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Запитання і завдання для самоконтролю

ЛеКсична нОРМа
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фразеологізмів
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Запитання і завдання для самоконтролю

Практична риторика

Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучас-
ному світі

Мовленнєва ситуація. Елементи  мовленнєвої ситуації (мовець (адресант), слухач 
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такту

Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу

Підготовка до виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика 
тексту

Ефективність мовлення.  Комунікативний намір. Мовленнєва поведінка. 
Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки

Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок

Запитання і завдання для самоконтролю
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Полемічні прийоми
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Словничок термінів

Словничок фразеологізмів
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Словничок українських відповідників запозичених слів
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Передмова

Шановні десятикласники та десятикласниці!

Розпочався десятий у вашому житті навчальний рік — і ви розгорнули 
новий підручник української мови.

Головна мета підручника — допомогти вам сформувати компетентнос-
ті, які стануть основою вашої впевненості у своїх силах, а відтак і успіш-
ності в подальшому житті.

Підручник сприятиме розвиткові вашого мислення, допомагатиме роз-
вивати таланти та реалізувати здібності.

Здобуті за допомогою підручника мовні знання і сформовані мовленнє-
ві вміння забезпечать вам здатність ефективно взаємодіяти і з окремими 
людьми, і з суспільством у цілому, створять міцну основу для безперерв-
ного розвитку, самоосвіти й самовдосконалення.

Цього року ви опановуватимете норми української літературної мови: 
навчатиметеся правильно добирати, вимовляти й записувати слова, змі-
нювати та сполучати їх між собою. Використовуючи синонімічні багатства 
мови, ви обиратимете найточніше, найдоречніше, найвиразніше слово, 
складатимете досконалі речення та будуватимете тексти. Ви осягатимете 
культуру мовлення, риторичну вправність, що забезпечить не тільки гра-
мотне, а й майстерне володіння державною мовою.

Успішного та цікавого вам навчання!
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Зорієнтуватись у підручнику вам допоможуть умовні позначки:

Інформація для ознайомлення та осмислення

Інформація для запам’ятовування

Домашнє завдання

Проведіть дослідження

Попрацюйте із комп’ютером

Формуйте медійну грамотність

Знайте і вмійте більше (завдання підвищеного рівня складності)

Виконайте проект

Хай щастить на шляху пізнання!
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Вступ

 § 1 Лексикографія. сучасні лексикографічні 
 джерела: словники, довідкова література 
(у тому числі на електронних носіях)

1. Прочитайте. Визначте тему висловлення.

Поняття лексикографічні джерела об’єднує енциклопедичні видання 
довідкового характеру (енциклопедії, енциклопедичні словники й довід-
ники) та лінгвістичні словники. Ті й інші роз-
ширюють світогляд людей, сприяють інтелек-
туальному розвитку й формуванню ненастанної 
потреби в самоосвіті.

Лінгвістичні словники є скарбницями мов-
них знань, вони зберігають лексичне багатство 
мови, дають змогу всебічно розглянути кож-
не слово як особливий мікросвіт мовної систе-
ми. Українська мова, маючи статус державної, 
неухильно зміцнює свої позиції в усіх сфе-
рах суспільного життя, тому попит на україн-
ські лексикографічні праці безперервно зростає 
 (За М. Степанюком).

  Сформулюйте головну думку висловлення.

  Як часто ви звертаєтеся до енциклопедичних ви-
дань? З  якою метою?

  Які з  лінгвістичних словників ви використовуєте най-
частіше? Чому?

Розділ науки про мову, що розробляє теорію укладання словників, вивчає 
їхні типи й  різновиди, називається лексикографією.

§ 1 Лексикографія. сучасні лексикографічні 
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Залежно від призначення словники поділяють на два типи:
  енциклопедичні, що розкривають поняття, подають стислу характеристику 

предметів, явищ, історичних подій, видатних політичних діячів, провідних 
учених, діячів культури, різних понять, що позначаються тими чи іншими 
словами;

  лінгвістичні, призначення яких  — пояснення слова з  погляду властивого 
йому лексичного значення, походження, правопису, наголошення; такі слов-
ники подають граматичну характеристику слова тощо.
Лінгвістичні словники можуть бути одномовними, двомовними, багатомов

ними.
Двомовні чи багатомовні  — це перекладні словники. У  них подано переклад 

слів з  однієї мови на іншу.
Одномовні словники розкривають особливості слів у  певному аспекті. Вони 

поділяються на окремі різновиди: тлумачні, словники іншомовних слів, фразео
логічні, словники конкретних лексичних груп (антонімів, синонімів, паронімів, 
омонімів), орфоепічні, орфографічні, термінологічні, словотвірні, словники мови 
окремих письменників та ін.

2. За поданим у  кінці підручника Словничком термінів з’ясуйте різницю між ен
циклопедією та енциклопедичним словником. Які енциклопедичні вида 5ння є  у  ва-
шій домашній бібліотеці? Чим зумовлено вибір?

  Що вам відомо про електронну Енциклопедію  — Вікіпедію? Розкажіть про це.

3. Прочитайте. Витлумачте лексичне значення виділених слів.

1. Наймасштабнішим сучасним лексикографічним проектом є Енци-
клопедія сучасної України (ЕСУ) — багатотомне енциклопедичне видання 
про Україну в усіх вимірах від початку XX століття до сьогодення (З Ві-
кіпедії). 2. Словник — це мовний кодекс, мовний закон, обов’язковий для 
всіх, хто користується мовою в суспільно-державних сферах (І. Світлич-
ний). 3. Мову ревниво оберігають мовознавці — невтомні творці граматики 

і словників (І. Вихованець). 4. Має 
рацію той, хто заглядає в словник 
тисячу разів на день (В. Курин-
ський). 5. Для вивчення мови допит-
ливість значно важливіша за грізну 
необхідність (Св. Августин).

  Які з  виділених слів ужито в  перенос-
ному значенні? Витлумачте ці значення. 
Як позначається у  словниках багатознач-
ність слова?

Логотип тридцятитомної Енцикло-
педії сучасної України (станом на 

квітень 2017 року видано 17 томів)
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Лексикографія. Сучасні лексикографічні  джерела § 1 

  До яких словників ви зверталися, виконуючи завдання? Чи можна сказати, що 
словник іншомовних слів є  різновидом словника тлумачного? Поясніть свою думку.

  Чи можна пояснити або уточнити лексичне значення слова, дібравши до нього 
синоніми й  антоніми? Відповідь проілюструйте прикладами.

  До слів допитливість і  необхідність доберіть синоніми та антоніми. До яких 
словників слід звернутися в  цьому випадку?

  Витлумачте значення фразеологізму мати рацію. Звіртеся з  поданим у  кінці під-
ручника Словничком фразеологізмів.

4. Прочитайте статтю з  веб-сайта «Юним моволюбам».

МАти рАцІю Чи Бути прА5 ВиМ?
Коли йдеться про визнання слушності міркувань або дій, українська 

мова використовує фразеологічний зворот мати рацію. Він наявний у тво-
рах багатьох класиків нашої літератури. Синонім цього звороту — ваша 
(твоя) правда.

Вираз бути правим не бажаний, бо штучний. Мовознавці (О. Поно-
марів, І. Вихованець, Б. Антоненко-Давидович та ін.) радять уникати 
його і вживати такі варіанти: ваша правда, ви маєте рацію, ваша думка 
 слушна.

Основними значеннями слова пра5вий є «справедливий, праведний, без-
грішний, невинний», а не «слушний». Ще менше пасує до згаданого фра-
зеологізму омонім правий (протилежне поняття до лівий).

  У яких ви 5падках ви звертаєтесь до створених мовознавцями посібників? У  чому 
корисність таких видань?

  Назвіть відомі вам мовні веб-сайти. Які з  них найбільш зручні в  користуванні? 
У  чому полягає їхня зручність?

5. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте фразео-
логізми, витлумачте значення кожного. За потреби скористайтеся Словничком 
фразео логізмів.

1. Мудрий бореться з долею а нерозумний опускає руки (Шота руста-
велі). 2. І знову бере нас в лещата життя і ставить обличчям до штормів 
(Б. Мозолевський). 3. Коли упевнений у собі і не ловиш гав усе збігається 
само по собі (ю. Макаров). 4. Зараз ви стоїте на порозі життя тому до-
бре тому хто відразу піде правильною стежкою а не ходитиме манівця-
ми (І. цюпа). 5. Дух народу незборима сила коли люди не ждуть манни 
з неба не заглядають комусь до рук а діють (ю. Яновський).

  Розкажіть про роль фразеологізмів у  мовленні.



  Вступ

12

  Обґрунтуйте вживання розділових знаків у  реченнях, ускладнених однорідними 
членами, та між частинами складних речень.

  Позначте в  словах орфограми. Написання слів поясніть правилами.

6. Прочитайте речення з  перекладених українською мовою творів зарубіжної 
літератури. З  якою метою перекладачі вживали українську фразеологію?

1. Хто за рідний край готов щедро лити щиру кров, щоб звільнитися 
з оков — той у бій лети! (р. Бернс, переклад з англ. М. Лукаша) 2. І не 
коліть мені ви очі, що переходжу я межу! Про вас усіх супроти ночі ли-
хого слова не скажу (Ф. Війон, переклад з франц. Л. первомайського). 
3. Метавсь митець і малював, що міг, лише до серця не знайшов до-
ріг. Так серцем вічно рвусь я за тобою, вночі і вдень не знаючи спокою 
(у. Шекспір, переклад з англ. Д. паламарчука). 4. Молись же всяк, щоб 
сталось так,— а йдеться вже до того! — щоб ум і честь, де тільки єсть, 
пробили скрізь дорогу (р. Бернс, переклад з англ. М. Лукаша).
  Витлумачте значення вжитих у  реченнях фразеологізмів.

7. Доберіть із довідки до англійських прислів’їв українські відповідники.

англійське прислів’я Дослівний переклад

The voice of one man is the voice 
of no one.

Голос однієї людини нічого не вартий.

Adversity is great schoolmaster. Біда — великий учитель.

Hunger is the best sauce. Голод — найкращий соус.

An old dog barks not in vain. Старий пес знічев’я не бреше.

It’s no use crying over spilt milk. Немає сенсу плакати над розлитим 
молоком.

Wade not in unknown waters. Не лізь у невідомі води.

Довідка. Біда навчить. Голод не тітка. Старий ворон дарма не каркає. 
Один у полі не воїн. Сльозами горю не зарадиш. Не знаючи броду, не лізь 
у воду.

  Зробіть висновок: що підтверджує відмінність у мовному формулюванні прислів’їв 
схожого або навіть однакового змісту?

8. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи пропущені роз-
ділові знаки.
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1. Якщо мова це душа народу то фразеолог..я це душа мови. Саме 
у фразеології яскраво виявляєт..ся самобутність мови лад народного мисл..
ння фраз..ологічні засоби мови є нац..ональним духом мови (За Л. Лон-
ською). 2. Спец..фічні обставини ж..ття народу створюють свої, характер-
ні тільки для однієї мови вислови пр..казки пр..слів’я що зумовлюють 
дух цієї мови її нац..ональну ор..гінальність (Б. Антоненко-Давидович). 
3. Якщо пер..кладач не зв..ртатиметься до словника він не зможе бути на 
в..соті й зашкодить сам собі бо текст насичений неоковирностями зробить 
в..дмежу послугу його стилю (С. Караванський).

  Як ви розумієте значення виразу національний дух мови? Чи зберігають цей дух 
фразеологізми? Покажіть це на прикладах.

  Визначте в  реченнях фразеологізми, поясніть їхнє значення.

  Позначте в  словах орфограми. Написання слів поясніть правилами.

 § 2 Інформативна й нормативна функції словників 
і довідників. Основні типи словників. 
Довідкові медіаресурси

9. Прочитайте анотації до словника та довідника. Чим корисні ці тексти? Чи 
зважаєте ви на анотації, обираючи словник?

Орфоепічний словник української мови : В 2-х томах. / Уклад. : 
М. М. Пещак та ін. — К. : Довіра, 2001. — (Словники України). Т. 1 : 
Близько 140 000 слів. — 955 с.

Орфоепічний словник української мови — 
лексикографічна праця, яка належить до кате-
горії фундаментальних академічних словників. 
Словник подає максимально простий і доступ-
ний для користувача опис фонетичних особли-
востей голосних та приголосних звуків у ме-
жах слова, що відповідає сучасній літературній 
нормі, надає пояснення варіативності вимо5ви та 
наголошування, а також орфоепічних умов, що 
виникають в усному спілкуванні. Буде корисним 
для наукових працівників, викладачів і студен-
тів ВНЗ, учнів шкіл і всіх шанувальників укра-
їнської мови.

§ 2 Інформативна й нормативна функції словників 
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Зорівчак Р. П. Боліти болем слова нашого. 
Поради мовознавця. — Тернопіль : Мандрівець, 
2008. — 176 с.

Ця книжка — роздуми про Рідну Мову, про 
її лексико-граматичні та лінгвостилістичні особ-
ливості. Сподіваємося, що вона стане в пригоді 
найширшим колам читачів — усім шанувальни-
кам Рідного Слова, усім тим, хто любить мову, 
прагне постійно збагачувати й відшліфовувати 
своє мовлення.

  Які норми літературної мови увиразнює орфоепічний словник? посібник мово-
знавця Р.  Зорівчак? Скористайтеся поданою на фо 5рзаці підручника таблицею «Норми 
української літературної мови».

  Складіть висловлення «Роль словників в  освіті й  самоосвіті сучасного молодого 
українця» (усно). Який тип мовлення і  який стиль ви оберете і  чому?

10. Попрацюйте в  парах. Порівняйте словникові статті, визначте в  їхній бу-
дові спільне й  відмінне.

Демокра5тія, ї, ж. 1. Форма державного устрою, побудована на ви-
знанні народу джерелом влади, на принципах рівності й свободи. Най-
яскравішим показником незалежності держави є розвинута демократія 
(з газети). 2. Форма керівництва будь-яким колективом, яка забезпечує 
активну участь його членів у здійсненні всіх заходів. у школі, де панує 
демократія, дітей навчають поважати чужі думки та розуміти, що 
кожна людина є особистістю (з веб-сайта Про.Світ. Центр інноваційної 
освіти). 

