного вживання їх. Звукова 
подібність паронімів може спричинити помилко-
ве вживання одного слова замість іншого чи пере-
кручення слів літературної мови. Щоб уникнути 
цього, варто частіше звертатися до словників та 
іншої довідкової літератури.
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107.  І. Прочитайте текст, визначте його тему й основну ідею.

Звичай говорити людині щось хороше про неї виник і закріпився не 
випадково: він допомагає людям спілкуватися, жити разом, працювати. 
Коли людину підтримати, похвалити, підкреслити щось хороше в ній, вона 
почуває себе впевненіше, намагається дорівнятися до уявлення, яке про 
неї склалося. Особливо це потрібно молодшій людині, яка не завжди буває 
впевненою в собі й потребує підтвердження своїх позитивних рис і починань.

Людину можна похвалити за все: за вчинок, характер, зовнішній вигляд, 
одяг, зачіску. Можна також похвалити когось із родини, сказати добре слово 
про дітей, батьків тощо.

Комплімент повинен бути щирим, інакше він буде сприйнятий як 
прихована образа. Навіть якщо ви бажане видаєте за дійсне, треба бути 
щирим у бажанні цій людині добра (за А. Коваль).

ІІ. Запитання й завдання.
1. Як ви ставитеся до компліментів?
2. Чи робите компліменти іншим людям?
3. Наведіть приклади компліментів, які ви робили своїм друзям, рідним.
4. Чи можна вважати компліменти лікувальними словами? Чому?
5. Чи можна вважати звичку робити компліменти щодня доброю ознакою колективу?
6. Поясніть різницю в значенні слів-паронімів корисний і корисливий.
7. Визначте лексичне значення слів, помічених зірочкою

Екологія слова: Уживаймо правильно: Виборний (посада, агітація); 
виборчий (кампанія, право, бюлетень); виключно (тобто 
лише, тільки). винятково – (дуже, особливо, надзвичайно): 
наступний (уживають лише з конкретним поняттям: на-
ступна зупинка, наступний тиждень), подальший (ужи-
вають на означення абстрактного поняття: подальше 
життя, подальша доля).

108. Проаналізуйте свою роботу за обраною схемою.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

109. Прочитайте й запишіть речення. Чи поділяєте ви цю думку? Додайте розповідь про 
те, для людей яких професій слово також надзвичайно важливе. Доберіть приклади.

За дві тисячі років до нашої ери одним з постулатів стародавньої 
іранської медицини був вислів: «Три знаряддя є в лікаря: слово, рослина 
й ніж». Справді, у стосунках лікаря й пацієнта слово виконує винятково 
важливу роль, діє воістину магічно…

110. Напишіть есе «Магія слова».

111. Об’єднайтеся по двоє-троє для виконання проекту «Привабливість і під-
ступність паронімів». Підготуйте презентацію проекту.
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§ 11. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ПОРУШЕННЯ  
ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ 

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

У 2007 році я рішив поглибити свої знання про щастя як предмет нау-
ки й дізнався, що досліджує щастя відносно нова дисципліна – позитив-
на психологія. До 1998 року майже вся психологія групувалася навколо 
спроб вияснити, як повернути людину, котра коїть неправильні речі, до 
нормального стану. Більшій половині психологів навіть на думку не спа-
дало наблизитися до питання, що робить людину щасливішою.

З усіх типів щастя варті уваги три: задоволення, захват і найвища мета.
Щастя типу «задоволення» передбачає намагання подолати слідуючий 

рубіж і проходить найшвидше.
Тип щастя «захват» – це випадок, коли ти найбільше затребуваний і 

час летить на крилах.
Щастя різновиду «найвища мета» виникає тоді, коли, коли людина 

почуває себе частиною чогось більшого за неї й вельми важливого. Із 
трьох різновидів щастя цей триває найдовше (За Т. Шеєм).

Поміркуйте й дайте відповіді на запитання:
1. Чи працюєте ви над тим, щоб максимізувати своє щастя?
2. Що надихає вас у житті?
3. Які цінності визначають сенс вашого життя?
4. Продовжіть речення: «Коли …., я відчуваю себе щасливою(-им)», «Щастя мої 

близьких людей є для мене…», «…. – це ще один крок до щастя», «Я хочу бути 
щасливим(-ою), щоб …».