(З тлумачного словника)

Демокра5тія (грец. demokratia, від demos — народ і kratos — влада) — 
форма політичної організації суспільства, що характеризується участю 
в управлінні державними справами всього народу, незалежно від звання 
і стану кожної людини.

(Зі словника іншомовних слів)

Демокра5тія. Запозичення з грецької мови demokratia (народне управ-
ління) — складне слово, утворене з основ іменника demos — народ 
і kratos — правити, володіти, бути сильним, що, в свою чергу, походить 
від kratos — сила, влада.
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Слово demokratia сформувалося наприкінці VII ст. до н. е. — на поч. 
IV ст. до н. е. на позначення політичної системи, яка тоді існувала в де-
яких грецьких містах-державах, зокрема в Афінах.

(З етимологічного словника)
Демокра5тія — народовладдя, народоправство (заст.).

(Зі словника синонімів)
Демократія
Пряме чи опосередко-

ване державне управлін-
ня народом.

тоталітаризм
Здійснення державної влади шля-

хом обмеження або порушення основ-
них прав людини.

(Зі словника антонімів)
Демокра5тія, тії, ор. тією.

(З орфографічного словника)
Демокра5тія [деимокра5т’ійа]

(З орфоепічного словника)
  Яку інформацію містить кожна зі словникових статей? Як цю інформацію вико-

ристовують мо 5вці?

  Які норми літературної мови увиразнює кожна словникова стаття? Звіртеся з  по-
даною на фо 5рзаці підручника таблицею «Норми української літературної мови».

  Складіть до слова радість статті: 1) до тлумачного словника; 2) словника сино-
німів; 3) словника антонімів; 4) орфоепічного словника; 5) орфографічного словника. 
Які норми літературної мови увиразнить кожна зі складених статей?

11. Я — мовознавець. Прочитайте статтю з  довідника. Яку нову для вас ін-
формацію вона містить?

рОМАШКА Чи рОМеН?
ромашка — це стовідсотко5ве запозичення. 

Воно прижилося і витіснило слово ромен. Боро-
німо нашу мовну неповторність! Вона відкриває 
необмежені обрії творчості!

Дійсно, слово ромен важко відмінювати. Але 
й на це є рада. Як свідчить поет П. Чубинський, 
слово ромен має збірний варіант ромен-зіл ля: Ро-
мен-зілля по дорозі розстилається.

Замість множини, яку передають словом ро-
машки, можна вживати збірне поняття ромен-зіл-
ля, і мова твору не буде рясніти запозиченнями: 
«…синіли волошки, в зеленому морі плавало ро-
мен-зілля» (За С. Караванським).
  Чи звертає автор статті довідника увагу на дотримання граматичних норм? По-

ясніть свою відповідь.
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  Автор статті наполягає на використанні слова ромен чи радить його використо-
вувати? Які аргументи він наводить?
  Як ви розумієте значення виразу мовна неповторність?
  Поясніть відмінність між словниками й  довідниками.

12. Попрацюйте в  парах. Прочитайте. Витлумачте лексичне значення виділе-
них слів. Звіртеся з  Тлумачним словничком.
Вітер в горах заснув, 
Ліг сосні на раме5на, 
Вечір зорі в росі 
Розгубив золоті, 
Я для тебе зірву 
Синє листя ромена — 
Найчарівніше зілля землі.
Ти на мене чекай 
На хрещатій дорозі, 
Збережи назавжди 
Щире серце мені. 
Я тобі принесу 
В голоснім передгроззі 
Щонайкращі квітки запашні…

І у кожнім листку 
Нерозгадана тайна. 
Найтепліші слова 
В пелюстках тих звучать. 
Ніжну квітку ромена 
Чародійною здавна 
Називають гуцули з Карпат.
А якщо не прийдеш, 
Вітер наче сирена 
Буде плакати так 
Сам-один в самоті… 
І зів’яне в журбі 
Синє листя ромена — 
Найчарівніше зілля землі.

(Б. Демків)
  Визначте слова, ужиті в  переносному значенні. Розкажіть, як таке значення по-

значають у  словникових статтях.
  Визначте слова із сумнівними ненаголошеними голосними. Відшукайте їх в орфо-

епічному словнику.
  Складіть і  розіграйте діалог між біологом, який наполягає на збереженні назви 

«ромашка», оскільки так квітку названо в  словниках і  довідниках, і  поетом, який за-
кликає до вживання народної назви.
  Прослухайте діалог, обговоріть почуте, визначте, аргументи котро 5го зі співроз-

мовників переконливіші. Виявляйте повагу до чужої думки, толерантність, чемність.

13. Попрацюйте в  групах. Прочитайте подані в  двох колонках речення. Ви-
словлені думки доповнюють одна одну чи входять у  суперечність? Відповідь ар-
гументуйте.
Мова — це спадок, отри-

муваний від пращурів, який 
залишається нащадкам, тож 
до нього треба ставитися з 
оберажністю й повагою, як до 
чогось священного, неоціни-
мого й незмінного (Ф. Нішце).

Оперативність реагування на важ-
ливі події в житті суспільства сприяє 
творенню нових слів. Зміни в мові 
спричинені розвитком науки й техні-
ки, міжнародними контактами, і цей 
процес відбувається незалежно від ба-
жань окремої людини (З посібника).
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  Витлумачте зміст речення Словники  — музеї слів, у  них місце і  для старого, і  для 
нового знайдеться (С.  Пушик). Назвіть словники, які є  у вашій домашній бібліотечці.

  Відшукайте в  поданому в  кінці підручника Тлумачному словничку кілька заста-
рілих слів.

  Чи згодні ви з  твердженням Максима Рильського: Новотвори  — запорука роз
витку мови, її цвіту й  буяння? Якою мірою? Відповідь обґрунтуйте та проілюструйте 
неологізмами, що з’явились у  мові впродовж останніх років.

14. Доберіть із довідки та запишіть слова-неологізми, що відповідають пода-
ним значенням.

1. Форма мистецтва, де твором вважають дії автора (художника, ак-
тора), за яким глядачі спостерігають у режимі реального часу. 2. Спілку-
вання в режимі реального часу. 3. Фахівець із медичною освітою, що має 
навички надання невідкладної допомоги хворому або травмованому перед 
ушпиталенням. 4. Прагнення до популярності, самореклама. 5. Невелика 
крамниця з модними дорогими товарами.

Довідка. Онлайн, перфо5манс, парамедик, бути5к, пабліситі.

  Назвіть причини безперервної появи в  мові нових слів.

  Поясніть, чому більшість неологізмів є  словами іншомовного походження.

  Розкажіть про перфоманс, який вам довелося спостерігати (або брати в  ньому 
участь). Як ви ставитеся до такої форми вияву індивідуальності? Відповідь побудуйте 
у  формі роздуму (теза  — докази  — висновок).

  Витлумачте вислів письменника Анатоля Франса: Словник  — це цілий світ в  ал
фавітному порядку. Чи згодні ви з  цією думкою?

  Позначте в  записаних словах орфограми. Написання слів поясніть правилами.

15. З поданими неологізмами складіть і  запишіть речення. Витлумачте лексич-
не значення кожного зі слів. За потреби скористайтеся Тлумачним словничком.

Українотворчий, європейськість, екобезпека, лайфхак, чат, тирамісу, 
реп.
  У  стилі реп розкажіть про неологізми. Використайте рими (на вибір): слово  — 

загадково; нові  — в  голові; будемо  — не забудемо; словник  — материк.

  Складіть і  запишіть статтю до тлумачного словника на одне зі слів (на вибір): 
квест, мурал, тролінг.

16. Прочитайте. Визначте застарілі слова, витлумачте лексичне значення кож-
ного. За потреби скористайтеся Тлумачним словничком.

1. Праслов’янське віче! Тільки правду можна було там тоді ректи 
(А. Гризун). 2. І вийшов я на гори, як Хорив, поглянув на Дніпра важке 



  Вступ

18

свічадо (Д. павличко). 3. Львівську школу «Десниця» було утворено з ме-
тою відродження національного іко5нопису, вивчення та продовження дав-
ніх традицій у сучасному українському мистецтві (З газети «україна мо-
лода»). 4. Трима сердюк так пірнача, як булаву ота5ман, порядок пильно 
він вивча, гостей в паланці теж стріча — він є полковник знаний (О. та 
А. Будугаї). 5. Перстом історії нам став козацький гарт (М. Дьомін).

  З-поміж застарілих слів укажіть історизми й  архаїзми. Поясніть різницю між 
ними. Скористайтеся Словничком термінів.

  Яке з  ужитих у  реченнях застарілих слів нині повернуто до активного вжитку? 
З  якої причини?

  З якою метою застарілі слова вживають у  поетичних творах? Наведіть приклади.

  Складіть і  запишіть статтю до тлумачного словника на один з  архаїзмів.

17. До поданих іншомовних слів доберіть із довідки українські відповідники.

Інновація, циркуляр, дистанція, інвестиція, блокбастер.
Довідка. Відстань, припис, вкладання, бойовик, нововведення.

  Чи можна котре 5сь із цих слів вважати неологізмом? Чи швидко неологізми ста-
ють загальновживаними словами? Від чого це залежить? Наведіть приклади.

  Журналіст Юрко Зелений пропонує замінювати іншомовні слова українськими 
новотворами: мережжя (Інтернет), розважайлівка (шоу), зазивалка (реклама) тощо. 
Висловте своє ставлення до такої пропозиції у  формі роздуму (теза  — докази  — 
висновок).

  Чи слід замінювати українськими відповідниками запозичені з  інших мов слова-
терміни? Відповідь проілюструйте прикладами.

  Визначте в записаних словах орфограми. За яким словником можна перевірити 
правопис?

18. Перепишіть прислів’я, на місці крапок уписуючи поставлені в  потрібній 
формі слова-синоніми до виділених слів.

1. Книжки хоч і не говорять, але правду … . 2. Краще добра дорога, 
ніж поганий … . 3. Ворог лише вади й … помічає. 4. Хто тікає від дощу, 
часто потрапляє під … . 5. Тікай, лихо, бо … доганяє. 6. Одне мислить 
осел, інше … ослиця. 7. Чужа радість не позбавляє мене мого … .

Довідка. Щастя, біда, шлях, недоліки, злива, думати, казати.

  Складіть статтю до словника синонімів на одне зі слів (на вибір): повідомлення, 
чемний, допомогти.

  Уведіть утворений синонімічний ряд у  самостійно складене речення.
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19. До поданих слів  — назв негативних почуттів та рис вдачі доберіть і  за-
пишіть слова з  протилежним значенням. Звіртеся з  поданим у  кінці підручника 
Словничком назв почуттів і  Словничком рис людської вдачі.
Презирство, нена5висть, злість, заздрість, сумнів.
Грубість, брехливість, зрадливість, підступність, улесливість.
  Позначте в  словах орфограми. Написання слів поясніть правилами.
  Чи можна утворені пари слів вважати антонімічними? Свою думку обґрунтуйте 

та проілюструйте самостійно складеними реченнями-прикладами.

20. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте антоніміч-
ні пари.
1. Нещасна неправдива людина що добровільно й легко зрікається 

рідної мови щаслива праведна людина що в радості й горі будує слово 
своєї землі. Щасливий непереможний народ що породжує своїх захисни-
ків і оборонців (Б. Харчук). 2. Іноді забувають без особистого не буває 
громадського без індивідуальності немає людини так само як без конкрет-
ного не може бути загального… Я собі не уявляю громадської гідності без 
особистої і національної гідності як не уявляю народження людини без 
матері (Є. Сверстюк).
  Позначте орфограми. Написання слів поясніть правилами.
  Обґрунтуйте вживання розставлених розділових знаків.
  Розкажіть, як складається стаття словника антонімів. Складіть такі статті на дві 

вжитих у  реченнях антонімічні пари.

Знаю, вмію, набуваю компетентностей! 

ЗаПитання І ЗаВДання ДЛя саМОКОнтРОЛю

— Для задоволення яких потреб укладаються словники?
— Поясніть відмінність між словниками енциклопедичними і лінгвіс-

тичними.
— До якого з енциклопедичних словників ви звертаєтеся найчастіше? 

Чому?
— Як ви ставитеся до різноманітних дитячих енциклопедій? Яку 

з них подарували б (або нізащо б не подарували) меншому братику/се-
стричці? Чому?

— Яку людину називають енциклопедистом? Кого звуть вікіпедис-
том? З ким із них і чому вам цікавіше було б поспілкуватися? Складіть 
перелік бажаних для спілкування тем.
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— Висловте своє ставлення до Вікіпедії, зазначивши її позитивні риси 
та недоліки. Якби вам доручили створити Вікіпедію школяра, які статті 
ви уклали б насамперед? Складіть рейтинг таких статей за актуальністю.

— Створіть проект статті «Самоосвіта старшокласника» до уявної Ві-
кіпедії школяра.

— Які є типи лінгвістичних словників? Для чого призначені двомовні 
й багатомовні словники? Обґрунтуйте корисність таких видань.

— Назвіть і схарактеризуйте відомі вам перекладні словники.
— Розкажіть, як побудовано словникові статті в Тлумачному словни-

ку. Складіть статтю до слова суспільство.
— Чому Словник іншомовних слів є різновидом тлумачного словника? 

Яку додаткову інформацію в порівнянні із тлумачним він містить? З’ясуй-
те за словником, із яких мов запозичено слова опонент, музей, конкурс.

— Назвіть 5 слів, наголошування яких викликає труднощі у ваших 
однокласників. Започаткуйте укладання словника-мінімуму «Складні ви5
падки наголошування» для розміщення на шкільному веб-сайті.

— Складіть висловлення на тему «Чи ж варто однакових з різних 
робить?» для оприлюднення на шкільному веб-сайті. Оперуйте фактами 
з життя вашого класу або школи. Використайте 5–6 самостійно дібраних 
антонімічних пар.

— З опорою на інтернет-ресурси та довідкову літературу підготуйте 
повідомлення про найвідоміших українських лексикографів.

— Укладіть перелік сучасних професій, які потребують особливо май-
стерного володіння мовою, а відтак постійної роботи зі словниками.

— Назвіть відомі вам онлайн-словники. Якими з них ви користуєтесь? 
У чому їхня перевага над «паперовими» словниками? У чому 
вони їм програють?

 Презентація в  PowerPoint містить тестові завдання з  посилан-
нями на онлайн-словники, рекомендовані для їх виконання.

 § 3 Поняття норми в сучасній українській 
літературній мові. типи норм. 
нормативне й ненормативне мовлення

21. Прочитайте. Сформулюйте за змістом прочитаного кілька уточнювальних за-
питань. Скористайтеся поданою на фо5рзаці підручника таблицею «Види  запитань».

В енциклопедії «Українська мова» літературну мову визначено як 
«унормовану мову суспільного спілкування, загальноприйняту в писемній 
та усній практиці».

§ 3 Поняття норми в сучасній українській 
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Літературна мова протистоїть діалектам, просторіччю й суржику як 
вища, опрацьована форма існування мови.

Уживання літературної мови є обов’язковим у шкільній та вищій осві-
ті, у державних закладах, на радіо, телебаченні, у пресі. Вона ж стано-
вить об’єкт наукового опрацювання.

Літературна мова є ідеальним зразком мови, що реалізується в мов-
ленні та письмі освічених людей.

Центральним у визначенні літературної мови є поняття норми. Норми 
існують на всіх рівнях мови — фонетичному, фразеологічному, орфоепіч-
ному, морфологічному, синтаксичному, лексичному (За Л. Масенко).

  Сформулюйте і  поставте уточнювальні запитання однокласникам.

  Вислухайте відповіді, за потреби зробіть доповнення.

  Що особисто ви вкладаєте в  поняття освічена людина? Як ви гадаєте, чи зміню-
ється зміст цього поняття з  часом? Відповідь підтвердіть прикладами.

  Чи є  синонімічними словосполучення освічена людина та культурна людина? 
Свою думку доведіть. Звіртеся зі Словничком термінів.

  Поясніть, чому дотримання мовних норм є  обов’язковим для кожної культурної 
й  освіченої людини незалежно від її фаху.

Літературна мова  — унормована та відшліфована форма загальнонаціо-
нальної мови.

Загальнонародна мова  — це сукупність слів, граматичних форм, особли-
востей вимо5ви й  наголошення, що їх використовують люди, для яких українська 
мова є  рідною. Загальнонародна мова охоплює діалекти, просторіччя, профе
сійну лексику, жаргони.

Літературна мова  — вища форма загальнонародної мови.

22. Прочитайте. Сформулюйте за змістом прочитаного доповнювальні запитан-
ня, поставте їх однокласникам. (Скористайтеся поданою на фо 5рзаці підручника 
таблицею «Види запитань».) Вислухайте відповіді на поставлені запитання, за по-
треби доповніть їх.

Основоположником нової української літературної мови є Тарас Шев-
ченко.

Нова українська літературна мова почала формуватися в кінці XVIII — 
на початку XIX ст. Поштовхом до цього стало пробудження національної 
самосвідомості української інтелігенції, її потяг до вивчення історичних 
і фольклорних джерел, увага до народної мови.
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Пошук шляхів розвитку української лі-
тературної мови завершився в творчості 
Т. Г. Шевченка. Твори Кобзаря характери-
зують такі дві найголовніші особливості:

— орієнтація на весь український народ, 
на весь обшир України;

— прагнення згуртувати народ навколо 
важливих суспільних ідеалів: антикріпосни-
цтва, демократичного ладу, національної са-
мосвідомості.

Т. Г. Шевченко розкрив у своїй творчості 
багатство, гнучкість, красу й милозвучність 
українського слова (З енциклопедії «україн-
ська мова»).

  З’ясуйте лексичне значення виділених слів за Тлумачним словничком.

  Як ви розумієте значення виразу національна самосвідомість? Поясніть відмін-
ність між національною самосвідомістю та національною гідністю. Звіртеся зі Слов-
ничком термінів.

  Розкажіть про роль літературної мови у  формуванні почуття національної гідності.

  Хто є  основоположником української літературної мови? Розкажіть, що вам відо-
мо про це з  уроків інших предметів.

23. Прочитайте. Визначте просторічні слова та суржикізми, за потреби ско-
риставшись Словничком термінів. Поясніть, із якою метою використав ці слова 
письменник.

Комедію Михайла Старицького «За двома зайцями» справедливо нази-
вають національним хітом. Зі сцени українських театрів п’єса не сходить 

майже 130 років.
Хитрий цирульник Свирид Пет-

рович Голохвастов (насправді Голо-
хвостий) вирішив урятуватися від 
банкрутства вигідним шлюбом. Він 
натхненно залицяється до багатень-
кої, як йому здається, Проні Проко-
півни. Та, прагнучи відірватися від 
просто5люду, з усіх сил демонструє 
свої «благородні» манери.

Миттєво зорієнтувавшись, Голо-
хвостий для освідчення в коханні 
вибирає відповідний стиль: «В грудє 
моєй Везувій так і клекотить!»

Кадр із фільму 
«За двома зайцями» кіностудії 

імені О. Довженка, 1961 р.

Т. Г. Шевченко. 
Автопортрет, 1843 р.
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Проня і Свирид — примітивні, неосвічені, духовно вбогі люди, які со-
ромляться свого роду, батьків, мови — всього рідного.

Тому й мова цієї пари — комедійний коктейль: це суржик упереміш із 
просторічною лексикою: «улюбльон, аж окроп кипить», «ваша папіроска 
так шкварчит! — ето в груди моей шкварчит!».

Національне безпам’ятство, рабське наслідування чужого, на жаль, досі 
роз’їдає наше суспільство. Це головна причина того, що створена в 1883 році 
п’єса понині залишається гостроактуальною (З учнівського твору).
  Наскільки поширений суржик серед людей, із якими вам часто доводиться спіл-

куватись? Чи можна стверджувати, що суржиком спілкуються сучасні молоді укра-
їнці? Якщо так, то що, на вашу думку, є  причиною суржикізації їхнього мовлення?

Мовна норма  — мовний варіант у  сфері вимо5ви, слововживання, словозмі-
ни, який закріплений практикою і рекомендований до вживання як обов’язковий. 
Порушення мовних норм утруднює спілкування.

Існують такі різно5види мовних норм: лексикофразеологічні, орфоепічні, 
орфографічні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні, стилістичні.

Саме з  поняттям мовної норми пов’язана літературна мова.
Мовне правило  — це наукове осмислення, визначення, формулювання 

мовної норми. Саме норми літературної мови є  підґрунтям правил, якими ко-
ристуються в  усному і  писемному мовленні.

Нормативність  — це дотримання правил усного і  писемного мовлення: 
правильне наголошування, слововживання, правопис слів, словозміна самостій-
них частин мови, будова словосполучень і  речень тощо.

Саме літературна мова, головна ознака якої  — нормативність, є  основою 
монолітної єдності народу.

24. Прочитайте словосполучення, вибираючи з  дужок слова, що відповідають 
мовній нормі.

Навчатися (мові, мови). Дотепне (словце, слівце). Дошкульне (запи5
тання, запита5ння). Цей словник (Ольгин, Ольжин). Як багато цікавого 
в цій ([кни5з′ц′і], [кни5жц′і])! (Користне, корисне) правило. Уважний (спо-
стерігальник, спостерігач). (Соломонове, сізіфове) рішення. Думка (оточу-
ючих, усіх навколо). Наші висновки (співпадають, збігаються). Учитель 
Олексій (Ігорович, Ігоревич). Замилювати (окуляри, очі). Відповідь була 
(правильна, вірна). У творах (трапляються, зустрічаються) помилки.

  Назвіть норму літературної мови, якій відповідає кожне вибране вами слово. 
Скористайтеся поданою на фо 5рзаці підручника таблицею «Норми української літе-
ратурної мови»
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25. Прочитайте. Які з  наведених в  уривку мовних недоречностей є  суржи-
кізмами?

На жаль, у мовленні багатьох людей часом трапляються мовні по-
милки5 й недоречності. Надто вже прижилися в нашому лексиконі слова 
міроприємство, слідуючий, столова, у розстрочку, словосполуки на сьо-
годнішній день, пам’ятні сувеніри, п’ять гривнів, кидатися в очі і т. ін.

Мова — це етногенетичний код нації, душа народу. Її всіляко треба 
оберігати від засмічення, бо вона є важливим підґрунтям національної 
культури (М. посух).
  Укажіть і  виправте мовленнєві помилки, про які йдеться в  тексті. Наслідком по-

рушення яких норм вони є?

  Як ви розумієте вираз етногенетичний код нації? Звіртеся зі Словничком  термінів.

  Яке значення для літературної мови має нормативність?

26. Запишіть речення, вибраючи з  дужок доречні слова.

1. Щоб грамотно та вправно спілкуватися, необхідно (протягом, на 
протязі) усього життя (здобувати, набувати) все нові й нові мовні знан-
ня. 2. Корисно (брати, приймати) участь у мовних конкурсах, (стежити,  
слідкувати) за виданнями нових словників і посібників. 3. Для того, хто 
безперервно (збільшує, поповнює) знання, мова не буде таємницею за (де-
сятьма, сімома) печатями.

27. Прочитайте прислів’я. Визначте діалектні слова, доберіть до них відповід-
ники з  літературної мови. Скористайтеся Тлумачним словничком.

1. Як будеш ґаздувати, так будеш і мати. 2. Та як би я, молодень-
кий, гуцулом не звався — маю черес та й крисаню, у кептар убрався. 
3. З чужого коня і серед калабухи злізай. 4. Своя ліплянка ліпша чужої 
світлиці.
  Чому в  творах художньої літератури не замінюють діалектних слів нормативни-

ми, додаючи, крім того, словники діалектних слів?

  Як ви розумієте вираз місцевий колорит? З’ясуйте лексичне значення слова ко
лорит за Тлумачним словничком.

  Яку норму літературної мови порушує недоречне вживання діалектних слів?

28. Попрацюйте в  парах. Запишіть тільки нормативні фразеологізми. Роз-
крийте їхні значення, за потреби скориставшись Словничком фразеологізмів.

Узяти себе в руки — опанувати себе; пускати пил у вічі — замилювати 
очі; кидатися у вічі — впадати в око; затаїти подих — затамувати подих.
  Складіть і  запишіть із нормативними фразеологізмами речення так, щоб вони 

утворювали міні-текст. Доберіть до нього заголовок, визначте тему та головну думку
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Поняття норми в  сучасній українській літературній мові. Типи норм § 3 

  Роздивіться ілюстрацію до проекту «СловОпис» Київського університету імені 
Бориса Грінченка. Складіть перелік поширених фразеологізмів, які ви хотіли  б уна-
очнити плакатами. Складіть усний опис одного з  уявних плакатів.

29. Прочитайте. Визначте покладений в  основу тексту тип мовлення, свою 
думку доведіть.

Дехто вважає, що людей, які розмовляють українською мовою, по-
трібно називати україномовними, подібно до англомовних, іспаномовних 
та ін., незважаючи на те, що ці складні прикметники тісніше пов’язані 
з назвою країни, ніж із назвою її мови. Інші заперечують проти вживання 
слова україномовний, тому що немає росіємовний, польщемовний. Замість 
нього пропонують уживати слово українськомовний, бо воно точніше від-
биває зв’язок з українською мовою. За таким же зразком утворено склад-
ні прикметники російськомовний, німецькомовний, чеськомовний та ін.

Отже, людей, які розмовляють українською мовою в Україні та за її 
межами, правильно називати українськомовними (За К. Городенською).
  Витлумачте значення виразу Українська мова  — стратегічний ресурс України. 

Лексичне значення слів стратегічний і  ресурс уточніть за Тлумачним словничком.

30. Я  — редактор. Прочитайте речення. Визначте порушення норм літератур-
ної мови. Запишіть відредаговані речення.

У вересні-місяці до нашого класу прийшов новачок. Хоч знань із мови 
йому явно не хватало, займатися навчанням він не збирався. Вияснилось, 
що за словом у кишеню він не лізе. Від його дотепів усім часом ставало не 
по собі. Надія Миколаївна, яка являється вчителькою української мови, 
від деяких його виразів мало не втрачала свідомість.
  Які саме норми було порушено в  кожному з  речень? Звіртеся з  поданою на фо 5р-

заці підручника таблицею «Норми української літературної мови».

  Дайте визначення понять літературна мова та норма літературної мови.
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ПРаКтична РитОРиКа

Риторика як мистецтво, наука й навчальна 
дисципліна. Роль риторики в сучасному світі

31. Прочитайте. Поміркуйте і  скажіть: чому людина не може прожити без спіл-
кування? Чи залежить від уміння спілкуватися успішність людини? Поясніть.

З найдавніших часів до наших днів природа людини залишається не-
змінною, принаймні в головному своєму вияві: людина багато говорить.

Упродовж життя кожен із нас устигає «набалакати» близько 400 то-
мів обсягом по 100 сторінок кожний. Таким чином, людина розум-
на (Homo sapiens) була й залишається людиною, яка говорить (Homo 
eloguens).

У більшості ви5падків людина 
говорить не тільки (або не стільки) 
з метою поінформувати співрозмов-
ника, а й з метою вплинути на ньо-
го: переконати, схилити на свій бік… 
Крім того, мовець прагне приверну-
ти до себе увагу, підкреслити, який 
важливий для нього співрозмовник, 
самому відчути радість від спілку-
вання, дати радість співбесіднику… 
Чому ж не завжди це вдається? 
Тому що спілкування — це мисте-
цтво, майстерність, і є в спілкуван-
ня своя теорія (За А. Михальською).

  Як нові технології впливають на кількість і  якість спілкування? Відповідь про-
ілюструйте прикладами.

  Як часто вам доводиться спілкуватися з  гуртом людей? Виступати перед аудито-
рією? Наведіть приклади.