ІІ. Дослідіть, чи дотримано автором лексичних норм, чи стилістично мотивова-
ною є тавтологія в тексті? Свою думку доведіть. Ознайомтеся з теоретичним відо-
мостями й візьміть їх до відома. 
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113. Об’єднайтеся в групи. Пригадайте матеріали всіх параграфів розділу й 
доберіть запитання для самоперевірки. Позмагайтеся між собою й продемон-
струйте, як ви засвоїли лексичну норму.

114.  Уявіть себе в ролі художника/художниці, якому/якій необхідно зобразити на полот-
ні відчуття щастя. Опишіть елементи, що формуватимуть сюжет вашої картини. Слідкуй-
те за мовленням, уникайте невиправданих повторень, немотивованого багатослів’я.

115. Зробіть аналіз виділених слів. Чи правильно їх ужито? У разі потреби відре-
дагуйте й запишіть правильний варіант.

1. Я рахую, що до змагань ви підготувалися добре. 2. Мені довелося від 
нетерпіння рахувати хвилини до початку перегляду фільму. 3. Чому щоразу 
на тренування ти являєшся із запізненням? 4. Чого являєшся мені у сні? 
(І. Франко). 5. Моє відношення до українського гурту «ONUKA» можна 
назвати одним словом – захоплення. 6. Відношення більших чисел можна 
замінити відношенням менших чисел. 7. На даний час наш світ і наше 
життя побудоване з багатьох злетів і падінь. 8. Час даний батькам для того, 
щоб допомогти дитині всебічно розвиватися (З інтернету).

116. Прочитайте уривки з книжки В. Маснюка «Вузлики на пам’ять». До яких лек-
сичних вад привертає увагу автор?

1. Годі мову нам псувати, нумо одяг прасувати! 2. Жаль, не маємо ми 
звички купувати черевички. Й досі, ніби сиротинки, носимо чужі ботінки. 
3. Є програма на наступну неділю? На тиждень, а не на неділю програма. 
Бо неділя – день, день відпочинку і дозвілля, останній в тижні сьомий день. 
4. У пам’яті змалку це слово зберіг і вам адресую рядки ці: нема в Україні 
залізних доріг, а є залізниці. 5. «Він підписався, я підписався…». Ліпше б 
ти був у лікнеп записався. Вкраїнські часописи лиш передплачуй! Дозвілля 
своє рідним словом присмачуй. 6. Утратив свідомість! Утратив свідомість! Та 
майте Ви, пане редакторе, совість! Пишіть: знепритомнів, зомлів чи зомліла, 
щоб мова не мліла і щоб не маліла.

117. Запишіть ті речення, у яких не допущено лексичних помилок. 

1. Коли я бачу, що люди радіють запаху свіжої випічки, квапляться 
до вечері додому, смажать картоплю чи разом ліплять вареники, переко-
нуюся в тому, що світ тримається на простому щасті (Л. Костенко). 

2. Кваптеся творити добро! 
3. Тремтливі руки матері лягли на його плечі, холодні губи торкнулися 

чола (П. Кочура). 
4. Стаття присвячена розгляду питань, що торкаються деяких 

проблем філософії спілкування. 
5. Існує три грандіозних закони щастя в житті: треба щось робити, 

когось любити, на щось сподіватися (Дж. Еддісон). 
6. Учені ретельно вивчають сукупність умов, у яких існує цей вид 

бобрів (З інтернету).
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118. І. Помилки в резюме псують репутацію автора (авторки) й знижують шанси 
бути запрошеними на співбесіду. Прочитайте фрази із резюме, відредагуйте їх. 

Закінчив вуз у 1999 році. У 2012 році отримав вищу освіту. На протязі 
навчання отримував стипендію. Приймав участь у реалізації багатьох 
проектів. Обіймав посаду замісника голови студентської ради. Співпрацював 
із самими відомими громадськими організаціями. Шукаю роботу по 
спеціальності. Розгляну любі пропозиції. Знаю діюче законодавство.

ІІ. Виправте допущені помилки й запишіть правильно.

Екологія слова: Уживайте правильно: Понад сто (а не більше ста), 
численний (а не багаточисельний), провідний спеціаліст 
(а не ведучий), відміняти (відмінювати) іменники, але ска-
совувати результати, заняття; перепрошую, вибачте, даруй-
те (а не я вибачаюсь, вибачайте).