  Яке спілкування потребує, на вашу думку, серйозніших зусиль  — з  однією люди-
ною, кількома чи аудиторією слухачів? Поясніть чому.
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Риторика  — це наука про способи переконання та впливу на аудиторію 
з  урахуванням її особливостей, це теорія і  водно5час мистецтво красномовства.

Крім того, риторика вивчає особливості творення тексту, найбільш придат-
ного для сприйняття й  розуміння.

Риторика має 2500-річну історію, її батьківщиною є  Давня Греція. На почат-
ках риторика була засобом захисту й звинувачення в судовому процесі. Оратор-
ське мистецтво розвивалося й  у Давньому Римі.

Найвідомішими ораторами античного світу є Демосфен (384–322 рр. до н. е.) 
й  Цицерон (106–42  рр. до н. е.). Теорію ораторського мистецтва розробляли 
Аристотель і  Платон.

У середньовічній Європі риторика передовсі 5м була мистецтвом христи-
янської проповіді. Видатними ораторами Київської Русі були Іларіон, Кирило 
Туровський (XI–XII ст.). У  XVI–XVII ст. основи ораторського мистецтва вивчали 
в  братських школах і  Києво-Могилянській колегії.

Предметом вивчення сучасної риторики є  ефективне спілкування у  всіх 
можливих життєвих ситуаціях.

Риторика як наука спирається на інші гуманітарні знання, вона взаємо-
діє з  лінгвістикою, психологією, філософією, соціологією, літературознавством, 
 етикою.

Чим розвиненіше суспільство, тим більше в ньому цінується вміння володіти 
словом.

Риторика є  основою не лише освіти, а  й громадянського суспільства.

32. Як ви розумієте значення терміна громадянське суспільство? Звіртеся зі 
Словничком термінів.

  Чому для зміцнення й  розвитку громадянського суспільства багато важить прав-
диве та вправне слово? Відповідь аргументуйте та проілюструйте прикладами.

33. Прочитайте. Прокоментуйте кожен з  афоризмів. Який із них здається вам 
найкориснішим для наших сучасників?

1. Красномовство є мистецтвом керувати умами (платон). 2. Справа 
риторики — в кожному ви5падку знаходити способи перекона5ння (Арісто-
тель). 3. Красномовство є дар потрясати душі (М. Сперанський). 4. Ри-
торика — цариця душ і княгиня мистецтв (Ф. прокопович). 5. Є галу-
зі, у яких посередність нестерпна: поезія, музика, ораторське мистецтво 
(Ж. Лабрюйєр).

  Що є  предметом вивчення риторики? Чому риторику вважають водно 5час ремес-
лом і  мистецтвом, майстерністю й  наукою?
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34. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Красномовство належить до тих мистецтв які все здійснюють і всьо-
го досягають словом (платон). 2. Красномовство дар який дозволяє нам 
оволодіти розумом і серцем співрозмовника здатність витлумачити йому 
все що потрібно (За Ж. Лабрюйєром). 3. Не пускайте слів попереду ду-
мок адже висловленням можна бездумно поранити чиєсь вразливе серце. 
Розумним словом можна підбадьорити надихнути на творчість на добрий 
вчинок на геройство (І. Вихованець).
  Поясніть уживання розділових знаків.

  Позначте в  словах орфограми. Обґрунтуйте їх написання правилами.

  Чи доводилося вам користуватися настановами, правилами для вдосконалення 
усного мовленнєвого спілкування, зокрема виступів на зборах? Назвіть джерела та-
кої інформації (підручники, посібники, веб-сайти).

  Чи можна сказати, що здобуття знань із риторики сприяють самоосвіті? У  який 
спосіб?

Віками риторику опановували люди, які хотіли досягти в  житті успіху. Образ 
успішного оратора пов’язано з  виявом особистості в  думці та слові.

Риторика розвиває в  людині:
  культуру мислення (самостійність, глибину, гнучкість, оперативність, відкри-

тість), самокритичність, ерудицію;
  культуру мовлення (правильність, доцільність, ясність, виразність, точність, 

стислість, експресивність);
  культуру поведінки (ввічливість, тактовність, коректність, доброзичливість);
  культуру спілкування (повагу до співрозмовника, відповідальність за своє 

слово, управління аудиторією, толерантність).
З давніх часів в  українській освітній системі риторика була однією з  основ-

них гуманітарних дисциплін. Нині курс риторики викладається в багатьої на-
вчальних закладах, старших класах гімназій, ліцеїв, середніх шкіл.

35. Витлумачте лексичне значення виділених у  правилі слів. Звіртеся зі слов-
ничками в  кінці підручника. Складіть перелік професій, тісно пов’язаних із гра-
мотним і  вправним володінням мовленням. Чи входить у  складений вами список 
професія, яку обрали ви? Як це визначило ваше ставлення до риторики?

36. Прочитайте текст. Визначте його тему.

Після Другої світової війни у Європі виникла потреба в ухваленні 
законодавчих актів, що забороняли б «мову нена5висті» («hate speech»). 
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Мета цих законів — мир і захист від ксенофо5бії на європейському кон-
тиненті.

«Мову нена5висті» визначають як «усі види висловлень, які поширю-
ють… расову нена5висть, ксенофобію, антисемітизм та інші форми ненави-
сті, викликані нетерпимістю, у тому числі у формі агресивного націона-
лізму і етноцентризму, дискримінації меншин і ворожого ставлення до 
них, а також іммігрантів».

У цьому сенсі поняття «мова нена5висті» поширюється на всі вислов-
лення, спрямовані проти особи або групи осіб.

Водно5час існує думка, що під категорію «hate speech» має потрапляти не 
лише агресивна лексика, що закликає до дискримінації чи принижує, а й 
створення негативних стереотипів щодо певних соціальних груп населення.
  З’ясуйте лексичне значення виділених слів за Словничком термінів.

  Визначте в  тексті зачин. Домисліть і  запишіть кінцівку  — висновок, що випливає 
з  усього сказаного.

  Вира 5зно прочитайте текст. Завершіть його висловленням складеної вами к інцівки.

  Чи випадало вам спостерігати за вживанням «мови нена 5висті» молодими україн-
цями? Стосовно яких груп осіб або окремих людей таку мову вживали?

  Чи варта порушена в  тексті проблема обговорення на шкільних зборах? Чи мож-
на зміст поданого тексту покласти в  основу виступу? Відповідь обґрунтуйте.

  Роздивіться плакат, створений у  межах скерованої проти «мови ненависті» ін-
формаційної кампанії «Слова ранять». Передайте враження від плаката, дайте йому 
оцінку.

37. Вира 5зно прочитайте поезію Дмитра Павличка. Якою мірою вона сьогодні 
актуальна? Відповідь доведіть і  підтвердіть прикладами. 

Нена5висть і свобода — не рідня; 
Людина вільна сяє добротою, 
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Жадає не відомсти, а знання 
І єдності під правдою святою,
А темний раб ряхтить, мов порохня, 
Наповнена дрібною червотою, 
Яка вгніздилась в дерево слабе 
І пожирає там сама себе.

  Витлумачте суть названих у поезії почуттів. Звіртеся зі Словничком назв почуттів.

  Кого протиставляє автор у  поезії вільній людині? Яке почуття перетворює люди-
ну на темного раба?

  Складіть план виступу в  учнівській дискусії про роль культури мовлення у  спіл-
куванні старшокласників. Тема виступу  — «Які слова руйнують наше життя?» Який 
стиль для виступу ви оберете? Вибір обґрунтуйте.

38. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Інфляція слова панування безвідповідального слова як «обіцянки-
цяцянки» морально-етична проблема молодого демократичного суспіль-
ства (За Г. Сагач). 2. Єдиного прошу одного благаю менше риторики мен-
ше феєрверка і блиску того дешевого глянцю! (Б. Харчук) 3. Як часто нас 
в риторику несе коли святими клянемось в любові! Бо часом любимо не 
стільки слово як у словах себе понад усе (Б. Олійник).
  Поясніть вираз інфляція слова. У  чому це явище виявляється?

  Чому слово риторика часом уживають з  іронічним забарвленням?

  Витлумачте фразеологізм впадати в  риторику. Яке переносне значення слова 
оратор? Звіртеся зі словником.

  Визначте в  реченнях слова, ужиті в  переносному значенні, розкрийте це зна-
чення.

  Чи можна маніпулювати Словом? Як часто вдаються до таких маніпуляцій сьо-
годні? Наведіть приклади зі шкільного життя.

Мовленнєва ситуація. елементи  мовленнєвої 
ситуації (мовець (адресант), слухач 
( аудиторія), предмет мовлення, умови 
 успішного спілкування)

39. Прочитайте. Сформулюйте за змістом прочитаного три уточнювальні запи-
тання. Скористайтеся поданою на форзаці підручника таблицею «Види запитань».
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Мовленнєва ситуація. Елементи  мовленнєвої ситуації 

На думку науковців, людському спілкуванню з використанням мови 
кілька сотень тисяч, а може, й мільйонів років.

У житті людини чи не найважливіше місце належить міжособистісно-
му спілкуванню.

Міжособистісне спілкування — комунікація між двома особами. Воно 
характеризується кількісною ознакою (наявністю 2-х осіб на противагу 
спілкуванню в малих мовних групах, а також публічному і масовому) та 
якісною (має місце лише в тому разі, коли співрозмовники сприймають 
одне одного як неповторні особистості, що не залежить від кількості учас-
ників спілкування).

Сутність людини полягає не лише в тому, що вона homo sapiens, тобто 
істота, яка мислить, а й у тому, що вона homo eloguens, тобто істота, яка 
розмовляє, спілкується (З підручника).

  Роздивиться схему. Як звуться учасники міжособистісного спілкування?

  Що визначають насамперед  — тему чи мету спілкування? Поясніть чому.

Ситуація спілкування

Де спілкуємося?
(за офіційних обставин чи 
у  невимушеній обстановці)

З ким спілкуємося?
(хто адресат за ві-
ком, освітою тощо)

Яка мета спілкування?
(повідомлення, з’ясу-
ван ня, спонукання)

Визначення

теми  
висловлення

головної думки  
висловлення

форми висловлення  
(діалог чи монолог)

40. Прочитайте уривки з  художніх творів. Проаналізуйте кожну із зображених 
у  них ситуацій міжособистісного спілкування: назвіть мовця (адресанта) і  адре-
сата, сформулюйте мету, тему й  головну думку спілкування.

І. — Мамо, чому наш хліб такий смачний?
— Бо він наш, синку. Свій хліб найсмачніший.
— Мамо, з усього, крім черешень, я найбільше люблю хліб!
— Тому, синку, ти й сам добрий, як кусень хліба.
— Мамо, а кого ви більше любите — мене, Йвана, Петра чи Гафію?
— Я, синку, всіх вас однаково люблю. Дуже.
— А хіба можна всіх дітей однаково любити — і слухняних, і  нечесних?
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— Можна, якщо вони твої діти.
— А тата, мамо, ви теж любите? І коли п’яний?
— Люблю, синку. Він мені чоловік, а тобі батько. І ти його маєш за 

це любити.
— Любити, доки не виросту великий, мамо?
— Доки не виростеш, і коли виростеш, і коли його вже не буде.
— Як можна любити мертвого, мамо?
— Можна, якщо рідний тобі. Бо душа його з тобою. Мої мама й тато 

давно мертві вже, але душі їх дивляться з неба і помагають мені, коли 
тяжко. І ми тобі завжди поможемо. Родина, синку,— то як ріка, що зли-
вається з малих краплин. Що їй може завадити на путі?

— Я знаю, мамо: ріку не можна спинити (За М. Дочинцем).

ІІ. Олена зайшла в будинок і піднялася ліфтом на шостий поверх. По-
дзвонила у двері. Двері рипнули, і на порозі з’явилася жінка.

— Я — Олена, ми колись з Іванкою в школі разом вчилися. Я хочу 
з нею поговорити.

— Там, у дальній кімнаті.
Олена рушила коридором углиб квартири і почула зі спини, як Іван-

чина мати розплакалася. Дівчина обережно просунула голову в «дальню 
кімнату».

— Іванко?
Та сиділа на стільці біля вікна. Вікно було навстіж відчинене, і звідти 

залітав усередину шум вулиці.
— Привіт,— радісно сказала Олена.— Не чекала?
Іванка усміхнулася, але назустріч не встала. Була неймовірно худою. 

Під очима — синьо-фіолетові кола.
— От, їду за кордон світ побачити. Прийшла провідати тебе перед до-

рогою. У тебе все добре? Може, підем зі мною на вокзал, поговоримо до-
рогою?

Автобус на Братиславу вирушав через 15 хвилин.
— Я не можу. Ти йди.
Олена зауважила, що Іванчині ноги закутані в ковдру.
— Що в тебе з ногами?! Ти не можеш ходити?! Як давно?!
— Уже два роки.
За два дні Олена забрала Іванку до себе. Та не сперечалася, сама скла-

ла свої речі у невеличкий рюкзачок. Але процес переїзду не був  легким.
— Ти маєш коляску, інвалідний візок чи як це називається?
— Не маю.
— Добре.— Олена повернулася до Іванки спиною.— Лізь на спину. 

За шию хапайся, але дивись не задуши. Виглядаєш худенькою, а така 
важка… (За т. Малярчук)



33

41. Складіть і  розіграйте міжособистісні діалоги між:
— однокласниками, один з  яких потрапив у  складну життєву ситуа цію (дізнався 
про тяжку хворобу одного з  батьків, хтось із його рідних має проблеми із за-
коном тощо);
— сусідами, у  родині одного з  яких відбулася радісна подія (народилося дитя, 
доч ка чи син вступили на навчання у  ВНЗ, знайшовся близький родич, про долю 
якого довгий час не було відомо, і  под.).
  Розігруючи діалоги, 2–3  рази змініть мету спілкування і  простежте, як змінюється 

у  зв’язку з  такою зміною предмет мовлення (тема й  головна думка розмови). Зробіть 
висновок: від чого передовсім залежить міжособистісне спілкування.
  Витлумачте лексичне значення слів доброзичливість, делікатність. Звіртеся зі 

Словничком назв рис людської вдачі.

42. Прочитайте текст виступу в  студії Громадського радіо Любові Найдьонової, 
завідувачки лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту 
соціальної та політичної психології.
Дуже часто думають, що медіаосвіта — це лише розвиток критичного 

мислення, який дозволяє розпізнавати фейки, ставити бар’єри небажаним 
впливам. Але моделей медіаосвіти в світі є надзвичайно багато! 

Науковці стверджують, що великі проблеми сьогодні є в наймолод-
ших, тобто в дошкільнят, які зловживають медіа.

Коли дитина сидить перед екраном, відбирається час від її реального 
психічного розвитку, вона не розвивається так, як би мала розвиватися, 
їй загрожує відставання в розвитку мозку.

Ми пропонуємо, по-перше, організувати взаємодію дітей і батьків — 
йдеться про сімейну форму роботи з медіа, по-друге, звернути увагу на те, 
щоб дитина розуміла, що медіасередовище створене штучно. Йдеться про 
правильно організоване й контрольоване медіа споживання.

Ми пропонуємо дітям не тільки грати в різні ігри, а й самим їх ство-
рювати, наприклад, малювати мультики. Зрозумівши, що йдеться про 
штучну реальність, діти стануть менш вразливими до тих негативів, які 
вони отримують із медіа.
  До якого виду спілкування можна віднести висловлення? Звіртеся з  поданою 

нижче інформацією.
  Розкажіть, що вам відомо про медіаосвіту та медіаграмотність. Звіртеся зі Слов-

ничком термінів.

За кількістю співрозмовників спілкування буває:
  внутрішнє (особа подумки спілкується сама із собою);
  міжособистісне (спілкуються двоє);
  в межах малої мовної групи (3–5  співрозмовників);

Мовленнєва ситуація. Елементи  мовленнєвої ситуації 
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  публічне (20–30  і більше осіб);
  масова комунікація (1000  і більше учасників), пов’язана зі спілкуванням за 

допомогою газет, телебачення, радіо, Інтернету.
Для риторики, яка вивчає публічне спілкування, поняття мовленнєвої 

ситуації, тобто умов, за яких відбувається комунікація промовця з  аудиторією, 
надзвичайно важливе.

Мовленнєву ситуацію публічного виступу можна увиразнити такою схемою:
Мовленнєва ситуація

Мета (навіщо?)

Де? Тема (що?) Коли?

Оратор  
(хто?)

Говорить
Аудиторія  

(кому?)

Як?

Оратор має ясно уявляти, для чого, з  якою метою виголошується промова, 
якої реакції слухачів він прагне: хоче щось пояснити, розповісти, переконати 
аудиторію змінити щодо чогось свою думку або до чогось спонукати. Лише чітко 
сформулювавши мету виступу, промовець може визначити його тему.

Оратор обов’язково має розуміти й  ураховувати реакцію слухачів. Правиль-
не розуміння мовленнєвої ситуації  — запорука успіху промовця.

43. Попрацюйте в  парах. Прочитайте фрагменти з  виступу фінансиста і  меце-
ната Джорджа Сороса на Всесвітньому економічному форумі в  Давосі 2018  року. 
Чи можна віднести такий вид спілкування до публічного? Відповідь аргументуйте.

Аудиторія соціальної мережі 
Facebook за перші 8,5 років її існу-
вання зросла до 1 млрд осіб, а за на-
ступні чотири роки збільшилася ще 
вдвічі.

За таких темпів менш ніж за три 
роки Facebook перетворить на своїх 
користувачів усе населення земної 
кулі.

Так само, як Facebook, на свобо-
ду людей зазіхає і Google, створюю-
чи на цю свободу монополію.
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Інтернет-монополії нахабно вбудовують у свої послуги залежність і ко-
ристуються цим. Така безвідповідальність корпорацій надзвичайно шко-
дить, особливо молоді. Давно не секрет, що між інтернет-платформами 
й азартними іграми існує виразна подібність.

Увага людей все більшою мірою концентрується в руках декількох 
компаній, які впливають на думки й поведінку людей без їхнього відо-
ма, чим можуть створити умови для підриву демократії.

Діяльність корпорацій Google та Facebook потребують вдумливого ре-
гулювання.

  Поясніть: що промовець визначає найперше: мету чи тему виступу? Чому? Сфор-
мулюйте мету й  тему тексту виступу.

  Уявіть, що ви слухаєте промову Д.  Сороса в  залі. Якою мірою ви погоджуєтеся зі 
змістом висловлення? Які запитання хотіли  б поставити промовцю?

  Оцініть актуальність порушеної оратором проблеми.

44. Попрацюйте в  групах. Прочитайте. За поданим у  тексті переліком про-
аналізуйте мовленнєву ситуацію, у  якій  відбуваються:
— урочисте закриття Міжнародного конкурсу знавців української мови імені 
П.  Яцика;
— екскурсія школярів до художнього музею;
— обговорення двома друзями побаченого в  музеї (телефонна розмова);
— консультація перед складанням ЗНО;
— розмова класного керівника учня з  його матір’ю.

Охарактеризувати умови спілкування можна за такими показниками:
— місце і характер спілкування (в офіційній чи неофіційній обстанов-

ці воно відбувається);
— кількість учасників (мовець — один співрозмовник, група з кіль-

кох осіб, широка аудиторія, масова аудиторія);
— мета спілкування: повідомлення інформації, обмін думками, 

відстоювання власної позиції, вплив на спосіб мислення чи почуття 
 адресата;

— зміст (тема) спілкування: якою мірою корисна/цікава вона кому-
нікантам;

— суспільний статус учасників спілкування (керівник і підлеглі, стар-
ший — молодші, рівні партнери);

— форма спілкування: усна чи писемна, монологічна чи діалогічна;
— активність аудиторії: пасивно слухають чи доповнюють або став-

лять запитання.

  Яка з  проаналізованих вами ситуацій найбільш близька до спілкування оратора 
з  аудиторією?

Мовленнєва ситуація. Елементи  мовленнєвої ситуації 
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45. Попрацюйте в  групах. Запишіть 5  цікавих вам тем виступів, які ви хоті-
ли  б послухати. Якою має бути, на ваш погляд, мета виступу на кожну з  тем? До 
кожної теми сформулюйте й  запишіть по 3  запитання, які варто було  б поставити 
промовцю.

  Обговоріть дібрані теми в  класі, погрупуйте їх за тематикою. Зробіть висновок 
щодо схожості інтересів та одностайності думок учнів вашого класу.

  Пригадайте історію з  вашого життя, яка чогось вас навчила. Розкажіть її в  класі.

46. Прочитайте. Поміркуйте: чи є  слова комунікація та спілкування абсолютни-
ми синонімами? Звіртеся зі Словничком термінів.

З розвитком технологій масової комунікації змінюється техніка спіл-
кування: масова інформація обмежує можливості діалогу зі слухачем або 
глядачем — диктор, радіо- чи тележурналіст повністю перебирає ініціати-
ву на себе, чим порушує рівновагу, необхідну в діалозі. Слухач або читач 
може хіба що писати листи на радіо, телебачення або телефонувати до 
них.

Спілкування, у якому панує монолог, приречене на загибель. У ни-
нішньому світі основою культурного життя став діалог. Тому сучасна ри-
торика прагне не лише переконати, а й знайти максимально ефективний 
алгоритм спілкування з аудиторією (З підручника).
  Назвіть популярні телепередачі, зворотній зв’язок із глядачем у  яких налагодже-

но і  на кожне із запитань відразу надається відповідь. Чи багато таких передач? Як 
ви гадаєте, чому?

  Напишіть стислий відгук про телепередачу, яка вам  подобається.



37

Лексична норма

 § 4 Лексичне значення слів. Лексична помилка

47. Прочитайте. Визначте лексичне та граматичне значення виділених слів.

1. Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос — більш нічого. А сер-
це б’ється — ожива, як їх почує!.. (т. Шевченко) 2. Слово — мінімаль-
на структурно-семантична одиниця мови, яка виражає своїм звуковим 
складом поняття про предмети, процеси, явища дійсності, їхні ознаки чи 
відношення між ними, вільно відтворюється в мовленні та служить для 
будови висловлень (Д. Ганич, І. Олійник).
  Який розділ науки про мову вивчає словниковий склад мови, значення слів, гру-

пи слів за значенням та особливості їх уживання? 

  Який розділ науки про мову вивчає самостійні (повнозначні) та несамостійні 
(службові) частини мови?

Слово має два типи мовного значення  — лексичне та граматичне.
Реальний зміст слова становить його лексичне значення.
Лексичне значення  — це зміст слова, історично закріплена в  свідомості 

людей співвіднесеність слова з  певним явищем дійсності, зв’язок певного зву-
чання з  певним поняттям, волевиявленням.

Лексичне значення — продукт мисленнєвої діяльності людини. Слово здатне 
називати не лише предмет чи явище, а  й поняття.

Поняття (думка) про певний предмет з’являється тоді, коли стають відоми-
ми найістотніші ознаки цього предмета. Будь-яке поняття закріплюється у  слові 
і  виражається словом. Без такої здатності існування мови було  б неможливим 
так само, як без здатності узагальнювати поняття було  б неможливим людське 
мислення. Саме тому наше мислення є  понятійним і  логічним, а  за формою ви-
раження  — словесним (вербальним).

Граматичне значення встановлює належність слова до певної частини 
мови, визначає його граматичні ознаки.

§ 4 Лексичне значення слів. Лексична помилка
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Якщо лексичні значення слів наповнюють думку конкретним змістом, то гра-
матичні значення цю думку організовують.

Повнозначні слова (самостійні частини мови) мають і  лексичне, і  граматичне 
значення. Службові частини мови лексичних значень не мають.

Лексичні значення слів пояснюють тлумачні словники.
Одне слово може мати кілька лексичних значень. Таке явище називають ба-

гатозначністю, або полісемією. У  такому разі розрізняють пряме та пере-
носне значення слова.

48. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Укажіть слова, ужиті 
в  переносному значенні, витлумачте це значення.

1. Людина починається з душі її красу формує світле Слово (Л. Кова-
ленко). 2. Гниле слово псує людину воно каламутить свідомість духовно 
ослаблює. Воно не будує а руйнує (Є. Сверстюк). 3. Подай душі убогій 
силу щоб огненно заговорила щоб слово пламенем взялось щоб людям сер-
це розтопило (т. Шевченко).
  Визначте лексичне та граматичне значення слова людина.

  Чому українці ставляться до рідного Слова з  особливою любов’ю та повагою? 
Усну відповідь побудуйте у  формі роздуму в  публіцистичному стилі.

49. Прочитайте. У  якому лексичному значенні вжито в  тексті слово слово?

Шабля і слово — це споконвічна зброя українського народу. Козаки 
обирали ота5манами тих, хто володів словом: співав, сам складав пісні, був 
оратором, мав розум. Для козаків розум був найвищими святощами, може, 
тому, що кинуті були в такі нетрі життя, де не було ніяких святощів.

Козак Мамай — шабля на дереві, а в руках бандура.
Коли народ перестає чути поезію, він втрачає в своїй душі щось дуже 

значне. Занепад поезії — занепад душ. Народ 
бореться з цим навіть несвідомо. Коли історичні 
умови склалися так, що ми не мали професійних 
поетів, народ створив сотні тисяч пісень, непо-
вторні думи, билини (п. Загребельний).

  Витлумачте рядок з  поезії Т.  Шевченка «Подражаніє 
11  Псалму»: Возвеличу малих отих рабів німих! Я  на сто
рожі коло їх поставлю слово.

  Чому основоположник української літературної мови 
Т.  Шевченко назвав збірку своїх творів «Кобзар»? Що 
увиразнив такою назвою?

  Розкрийте пряме й  переносне значення слова коб
зар.

Козак Мамай.  
Художник А. Горська, 

1960-ті рр.
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Лексична норма  — це норма вживання слова у  властивому йому значенні 
та сполучуваності слова з  іншими словами в  реченні.

Відхилення від норм слововживання в  мовній практиці зумовлені такими 
чинниками:

  незнанням або нерозумінням точного лексичного значення слова;
  невмінням вибрати із синонімічного ряду найточніше слово, тобто незна-

нням синонімічного багатства мови.
Наслідком порушення лексичної норми літературної мови є  лексична по-

милка.

50. Прочитайте анекдоти. Чи можна стверджувати, що комічний ефект спри-
чинено тим, що один зі співрозмовників не знає лексичного значення слова?

1. На уроці математики учні розв’язують задачу: «Якщо вранці кінь з’їв 
двадцять кілограмів вівса, а вдень ще двадцять, то скільки всього вівса 
він спожив?»

— Стільки вівса відразу кінь не з’їсть! — заперечує школяр.
— Та це ж гіпербола,— каже вчителька.
— Ну, гіпербола, може, і з’їсть, а кінь не подужає.

2. Сестра, виконуючи домашнє завдання з біології, запитує в старшого 
брата:

— Які звірі провадять нічний спосіб життя?
— Погугли.
— Про звірів погуглів я не чула…
  Витлумачте лексичне значення слів, через які виникло непорозуміння.

  Яке з  цих слів є  жаргонізмом? Відповідь обґрунтуйте.

51. Я  — редактор. Запишіть речення, виправивши лексичні помилки. За по-
треби скористайтеся підказкою.

1. Суржик — поважна перешкода на шляху до вивчення літератур-
ної мови. 2. У шкільній бібліотеці чимало мовних словників та учбових 
посібників. 3. У тестових завданнях треба визначити й позначити вірну 
відповідь. 4. Я рахую, що мій виступ на засіданні гуртка був удачний. 
5. Зміст виступу слідуючого виступаючого не протирічить моїм словам.
  Які з  виправлених вами помилок спричинені вживанням слова у  невластивому 

йому значенні?

  Укажіть виправлені в  реченнях лексичні помилки, що полягають у  заміні україн-
ських слів російськими.
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ПІДКАЗКА

Неправильно Правильно

учбовий посібник
поважна перешкода
на протязі дня
вірне рішення
я рахую, що…
слідуючий виступаючий
не протирічить суті

навчальний посібник
значна (серйозна) перешкода
протягом (упродовж) дня
правильне рішення
на мою думку (я думаю, що…)
наступний промовець
не суперечить суті

  Назвіть відомих вам артистів, які послуговуються суржиком як прийомом гумору. 
Чи завжди таке використання суржику є, на вашу думку, доречним? Чому?