119. Здійсніть рефлексію за самостійно визначеною схемою.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

120. Напишіть електронного листа будь-кому з друзів, рідних чи знайомих. Вико-
ристайте в тексті якомога більше слів із рубрики «Слово дня».

121. І. Прочитайте речення. Розгляньте уважно світлини. Чи можна сказати, що ці 
люди щасливі? Обґрунтуйте свої висновки.

  

1. Запитайте у десяти людей, що таке щастя, – і отримаєте абсолютно 
різні відповіді, адже кожен бачить його в чомусь своєму (З інтернету). 
2. Кожен щасливий рівно настільки, наскільки він уміє бути щасливим 
(Д. Дін). 3. Найщасливіша та людина, яка дарує щастя найбільшій кілько-
сті людей (Д. Дідро). 4. Пам’ятайте, що щастя не залежить від того, хто ви 
і що ви маєте; воно залежить тільки від того, що ви думаєте (Д. Карнегі).

ІІ. Виконайте проект «У чому щастя українців?», підготуйте до нього презентацію.
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§ 12. ФРАЗЕОЛОГІЧНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

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

122. Бесіда:

1. Пригадайте, що вам відомо про фразеологізми й фразеологію.
2. Відомо, що японські діти до школи мають вивчити кілька сотень фразеологізмів. 

Як ви вважаєте, чому ?
3. Чи є у вашому активному словникові улюблені фразеологізми? Якщо так, назвіть їх.
4. Яке значення для кожного мовця має володіння перлинами народної мудрості?
5. Як фразеологізми впливають на наше мовлення й змінюють його?

Фразеологізм – стійке поєднання слів, якому властива цілісність, 
неподільність значення й граматичної будови.

Фразеологізми можуть утворювати синонімічні ряди (обманювати – 
замилювати очі, заговорювати зуби, напускати туману, морочити 
голову, обвести круг пальця) й антонімічні пари (на короткій нозі – 
на ножах, землі не чує під собою – мов у воду опущений).

123. І. Прочитайте фразеологізми. Поясніть значення. Складіть речення з будь- 
якими двома фразеологізмами.

1. І риба б співала, коли б голос мала. 2. Аж до діброви чути ваші 
розмови. 3. Не пробуй море палицею, а окріп пальцем. 4. Не вмивався 
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ти, аби так казать. 5. Що згоріло – того не підпалиш. 6. Голубине перо, 
яке б не було легке, само в небо не злетить без живого голуба. 7. Бери 
лозу з доброго виноградника, а дружину – від доброї матері. 

ІІ. Які фразеологізми містять пораду, які повчають, а які характеризують чи оці-
нюють?

124. Прочитайте. Які з фразеологізмів можна замінити одним словом?

1. Блосі голову сокирою не рубають. 2. У гарячці лежить, а без пам’яті 
хліб їсть. 3. В обійсті ротиків, що на лозі котиків. 4. Хоч мак сій. 5. Вікна 
так замерзли, що можна на них саньми їхати. 6. Багато робить, щоб 
нічого не робити. 7. Він і з каменю борошно змеле. 

125. І. Прочитайте й запишіть фразеологізми. Як вони характеризують людину. 
Яке прислів’я влучно характеризує вашого друга/подругу, вас? Кого з літератур-
них героїв можна охарактеризувати цими прислів’ями?

1. І в пташиній тіні сховається. 2. І з пуху мури зведе. 3. І за косою 
змерзне. 4. І квашею зуби поламає. 5. І на холодну воду дме. 6. І вку-
сить, і меду дасть. 7. На обусі жито змолотить – і зернинки не втра-
тить. 8. Навіть пісок може постригти. 9. На лежачу березу на самий 
верх вилізе. 10. І в ложці води втопиться. 11. Такий, що й кури за-
клюють. 12. І раденький косити, та нема кому косу носити. 13. Дасть 
нитку, а здере цілу свитку. 14. Там великий, де маленькі вікна. 15. За 
словом у кишеню не полізе.

ІІ. Що означають фразеологізми «Ждати, як віл обуха», «На муху з обухом іти», 
«Неначе обухом по голові», «Під обухом»?