52. Прочитайте есе, створене письменником Віталієм Жежерою. Чи близькі 
вам викладені автором міркування? Якщо так, чим саме?

КОРОТКІ ВЕЧОРи
У кінці літа вечори пізні й короткі. Й усі сходяться на кухні за сто-

лом десь незадовго перед тим, як лягати спати. Тут є всі, хто тут у цей 
час живе,— і малі діти, й старші діти, й батьки цих дітей, і батьки цих 
батьків. Це буває нечасто, бо хтось тут живе завжди, а хтось — наїзда-
ми. І що всі тепер разом — це щастя. Та як тільки відчуваєш цю мить 
як щастя, одразу відчуваєш і її недовготривалість, бо ці вечори короткі. 
Затоплюється грубка — не тому, що холодно. Ти дивишся, як це робить-
ся, і знаєш, що за чверть години піде спати найменший з компанії. І нас 
поменшає на одного, потім ще на одного, і отак цей вечір убуває, а не 
хочеться.

Один із таких вечорів я пережив у іншому дворі, де все було так само, 
але там я знайшов істоту, яка ще більше, ніж я, хотіла, щоб вечір тривав 
довше. Той вечір був дощовим, я промок і змерз і сидів за столом, сховав-
ши ноги під себе. А потім спустив їх під стіл і наткнувся на щось живе. 
То був пес Каштан. Він, коли надворі, то дуже гавкучий, особливо на 
мене. А тепер можна було поставити на нього ноги і грітися — він лежав 
і не ворушився. Ось кому найбільше хотілося, щоб вечір був довгим і щоб 
усі були за столом. Бо коли розійдуться — йому доведеться покинути на-
гріте місце і йти стерегти цю хату, де ми всі спатимемо.

  Про жанр есе прочитайте в  Словничку термінів. Чим цікавий вам цей жанр лі-
тературної творчості? Відповідь аргументуйте.

  Напишіть есе на одну з  тем: «Прекрасна мить життя», «З чого зіткане щастя». 
Скористайтеся поданою на форзаці підручника пам’яткою «Як написати есе». Дотри-
муйте лексичних норм літературної мови. 
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53. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте слова, 
вжиті в  переносному значенні, витлумачте це значення.

1. Слова високомовні «честь» «вітчизна» всевладно й просто входять 
у життя. І сміливість зроста до героїзму а відданість до самозабуття 
(Н. Забіла). 2. Не потоком шумних і галасливих фраз а тихою і невтом-
ною працею любіть Україну (А. Шептицький). 3. Найганебніше впасти 
у рабство користі найстрашніше жити з горбом на совісті (т. Яков’юк). 
4. Бути вільним це радше бути щасливим невільником улюбленої праці 
рідних і близьких людей (І. Малкович). 5. Твоя родина оберіг душі. Не 
загуби її не розкриши (В. Крищенко).
  Назвіть у  реченнях тропи. Яка їхня роль у  художній творчості?

  Витлумачте суть кожного з  названих у  реченнях почуттів. Звіртеся зі Словничком 
назв почуттів.

54. Утворіть словосполучення, вибравши з  дужок нормативне слово.

(Переписуватися, листуватися) з товаришем. 
(Чиста, щира) правда. 
(Здати, скласти) іспити. 
(Довідка, справка) від лікаря. 
(Марнувати, витрачати) час даремно. 
(Зібрання, збірка) поезій. 
(Заказний, рекомендований) лист. 
(Шахова, шахматна) гра. 
Дерева були (висотою, заввишки) з будинок.
  Назвіть норму літературної мови, якій відповідає здійснений вами вибір слова.

 § 5 слово і контекст. Залежність значень слова 
від контексту. слововживання: вибір слова, 
лексична сполучуваність

55. Прочитайте. Витлумачте лексичне значення виділеного в кожному з урив-
ків слова. Чи вплинув на значення слова зміст уривка, у  якому це слово вжито?

Зелений колір нерідко викорис-
товують в інтер’єрах. Різні відтін-
ки цього кольору — фіста5шковий, 
салатовий, ла5ймовий — гармонійно 
поєднуються між собою. 

Він — зовсім зелений юнак, 
але атлетичної будови, має гар-
не, інтелігентне (і «дуже серйоз-
не») обличчя, із золотавим пуш-
ком над губою. Йому небагато 

§ 5 слово і контекст. Залежність значень слова 

Слово і  контекст. Залежність значень слова від контексту. Слововживання § 5 
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Стіни світло-зеленого кольору 
помітно розширюють простір, пози-
тивно впливають на настрій людей, 
які мешкають або працюють у при-
міщенні (З підручника «Основи ди-
зайну»).

весен, може, двадцять три, 
а може, й ще одна. Він світло-
русявий і синьоокий, очі в ньо-
го сині та ніби наївні, що зовсім 
не пасує до «серйозного» облич-
чя (За І. Багряним).

  Чи легко визначити лексичне значення узятих поза текстом чи реченням бага-
тозначних слів: яскравий (який випромінює світло) і  яскравий (виразний, помітний)? 
омонімів доля (життєвий шлях) і  доля (частина чогось)?

Уривок тексту, частина усного або писемного висловлення, що виражає за-
кінчену думку, називається контекстом.

Саме контекст дає змогу визначити точне лексичне значення окремого сло-
ва чи виразу, що входить до його складу. Поза контекстом слово може мати 
інше (або інші) значення.

56. Прочитайте уривок зі спілкування на форумі веб-сайта «Юним  мовознавцям».

Грамотій Дата: Четвер, 25.10.2018, 14:25 | Повідомлення # 15

Група: Користувачі
Повідомлень: 15
Статус: Offline

На уроці української мови трапилося завдання, котре 
загнало в глухий кут. Потрібно було пояснити лек-
сичне значення слова основний. Але ж пояснити зна-
чення слова можна і як «найважливіший, головний» 
і як «такий, що є основою чого-небудь, становить 
його найважливішу частину». 

Моволюбка Дата: Четвер, 25.10.2018, 14:48 | Повідомлення # 16

Група: Користувачі
Повідомлень: 30
Статус: Offline

Не бачу проблем. До кожного з пояснень добери при-
клад. Це має бути речення (що простіше) або й ури-
вок тексту (дібрати трохи важче), у якому слово буде 
вжите в конкретному, визначеному тобою лексично-
му значенні.
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Грамотій Дата: Четвер, 25.10.2018, 15:10 | Повідомлення # 17

Група: Користувачі
Повідомлень: 16
Статус: Offline

Може, так: 1. Серед основних прав учнів — право на 
вибір навчального закладу. 2. Текст складається із 
зачину, основної частини та кінцівки.

Моволюбка Дата: Четвер, 25.10.2018, 15:30 | Повідомлення # 18

Група: Користувачі
Повідомлень: 31
Статус: Offline

Цілком пристойно. Значення будь-якого слова потріб-
но розглядати в контексті — це вбереже від поми-
лок. До того ж це корисно (тренує розум), а й ціка-
во. Ти впорався!

  Яке питання хотіли  б обговорити на мовному форумі ви? Сформулюйте й  постав-
те його учням вашого класу. Вислухайте відповіді, за потреби зробіть  доповнення.

  До якого зі словників звернулися  б ви для з’ясування лексичного значення бага-
тозначного слова? Чи є  серед них словник онлайн? У  чому його переваги?

  Який нікнейм ви  б обрали для спілкування на мовному форумі для школярів? 
Вибір обґрунтуйте.

57. Прочитайте статтю з онлайн-словника «Словопедія» (див. с. 40). Як ви ро-
зумієте вираз літературне слововживання? Чи пов’язаний він із термінами літе
ратурна мова та норми літературної мови? У  який спосіб?

  Як бачите, сторінка містить посилання на форум. Чим корисні форуми на слов-
никових ресурсах онлайн?

  Прокоментуйте будову словникової статті. Чи корисною є  засторога проти змі-
шування у  вживанні слів головний і  основний? Чи допомагає запобіганню помилок 
вказівка на сполучуваність цих слів з  іншими словами у словосполученнях і  ре-
ченнях?

Слово і  контекст. Залежність значень слова від контексту. Слововживання § 5 



  Лексична норма

44

58. Прочитайте уривок зі статті відомого мовознавця.
Правила сполучуваності слів визначаються трьома чинниками: логіч-

ною вмотивованістю, граматичною структурою мови й мовною традицією.
Це насамперед означає, що сполучатись одне з одним можуть лише 

ті слова, які називають предмети, явища, дії, ознаки, що перебувають 
у певних зв’язках. Наприклад, можна сказати біла стіна, співати пісню, 
розв’язати задачу тощо, і навпаки — не сполучаються білий відмінок, 
підсмажувати пісню, проціджувати задачу, бо такі вирази позбавлені 
будь-якої логіки.

Для кожної мови характерна вибірковість у сполучуваності слів, тому 
нерідко та сама ситуація в залежності від ключового слова оформляєть-
ся через різну сполучуваність, як-от: одягти рукавиці (сукню, сорочки), 
але взути черевики (чоботи). Така закріпленість сполучуваності особливо 
притаманна прикметникам, наприклад, той самий (коричневий) колір пе-
редається різними лексемами в залежності від пояснюваного слова: корич-
неве пальто, карі очі, каштанове волосся (За М. Кочерганом).
  Керуючись логікою, оберіть прикметники-означення до слів книжка, диктант, 

місто. Доберіть прикметники, з  якими ці слова сполучатися не можуть.

Розуміння лексичного значення слова у  всьому багатстві його відтінків  — 
важлива умова правильного його вибору. Однак цієї умови недостатньо. Треба 
знати не тільки значення слова, але й  те, як з’єднуються слова в  мовленні.
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Лексична сполучуваність слова  — це його здатність вступати в  сполучен-
ня із іншим словом.

Так, правильними є  вирази юрба людей, табун коней, проте нікому не спаде 
на думку сказати табун людей і  юрба коней.

Лексична сполучуваність — закон мови, дотримання її обов’язкове. Сполучу-
ваність слів визначається не тільки логікою, а й мовною традицією (наприклад: 
завдати горя, шкоди, але не завдати радості, щастя; відкрити портфель, але 
не відчинити портфель).

59. У кожній парі словосполучень визначте ненормативне.

Поважати старших — поважати вареники.
Сполохати пташку — сполохати книжку.
Мимовільне селище — мимовільне запізнення.
Кохати математику — кохати дівчину.
Прив’ялий листок — прив’ялий сон.
Витікає висновок — випливає висновок.

60. Попрацюйте в  групах. Прочитайте. Усно перекажіть текст, замінивши по-
дані в  ньому приклади іншими, самостійно дібраними.

Як бачимо, найголовнішою вимогою до сполучуваності слів є точність. 
Однак під пером майстра слова і неточність (відступ від норми) може ста-
ти яскравим мовним образом.

Тільки часом у многоголоссі, 
В суєті поїздів і авто, 
Спалахне твоє біле волосся, 
Сірі очі і каре пальто,

— читаємо у В. Симоненка.
Каре пальто — порушення норми: карими у людини можуть бути 

лише очі, однак у наведеній строфі цей вираз не сприймається як пору-
шення норми, а навпаки, підсилює поетичність. Цьому сприяє те, що зво-
рот каре пальто знаходиться поряд із словосполученням сірі очі.

Коли чуття мовної норми, зазначав академік Л. В. Щерба, виховане 
в людині, вона починає розуміти всю чарівність обґрунтованих відступів 
від неї. Грубі, необґрунтовані відступи від норми мови викликають непо-
розуміння, подив і осуд, тоді як зумовлені змістовими, ідейними та ес-
тетичними завданнями відступи характеризують письменницьку своєрід-
ність, ту своєрідність висловлення, яку ще Й.-В. Гете вважав початком 
і кінцем всякого мистецтва.

Естетичним фактором можна пояснити появу в українській мові таких 
образних висловів, як тепле слово, залізна воля, заплакані вікна, руки 

Слово і  контекст. Залежність значень слова від контексту. Слововживання § 5 
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оніміли та ін., що стали стандартними, тобто закріпились у мовній сис-
темі (За М. Кочерганом).
  Поясніть, чи можна допустити навмисне порушення норм сполучуваності слів, 

скажімо, складаючи казку (книжки розмовляють, дерева танцюють тощо). Як зветь-
ся такий художній засіб? Наведіть приклади.

Ситуація спілкування створює певний мовленнєвий контекст, який суттєво 
впливає на вибір мовної одиниці.

61. Прочитайте. Укажіть недоречно вжиті слова. Поясніть причину хибності ви-
бору.

Керівникові Центру доуніверситетської освіти 
Калинівського педагогічного університету 
Петренка Ігоря Івановича, 
учня 10 класу СШ № 3 м. Калинівка

ЗАЯВА
Прошу узяти мене на курси підготовки до ЗНО (160-годинний курс, 

вечірня форма).
До заяви прикріпляю:

•	 довідку	 з	 місця	 навчання;
•	 2	 фотки;
•	 копію	 свідоцтва	 про	 народження.
20 листопада 2018 року. Підпис.
  Виправте допущені в  діловому папері лексичні помилки.

  Якою мірою на вибір слова впливає стиль висловлення? Поясніть.

62. Прочитайте. Поясніть, пряме чи переносне значення має заголовок тексту.

ВиРАЗ, ВиРВАНиЙ ІЗ КОНТЕКСТУ
Деякі вирази ми звично вживаємо в повсякденному мовленні, не зна-

ючи, що вони є лише частиною колись розгорнутих і дещо інакших за 
змістом тверджень. Це ж стосується й наших улюблених афоризмів.

Вік живи — вік учись. Автор цього виразу — давньоримський ора-
тор і філософ Луцій Анней Сенека, а повністю речення звучить так: вік 
живи — вік учися того, як слід жити.

Ось як сенс висловлення може змінитися, а то й спотворитися, якщо 
вирвати його з першоджерела (З журналу).
  Витлумачте значення фразеологізмів вирвати з  контексту, існувати поза 

контекстом. У  прямому чи переносному значенні вжито слово контекст в  афо-
ризмах?
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63. Прочитайте. Визначте тему та головну думку тексту.

пІД’ЄДНАйтеСЯ ДО МереЖІ ТА ВМиКАйте теЛеФОН!
У різних видах реклами нас, користувачів стільникових телефонів, за-

кликають підключитися / підключатись до мережі стільникового зв’язку, 
гарантують надійне підключення. В інструкціях пишуть, як включити, 
виключити та відключити стільниковий телефон.

За турботу дякуємо, але не можемо погодитися з уживанням дієслів, до 
складу яких уходить корінь -ключ-, бо в українській літературній мові їхні 
значення виражають інші дієслова. Зі значенням «приєднуватися / приєд-
натися за допомогою чого-небудь до основного джерела живлення, енергії, 
до якоїсь мережі (телефонної, газової, електричної)» уживають дієслова 
під’єднуватися (дія в стані розгортання) та під’єднатися (дія завершена).

Значення «уводити / увести в дію, з’єднуючи / з’єднавши з джерелом 
енергії» виражають дієслова вмикати / ввімкнути.

Отже, українською мовою правильно говорити так: під’єднуйтеся/
під’єднайтеся до мережі стільникового зв’язку. увімкни стільниковий 
телефон. Вимикай стільниковий телефон у театрі (За К. Городенською).
  Складіть звернення з  3–4  речень про необхідність вимкнути стільникові теле-

фони, з  яким має звернутися до людей у  залі:
•	 конферансьє	 перед	 початком	 концерту	 в  філармонії;
•	 голова	 журі	 перед	 оголошенням	 результатів	 мовного	 конкурсу;
•	 ведучий	 телевізійного	 ток-шоу	 перед	 початком	 обговорення	 у  відкритому	 ефірі.

Доберіть відповідні ситуації етикетні формули (привітання, звертання, прохання). 
Дотримуйте лексичних норм літературної мови.

  Уявіть, що після вашого звернення телефонні дзвінки в залі продовжують лунати. 
Повторіть прохання, обґрунтувавши його. Будьте стримані й  толерантні.

64. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Укажіть випадки по-
рушення лексичної сполучуваності. Чи можна вважати їх порушенням норм? Чому?

Словами своєї мови ти промовляєш до тих хто тебе зустрів у житті 
і проведе з нього. Твої найвідвертіші і найтепліші слова зігрівають не 
лише людину а й державу.

Слова немов цілюща вода якою підливаєш тендітну рослину з кот рої 
має вирости потужне дерево. Тому до слів потрібно ставитися з повагою. 
Не лише через те що слова складають мову а й через те що слова мають 
силу дії. Я це чітко зрозумів і тому зараз пишу не про мовне питання 
а про кришталеву конструкцію нашого майбутнього (О. Яськів).
  Визначте головну думку висловлення.

  Розкажіть про важливість правильного добору слів для висловлення певного 
змісту. Чи потрібно, вибираючи слова, зважати на ситуацію спілкування? Чому?

Слово і  контекст. Залежність значень слова від контексту. Слововживання § 5 
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 § 6 слова власне українські й запозичені. 
Виправдані й небажані запозичення

65. Прочитайте. Яку нову інформацію ви одержали з  тексту? Над чим текст 
змусив замислитись?

Численні етимологічні словники, а ще — словники іншомовних слів 
переконують, що будь-яка мова значною мірою складається з давніх і піз-
ніх запозичень. Мови взаємодіють у часі і просторі. Вони тісно сплелися 
корінням і кронами і просякнуті одна одною.

«Борщ, що я його хвалив» — вислів скіфський. Сучасні іранці пода-
ють борщ з ложкою сметани, так само іранськими є слово хвалити і кон-
струкція що я його замість який.

Звичні нам слова дошка, скло, хижа, кіт, редь-
ка, хліб, колодязь, меч, полк, лихвар, буква — гот-
ські (готи жили 300 років у Подніпров’ї). Щогла, 
стяг, гість, скарб, жебрак, кнут, пуд, ябедник, 
гатити — варязькі. Рідні огірки в мисці, лиман 
за левадою, троянди й маки, пошта, церква — 
слова грецького походження.

Речення «До козацького казана й куреня тор-
бар з кобзою привів ватагу чумаків, чабанів і ба-
траків безчобітних» складене з тюркських слів. 
«На ринку не потрап на гачок і купуй крам 
без гвалту, бо муситимеш рятуватися на даху 
кухні» — речення з німецьких слів. І так далі 
 (За В. радчуком).

  Сформулюйте за змістом прочитаного 2–3  проблемних питання. Скористайтеся 
поданою на фо 5рзаці підручника таблицею «Види запитань».

  Поставте проблемні питання однокласникам, вислухайте відповіді. За потреби 
доповніть їх.

  Чи спроможна будь-яка мова обійтися без запозичень з  інших мов? Чому?

Запозичення чужомовних слів  — один із засобів поповне  ння словникового 
запасу будь-якої мови. Завдяки запозиченням збільшується кількість у  ній слів, 
від запозичених слів утворюються похідні слова.

Серед запозичених слів виділяють інтернаціоналізми  — слова, які вжива-
ють у  багатьох неблизькоспоріднених мовах у  спільному значенні.

§ 6 слова власне українські й запозичені. 
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Найбільше таких слів у  галузях:
  політичній (конституція, парламент, мітинг);
  науковій (лінгвістика, математика, префікс);
  технічній (комп’ютер, принтер, квазар);
  освітній (клас, аудиторія, студент, екзамен);
  мистецькій (арія, мюзикл, серіал, пейзаж);
  спортивній (олімпіада, стадіон, футбол, бокс).

За давністю запозичення і  ступенем засвоєння мовою запозичена лексика 
поділяється на:

  запозичені слова в  цілому (баштан, кавун (з турецької), борщ (з перської));
  іншомовні слова зокрема, тобто такі, що не втратили чужорідних україн-

ській мові фонетичних або морфологічних особливостей (таксі, пюре, інгре
дієнт).

66. Перепишіть. Визначте іншомовні слова та похідні від них, поясніть їхнє лек-
сичне значення. Якої з  галузей життя стосується кожне слово?

1. Музей захоплює продуманою концепцією, побудовою експозиції 
з використанням інтерактивних засобів, дивує добором експонатів (За 
З. Мазуриком). 2. У Комітеті Верховної Ради України з питань інформа-
тизації та зв’язку відбулися слухання на тему: «Засади електронного уря-
дування у виборчому процесі» (З порталу Верховної ради україни). 3. Як 
відомо, поганий педагог диктує, хороший орієнтує, геніальний — нади-
хає! Маєш вудку — наловиш і риби, маєш компас — віднайдеш дорогу. 
Маєш у серці камертон — неодмінно зумієш розрізнити істину і фальш 
(За І. Старовойт). 4. Якщо спрацює теорія наномедицини, то, як вважа-
ють поважні лікарі, немає медичних і технічних обмежень, щоби людина 
гарантовано змогла жити до 120–130 років (В. Єшкілєв).
  Визначте в  іншомовних словах орфограми, поясніть написання цих слів прави-

лами.

67. Попрацюйте в  парах. Поясніть лексичне значення та визначте походжен-
ня поданих слів. За потреби зверніться до Тлумачного словничка.

Калейдоскоп, марафон, катаклізм, мажор, паразит.
  Які з  поданих слів можуть уживатися в  переносному значенні? Укажіть ці зна-

чення.

68. Перепишіть. Продовжте висловлення, розвиваючи думку його автора. Уве-
діть приклади слушної заміни іншомовних слів українськими відповідниками.

Ніскільки не закликаючи до «вигнання» з української літературної 
мови всіх запозичень чи іншомовних слів, все ж хочу нагадати, що пи-
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томе слово завжди точніше за іншомовне. Коли депутат промовляє «мій 
електорат» замість «мої виборці», складається враження, що він відчуває 
себе сюзереном над васалами (За О. Думанською).
  В запозичених словах позначте орфограми. Поясніть правопис.

  Лінгвістичне дослідження. Які поширені в  Україні імена запозичені з  інших 
мов? Підготуйте й  проведіть у  класі вікторину «Про що розповідають наші імена».

69. Попрацюйте в  групах. До кожного з  дієслів доберіть з  довідки україн-
ський відповідник.

Концентрувати, пресингувати, інспірувати, репрезентувати, пролонгу-
вати, сфальсифікувати, конфузити, піарити.

Довідка. Бентежити, залякувати, зосереджувати, підбурювати, представ-
ляти, продовжити, вигадати.

  Роздивіться рекламу версії казки «Котигорошко» для iPad з  інтерактивною графі-
кою. Чи доречним, на вашу думку, є  слово супермен? Відповідь обґрунтуйте.

  Обміркуйте й  укладіть словник небажаних запозичень під назвою «Свої не гір-
ші заморян», розподіливши обов’язки між учасниками проекту. Розмістіть роботу на 
шкільному веб-сайті. Визначте адресатів словничка, його обсяг.

  Назвіть 7–8  часто вживаних однокласниками запозичених слів, які передовсім 
ви вмістили  б до словничка.
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70. Попрацюйте в  групах. Випишіть із тексту іншомовні слова та похідні від 
них, де це можливо, доберіть до них українські відповідники.

Толерантність — поняття, яке в Україні все ще функціонує більше 
теоретично, ніж практично. Теоретично вже всі розуміють, що школи по-
винні бути інклюзивними, права людей іншої раси, національності, похо-
дження, статі, віку не можна порушувати, у тому числі й некоректними 
висловленнями, що піратство — це зло, як і будь-яка крадіжка, а куль-
тура — це навпаки, добре і потрібно і так далі.

Але на практиці рівень взаємної толерантності все ще дуже низький. 
І не так важливо, у чому саме твоя відмінність — якщо ти єдиний чор-
ношкірий у класі, єдиний в інвалідному візку чи єдиний православний 
з-поміж греко-католиків (або навпаки), навряд чи ти почуватимешся ком-
фортно. Принаймні найближчим часом уявити таке справді складно.

Взаємна толерантність — це один із найбільш ефективних на сьогодні 
способів, які допомагають долати конфлікти в сучасних суспільствах. На-
вчитися толерантності непросто, насамперед тому, що починати при цьо-
му доводиться не з пошуку чужих хиб, а з виправлення власних помилок, 
а це нікому не дається легко. Та поки кожен із нас не візьметься за цю 
роботу, ми продовжуватимемо жити в суспільстві, де рано чи пізно кожен 
може опинитися на місці упослідженого.

Тож толеруй інших і вимагай толерантності до себе. Будь толерант-
ний / толерантна (За Н. Сняданко).

  Прочитайте текст, замінюючи, де це можливо, іншомовні слова дібраними укра-
їнськими відповідниками.

  Складіть план тексту, уникаючи іншомовних слів.

  Перекажіть текст за планом. Замість іншомовних слів уживайте, де це доцільно, 
українські відповідники.

71. Попрацюйте в  парах. Прочитайте. Визначте в  тексті запозичені слова, 
витлумачте лексичне значення кожного. Які з  цих слів можна і  варто замінити 
українськими відповідниками? Які замінювати не варто? Чому?

Приємне й корисне спілкування повністю виключає агресивне 
нав’язування співрозмовнику чужих йому думок, поглядів, оцінок. Зі-
ткнення протилежних інтересів, невміння домовлятися, знаходити ро-
зумний компроміс найчастіше спричиняє гостру суперечку, тобто кон-
флікт.

Щоб уникати конфліктів із друзями, потрібно бути стриманим, роз-
важливим, терплячим. Якщо ви впевнені, що ваш товариш помиляється, 
потрібно пояснити йому це спокійно, тактовно. Свої заперечення необхід-
но логічно обґрунтувати.
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Якщо друг висловив на вашу 
адресу несправедливе, на вашу дум-
ку, зауваження, не слід реагувати 
бурхливо. Визнайте право товариша 
на помилку, яку він рано чи пізно 
зрозуміє.

Найкраща зброя самозахисту — 
гумор. На несправедливі звинува-
чення відповідайте жартом. Сміх 
відвертає увагу, розслаблює, заспо-
коює.

Якщо ж вашому другові не сміш-
но і він продовжує провокувати су-
перечку, постарайтеся неприємну 

розмову відтермінувати. Поясніть, що ви поспішаєте, на вас чекають, 
тому всі важливі питання ви обговорите пізніше. Зрозумівши, що його 
точку зору не оскаржують, ваш друг, можливо, до цієї теми не повер-
неться.

У вирішенні конфліктних ситуацій найбільше допомагає вміння спокій-
но розмовляти й логічно обґрунтовувати свої думки. Обговоріть проблему, 
розгляньте її з усіх точок зору і прийміть рішення, яке влаштує обох.

Не забуваймо настанову Григорія Сковороди: «Помилки друзів маємо 
вміти виправляти або прощати, якщо вони несерйозні». І ще один ско-
вородинівський афоризм: «Я належу до тих, хто ставить друга над усе, 
вважаючи його найліпшою прикрасою життя» (З Інтернету).

  Роздивіться карикатуру, доберіть до неї назву. Чи можна вважати зображення 
метафоричним? Чому? Як би зобразили процес конфліктування ви? Створіть «сло-
весну» карикатуру.

  Використавши інформацію з  тексту, складіть текст рекомендаційного характеру 
«Як уникати конфліктів із друзями».

72. Прочитайте. Якою мірою ви згодні з  автором тексту?

Головне національне багатство кожної країни — її люди, їхні здібності 
й потенціали. Гірко, коли набутки марнуються.

Без сучасного й якісно організованого інформаційного простору нації 
неможлива її політична єдність і формування національної ідентичності. 
Якщо мільйони українських громадян позбавити доступу до всіх і всяких 
духовних цінностей, націю буде зведено до рівня тубільського племені, 
забезпеченого хіба що рекламою ритуальних танців шоу-бізнесу та ще 

Ілюстрація з афіші фестивалю корот-
кометражного кіно для дітей і під-

літків «Єдність і толерантність»
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«фольклором» у вигляді криміналь-
них серіалів.