126.  На місці крапок напишіть слова-антоніми. Усно доберіть до будь-якого з фра-
зеологізмів контекст.

1. Де … слів, там … діла. 2. Краще … їхати, ніж … йти. 3. Хочеш …, 
готуйся до … 4. Де … стелять, там … спать. 5. З … хмари … дощ. 6. Краще 
з … загубити, ніж з … знайти.

127.  Продовжте прислів’я та приказки. Скористайтеся за потреби довідкою. Як ви 
розумієте значення їх? У разі потреби зверніться до словника.

1. Верблюд мріє про те, щоб … . 2. Видно, що Гапка млинці пекла, бо й … . 
3. Волові дана велика голова для того … . 4. Ворона й за море літала, та … . 
5. Всім по сім, а … . 6. Вчись скупо говорити: … . 7. Дасть Бог дощ, а … . 8. До 
булави … . 9. До доброї криниці … .
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Д о в і д к а: щоб увесь світ став пустинею; ворота в тісті; щоб ярмо три-
малося; вороною вернулась; а мені таки вісім; зумій море в глек 
вмістити; а земля жито; треба голови; стежка втоптана.

Основні джерела фразеології

Мова народу, усна 
народна творчість

Заварити кашу; схопити облизня, зуби 
продавати; язиката Хвеська; як Пилип з 
конопель; піднести гарбуза;

Біблія Земля обітована; наріжний камінь; 

Антична міфологія Авгієві стайні; ахіллесова п’ята, 
дамоклів меч;

Крилаті вислови Життя іде і все без коректур 
(Л. Костенко);

Наукові терміни Грати першу скрипку; увійти в роль; 
білими нитками шито;

Запозичення з інших 
мов

Дивитись крізь пальці; доля сміливого 
любить.

128.  Доберіть з довідки до кожного фразеологізму синонімічний.

1. Аж на третій яр чути ваш базар! 2. Аби зуби – а хліб буде. 3. Ціпок 
потрібен до того, як упав. 4. Зробив з дуба сірник. 5. Буйна трава та не 
для мого вола. 6. Де багацько господинь, то ту хату хоч закинь. 7. Була 
колись у мене сила, як мама на руках носила. 8. Від кривого дерева й 
тінь крива. 9. Із жолудя виросте тільки дуб.

Д о в і д к а: Будуй собі хатку по достатку. Аж до діброви чути ваші 
розмови! Від злої трави лихе сіно. З їжака не буде бика. Аби 
пшоно – каша буде. Зробив дірку до бублика. Були в кози роги, 
та стерлися. Де багато диму, там тепла мало. Гора народи-
ла мишу. Якби знав, де впаду, то соломки підстелив би.

129. Перепишіть. Знайдіть і підкресліть фразеологізми. Визначте, що вони озна-
чають і з якою метою їх ужито в реченнях.

1. Та її недосяжна врода ціпами обмолочувала його душу (М. Стельмах). 
2. Невеликі хатки кругом дворища неначе гриби виростали (з тв. Панаса 
Мирного). 3. Мені мов хто жару за комір насипав (Ю. Збанацький). 4. Таке 
лихо, що й не видно світу (Т. Шевченко). 5. Богуна ловити – що воду реше-
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том носити (І. Качура). 6. Бігли, мабуть, так, що небу жарко стало! (О. До-
вженко). 7. А ти знаєш, що навіть із сонця решета не зробиш (М. Стельмах). 

130. Прочитайте фразеологізми. Визначте їхній комунікативний намір. Про що 
свідчать такі перлини народної мудрості? У якій ситуації їх можна використати? 
Наведіть приклади.

Будьмо, людей не гудьмо, бо й самі не кращі. Будь здорова як вода, 
багата як земля, щаслива як зоря. Будьте здорові, в кого чорні брови. 
Від краю до краю всім добра бажаю. Гарна Лукерка, як цукерка. Гарна 
дівчина, як у лузі калина. 

131. Укажіть прислів’я, яке вживають у ситуації, коли треба сказати людині, що 
вона завжди може розраховувати на допомогу.

1. Добро твориться просто – ні за так. 2. Добре роби – добре й буде. 3. Світ не 
без добрих людей. 4. Доброму всюди добре. 5. Добрий – хоч до рани прикладай. 

Екологія слова: Уживаймо правильно: Золоте правило – найкраща 
в усіх випадках форма поведінки. Дамоклів меч – постійна 
небезпека, неприємність. Бути на сьомому небі – радіти, 
бути задоволеним. 

132. Підготуйте аргументи для участі в дискусії на одну з тем: «Корінь науки гіркий, 
а плід смачний», «Життя не має ціни, а воля дорожча за життя», «Жменя болота не 
забруднить моря», «З гумором дружити – будеш довго жити».

133. Проаналізуйте результати вашої роботи на уроці. Чи вважаєте ви себе від-
повідальною людиною?

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

134.  Випишіть фразеологізми з повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» 
(уривок розмови Лавріна з Карпом на початку твору) у порядку зростання емо-
ційного навантаження. Прокоментуйте визначену послідовність фразеологізмів.

135.  Згадайте й запишіть (або випишіть зі словника) якомога більше фразеологіз-
мів з назвами рослин або міст. У разі потреби скористайтеся матеріалами за цим 
покликанням: http://aphorism.org.ua) 

136.  Прочитайте, поясніть значення фразеологізмів. Намалюйте до кількох із них 
(на вибір) ілюстрації.

1. І тінь стала довшою, як запанів. 2. Гречана каша сама себе хвалить. 
3. Дно терпіння чисте, як золото. 4. Добро не лихо, ходить по світі тихо. 
5. Досить одного сонця на небі. 6. Жовтень ходить по краю та виганяє 
птиць із гаю. 7. Із жолудя виросте тільки дуб. 8. Зима біла, та не їсть 
снігу, а все – сіно. 9. Калина хвалилася, що з медом солодка.
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§ 13. УЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У МОВЛЕННІ

Живи так, щоб люди, зустрівшись  
з тобою, усміхались, а спілкуючись з тобою,  

ставали трішки щасливіші

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

   
Багато різних речей, що має людина, сприймаю як дар. Але часом ду-

маю, що найбільшим для людини є дар бути другом, мати друзів, учити-
ся любити й берегти їх. 

Вимовляю слово «друзі» – і бачу стільки добрих і світлих облич, що 
радісно й щасливо посміхаються. Бачу тих, кого хотіла (-в) би міцно обій-
няти, за ким сумую й від кого розливається стільки світла й незатьмаре-
ної радості. Згадую тих, з ким можна вільно й легко бути самим собою…

З друзями можна говорити вільно й легко. Мені подобається, що в 
друзів можна повчитися багато хорошого. А ще мені подобається чекати 
друзів, зустрічати, коли вони приїздять у гості. Подобається відчуття ра-
дості, з якою прокидаєшся вранці, аби встигнути на вокзал.

Гарно, що в нашій мові немає страху й скнарості. Саме так приязнь 
можна зберегти назавжди. А ще я думаю, що друзів нам дано й для того, 
щоб ми могли пізнати себе – які ми є, чого потребуємо (За Б. Матіяш).
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ІІ. Які з фразеологізмів за змістом уписуються в контекст?

1. Дружба – найбільший скарб. 2. Друзі пізнаються в біді. 3. Не той 
друг, хто медом маже, а той, хто правду каже. 4. Сила птаха в крилах, 
а людини – в дружбі. 5. Виключити з життя дружбу – усе одно, що 
позбавити світ сонячного світла (Цицерон). 5. Дружба і братство – 
найбільше багатство. 6. Гору руйнує вітер, людську дружбу – слово.

138. Дискусія. Ви стали свідком розмови, у якій один співрозмовник стверджує, 
що фразеологізми обмежують творчі можливості мови, а інший переконував, 
що вони дають змогу замінити однією місткою фразою багатослівне речення. 
Одна річ сказати: «Почуватися на сьомому небі». І зовсім інша – довго пояснюва-
ти, що нині день склався вдало, пощастило, результати роботи блискучі тощо. 
До думки якого зі співрозмовників ви пристанете? Продовжте діалог.

139.  Доберіть фразеологічні синоніми до слова радіти. З одним із них складіть і 
запишіть речення.

Функції фразеологізмів у мовленні:

1. Увиразнення думки. Самотній бджолі трудно й мед носити.

2. Оцінювання, ставлення. Хоч кіл на голові теши; невелике цабе.

3. Емоційно-експресивна. Втерти маку; передати куті меду.

4. Створення гумору, 
сатири.

Розказувати Химині кури; як собаці 
добридень.

5. Відтворення 
внутрішнього стану.

Мороз по спині; відлягло від серця; все 
похолонуло.

6. Портретної 
характеристики.

Як маківка; як горлиця; очиці як 
тернові ягідки.

140.  І. Прочитайте вголос текст, визначте стиль мовлення. Доберіть найоптималь-
ніший тон і темп читання. Які слова треба виділити логічним наголосом?

А бабуся вирішила відвести свого безклепкого внука до церкви. Там я 
мав покаятись, і набратися розуму, якого все чомусь не вистачало мені. 
Та я не дуже цим журився, бо не раз чув, що такого добра бракувало не 
тільки мені, але й дорослим. І в них теж чогось вискакували клепки, 
розсихались обручі, губились ключі від розуму, не варив баняк, у голові 
літали джмелі, замість мізків росла капуста, не родило в черепку, не 
було лою під чуприною, розум якось аж у п’ятки й на в’язах стирчала 
макітра (М. Стельмах).

ІІ. Випишіть фразеологізми. Визначте лексичне значення, роль і поясніть вплив їх 
на колорит тексту.
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141. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами, запишіть їх парами.

Нуль уваги, 
не до сміху, 
через пень колоду, 
ні в тин ні в ворота, 
стріляний горобець
знову за рибу гроші

Аби з рук, 
бита голова,
знову за своє,
кепська справа,
пропускати повз вуха, 
ні пришити, ні прилатати

142.  Згрупуйте фразеологізми за функціями, які вони виконують.
1. Аж у серці похололо. 2. Аж гай гуде. 3. Аж дух перехопило. 4. Від-

шукати голку в копиці сіна. 5. Бик у посудній крамниці. 6. Бути у сво-
їй стихії. 7. Велика птиця. 8. Високо нести себе. 9. Вовк в овечій шку-
рі. 10. Всипати доброго прочухана. 11. Голова на в’язах. 12. Грошовий 
мішок. 13. Далеко куцому до зайця. 14. Дати маху. 15. Дерти кирпу. 
16. Добра штучка. 17. Допекти до живого. 18. Дощ за шию не капає. 
19. Душа навстіж. 20. Душа йде в п’яти. 21. Душа не лежить. 22. З го-
ловою пірнути. 24. Заблудла вівця. 25. Зайтися реготом. 26. Зібратися в 
кулак. 27. Ковтати книжки. 28. Коріння пускати. 29. Мати олію в голові. 
30. Має ще той язичок. 31. Міцний горішок. 

143. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Чого ви навчилися? Що пригадали? 
Які вміння сприяли засвоєнню нових знань? Чи достатньо активними були на 
уроці?

       Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

144. Поясніть значення фразеологізмів. Що в них спільного? Підготуйте презен-
тацію цих одиниць мови. Усно поставте імена в кличному відмінку; від чоловічих 
утворіть імена по батькові.

1. Карпо Харитонові рідний Федір. 2. Дурному Гаврилці усе чорно-
бривці. 3. Кожна птиця знайде свого Гриця. 4. Кум Іван куму Микиті 
дав напитись води в ситі. 5. Любиш жарти над Хомою – люби й над со-
бою. 6. На вовка неслава, а їсть овець Сава. 7. Наша Парася на все здала-
ся. 8. Не кожна Ганна гарна. 9. Парочка – Мартин та Одарочка. 10. Рада 
Марина, що з Яковом говорила.

145. Знайдіть у мережі інтернет статті, роздуми, поради й «рецепти», що стосу-
ються щастя людини. У разі потреби зверніться на сайт за цим покликанням: 
http://narodua.com/schastja.html На основі матеріалу підготуйте й напишіть есе 
«Складники мого щастя». Уживайте, за потреби, фразеологізми.

146. Підготуйте проект «Тиждень щастя». Підготуйте презентацію «Зі мною світ 
стане щасливішим і добрішим».

147.  Прочитайте слова. Що вони означають? Запишіть прислів’я, у яких є ці сло-
ва. Поясніть значення.

Барки, щербата, катюзі, жданики, трясця, небоже, жижки, байдики, 
облизень, рябоє, памороки, пошитися.