Якщо український громадянин 
буде позбавлений доступу до знання 
цінностей у найширшому сенсі, він 
не знатиме, чим йому в своїй країні 
пишатися,— а це почуття, без якого 
не буває повноцінного громадянства 
(За О. Забужко).

  Витлумачте значення сталих словосполучень духовні цінності, інформаційний 
простір. Звіртеся зі Словничком термінів. У  який спосіб ці поняття пов’язані за ін-
формаційної доби?

  Визначте в  тексті запозичені слова. Назвіть слова, похідні від запозичених. Ви-
тлумачте лексичне значення таких слів, звіртеся зі Словничком термінів.

  Поміркуйте: які з відомих вам каналів телебачення або веб-ресурсів (сайтів, блогів) 
ознайомлюють користувачів Інтернету з  духовними цінностями українського народу.

  Напишіть відгук про передачі (публікації), що їх продукує названий вами канал 
або веб-ресурс. Використайте у  вступі та висновках відгуку інформацію, подану 
в  тексті.

73. Прочитайте. З’ясуйте лексичне значення виділених слів за Тлумачним слов-
ничком.

Фольк-опера-балет Євгена Станковича «Коли цвіте папороть» абсолют-
но феноменальна. Вистава-феєрія зрозуміла і за музикою, і за змістом. 
Твір зіткано з історичних, ліричних, танцювальних, жартівливих, обря-
дових наспівів і запальних козачків і гопаків. Народну поліфонію автор 
наповнив терпким колоритом модер-
нових гармонійних співзвуч.

А як щодо назви твору? Адже 
неспроста він так загадково зветься! 
У назві «згорнуто» міф буття Все-
світу. Аби це зрозуміти, слід від-
повісти на запитання: коли ж цвіте 
папороть? Її шукають у купальську 
ніч, заради неї відправляють об-
ряди, вона — найжаданіша мета. 
Ця квітка магічна: хто натрапить 
на неї, дістане бажане — багат-
ство, благополуччя, благоденство. 
Але, як відомо, знайти її ніхто не 
може…
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Суть, зміст і сюжет опери-міфу — пошук без результату. Віднайти 
квітку папороті неможливо, адже її не існує! Це — символ позамежно-
го, знак Вічності. І поки ту квітку шукають — життя триває! (За Г. Лу-
ніною)
  Витлумачте рядки з  поезії Л.  Костенко: «Є скарби, допоки їх шукають. Переста-

нуть  — от тоді вже все». Як ці слова перегукуються з  назвою опери Є.  Станковича?

  Підготуйтеся до усного переказу тексту. Переказуючи, дотримуйтесь норм літе-
ратурної мови, замінюйте, де це можливо, запозичені слова українськими відповід-
никами.

  Зберіть у  мережі Інтернет інформацію про прем’єру фольк-опери-балету Є.  Стан-
ковича. Дізнайтеся, чому вона відбулася через 33  роки після написання твору. По-
цікавтеся іменами виконавців опери. Розкажіть про це в  класі.

§ 7 Лексичні й фразеологічні синоніми. 
синонімічне багатство української мови

74. Прочитайте. Дайте відповідь на запитання: чим пояснюється існування 
у  мові синонімів?

Слів у кожній мові менше, ніж предметів і явищ довкілля. Причи-
ною цього є те, що слова — узагальнені назви цілого класу предметів 
і явищ — багатозначні.

Проте спостерігається й інший процес — одні й ті предмети, ознаки 
й дії називаються різними словами. Так, людину, яка нічого не боїться, 
можна назвати сміливою, а можна хороброю, відважною, мужньою, героїч-
ною. Кожне з цих слів до основного значення (сміливий) вносить новий 
відтінок, виражаючи різний ступінь якості.

Слова багряний, пурпуровий, кумачевий, кармінний, пунцовий, малино-
вий, калиновий передають різні відтінки одного, основного червоного кольо-
ру. Відтінками жовтого кольору є лимонний, бурштиновий (янтарний), ка-
нарковий, жовтогарячий (оранжевий), солом’яний, золотавий, шафранний.

Слова, які по-різному звучать, але мають однакове або близьке зна-
чення, називаються синонімами (За Г. передрій, Г. Смоляніновою).

Лексичні синоніми  — слова переважно однієї частини мови, які за повної 
або часткової відмінності у  звучанні мають тотожні або близькі лексичні зна-
чення: дім  — будинок, будівля, споруда, домівка, хата, господа, помешкання, при
становище.

§ 7 Лексичні й фразеологічні синоніми. 
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Синоніми утворюють синонімічні ряди (гнізда). Слова, що утворюють си-
нонімічний ряд, обов’язково належать до однієї частини мови.

У кожному синонімічному ряду є  опорне (стрижневе) слово, найуживаніше 
з-поміж інших; навколо нього групуються інші синоніми, що між собою різняться 
певними відтінками значення.

Щоб визначити, чи належить конкретне слово до певного синонімічного 
ряду, треба зіставити його лексичне значення не з будь-яким словом цього ряду, 
а  лише з  головним (опорним).

За добору синонімів слід ураховувати багатозначність слів, адже синоніми 
можна підшукувати до кожного зі значень багатозначного слова.

Порівняйте:
Святковий

про одяг про настрій

небуденний, ошатний, елегантний урочистий, піднесений, радісний

Синонімічні ряди поповнюються за рахунок запозичених слів: доброво
лець  — волонтер; діалектних: вітер  — легіт; просторічних: набриднути  — діс
тати.

Свідомий, точний, відповідний змістові й  формі висловлення вибір слова  — 
показник високого рівня мовленнєвої культури мовця.

75. Доберіть із довідки синоніми до поданих слів. Запишіть утворені синоні-
мічні ряди.

1. Ввічливий, вишуканий, відлюдкуватий.
2. Фісташковий, карміновий, лазурний (лазуровий), хакі.

Довідка. 1. Чемний, вихований, гречний, коректний, делікатний, уваж-
ний, привітний, люб’язний, обхідливий, поштивий, галантний, послужли-
вий, куртуазний; витончений, добірний, рафінований, орнаментальний, фе-
шенебельний, елегантний; вовкуватий, нелюдимий, дикий. 2. Блідо-зелений; 
яскраво-червоний, блакитний; захисний.

  Один з  утворених синонімічних рядів уведіть до самостійно складеного вислов-
лювання.

76. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте синоніми. 
Окресліть роль синонімів у  мовленні.

1. Щомиті щохвилини встає майбутнє України! (С. пушик) 2. Світ 
широкий і розлогий скрізь ведуть шляхи й дороги (Н. Забіла). 3. Кудись 
поділись сум зажура і хочеться безмірно жить (О. Лупій). 4. В океані му-
дрості тоне човен мого розуму (О. Довгий). 5. Криши ламай трощи стерео-
типи! (Л. Костенко)
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  Які синоніми є  однорідними членами речення?

  Доберіть синоніми до слів великий, розум, хвилюватись. Поясніть відмінність 
у  відтінках лексичних значень слів, що увіходять до кожного з  утворених синоні-
мічних рядів.

77. Прочитайте статті з  тлумачного словника. Укажіть, чому для пояснення 
лексичного значення слів часто використовують саме синоніми.

Бравий, а, е. Мужній з вигляду, сміливий, енергійний, жвавий.
Бучний, а, е. Пишний, розкішний, дуже багатий.
Варіант, а, ч. Видозміна, різновид чого-небудь.
  Поясніть лексичне значення слів винаходити, працьовитий, заздалегідь за допо-

могою синонімів.

  Усі три синонімічні ряди уведіть до самостійно складеного висловлення (усно).

78. Прочитайте словникові статті. Прокоментуйте їхню будову.

Вітер (більший або менший рух повітря в горизонтальному напрямі); 
вітровій поет., вітрило фольк.; легіт (легкий вітерець), легковій поет., 
зефір рідше, бриз (береговий, морський); суховій (сухий і гарячий); сте-
повик (степовий), степняк рідше; фен (сухий і теплий, що дме з гір у до-
лину); буревій, борвій поет. (сильний); поземка [поземок] (низовий вітер 
узимку, що звичайно переносить сніг по землі); сіверко діал. сівер діал. 
(холодний).

(Зі словника синонімів української мови)

1. Зелений (який має колір зелені, трави і т. ін.); смарагдовий, ізум-
рудний рідше, малахітовий (яскраво-зелений).

2. Зелений (який не дозрів, не доспів), неспілий, нестиглий, незрілий, 
недоспілий, недостиглий, недозрілий.

(Зі словника синонімів української мови)

  Простежте, як у  словниковій статті враховано багатозначність головного (опор-
ного, ключового) слова.

  Складіть словникові статті на багатозначні слова змішувати, киснути.

79. Прочитайте. Визначте стиль уривка, доведіть свою думку.

Навіть тоді, коли Маруся Богу славка здійснила героїчний всеокупаю-
чий вчинок — звільнила всіх невільників з кайданів, з неволі, з немило-
сердної каторги,— тиша зали не розсипалась аплодисментами. Та тиша 
ще більше набрякла… А коли нарешті розкрилась завіса, у залі вибухнула 
така буря оплесків, тупотняви, несамовитого крику «браво!!!», що здава-
лося, ніби стеля рушиться, розпадаються стіни й все летить геть у прір-
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ву. Всі щось кричали, тупотіли, 
лементували, сміялися гомерично 
і били, били, били в долоні наваль-
но й оглушливо, гатили, мов з ку-
леметів і гармат скорострільних… 
(І. Багряний)

  Укажіть в  уривку синоніми, поясніть 
їхню роль.

  Перекажіть уривок усно, уживаючи 
якнайбільше самостійно дібраних синоні-
мічних рядів.

  Роздивіться репродукцію створеної 
Феодосієм Гуменюком картини «Маруся 
Богуславка». Складіть словесний опис зо-
внішності героїні народної думи. Уживай-
те синоніми.

  Якби у  вас спитали, кому із сучасних 
кіноактрис або співачок слід доручити 
роль Марусі Богуславки в  театральній ви-
ставі або кінофільмі, кого  б ви порадили? 
Вибір обґрунтуйте.

Лексичні синоніми поділяють на загальномовні та контекстуальні.
Загальномовні синоніми  — близькі за значенням, навіть якщо взяті ізо-

льовано, поза контекстом.
Контекстуальні синоніми  — слова, які зближуються своїми значеннями 

і  вступають у  синонімічні зв’язки лише в  певному контексті: прикметник сивий 
у  словосполученні сивий Львів є  синонімом до слів старий, давній.

Часто контекстуальні синоніми вживаються з  метою уникнення невиправ-
даного повтору одного й  того слова: Навесні прилетіла ластівка. Пташина 
зліпила гніздо під стріхою.

80. Прочитайте. Визначте синоніми загальномовні та контекстуальні.

Стоячи біля моря, ми бачимо, як набігають хвилі. Зосередьмо увагу 
на русі хвиль. Якими дієсловами їхній рух передається?

Словник до слова набігти подає синоніми накотити, накотитися. 
Є й інші слова: добігати, лізти, наповзати, прихлинути, а якщо з плес-
котом, то плескатися, плюскати, хлюпати, полоскатися.
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Хвилі гойдаються, коливаються, котяться, перекочуються, ходять, 
ідуть, біжать, пробігають, женуть, тікають; якщо нестримно — рвуть-
ся, якщо навально — ринуть.

Хвилі більшають, наростають, здіймаються, підіймаються, зводять-
ся, устають, дмуться, скидаються, спинаються, зіштовхуються, напи-
наються, піняться, скипають, шумують, вирують, нуртують, бушують, 
грають, гуляють, шаленіють.

Хтось скаже, що хвилі лижуть берег, ударяють, б’ються об берег, об-
валюються, розсипаються. Для зворотного руху хвиль підійдуть слова 
відходити, відкочуватися, відпліскувати (За О. Синиченком).
  Роздивіться репродукцію картини І.  Айвазовського «Вид на крутий скелястий 

берег і  бурхливе море на заході сонця». Розкажіть про зображене, використовуючи 
деякі (на вибір) із поданих в  уривку синонімічних рядів.

81. Перепишіть. На місці крапок упишіть самостійно дібрані синоніми  — за-
гальномовні або контекстуальні.

Плавання під вітрилами вимагає … . Знання про керування човном, 
про його окремі частини, про те, як кожна з них функціонує … . Воно 
потребує також здатності визначати напрям та силу вітру, оцінювати … 
взаємодію вітру та вітрил, відповідно розташовувати … їх. Із часом на 
практиці людина вдосконалює … ці знання.
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Критичне осмислення практики — вимога для співвідношення між 
теорією та практикою. Інакше теорія стане просто базіканням …, а прак-
тика — накопиченням помилок… (За п. Фрейре)
  Обґрунтуйте вжиті в  уривку розділові знаки.

82. Попрацюйте в  групах. Складіть і  розіграйте діалоги, використавши в  ре-
пліках якнайбільше синонімів.

1: між дідусем та онуком про переваги й недоліки листування за до-
помогою електронної пошти;

2: між старшою та молодшою сестрами про дотримання елементарних 
правил етикету в повсякденному спілкуванні з друзями;

3: між учителем мови та членами мовного гуртка про започаткування 
шкільного альманаху, присвяченого питанням культури мовлення сучас-
них молодих українців;

4: між учителем художньої культури та десятикласниками про мету 
та план роботи шкільного гуртка юних мистецтвознавців.

83. Складіть невеликий текст, обігравши подані синонімічні власні назви.

Борисфен — Славута — Дніпро; Молочний Шлях — Перунів Шлях — 
Батиєва Дорога — Чумацький Шлях (Чумацька Дорога) — Божа Дорога, 
Пташиний Шлях.
  Поясніть, чим ви керувалися, складаючи висловлення з  поданими синонімами. 

Як добір синонімів пов’язаний із контекстом?

84. Витлумачте значення виділених у  реченнях обох колонок фразеологізмів.

1. Це була молода і хороша, тілько 
бліднолика пані. Зараз було вид-
но, що се не нашого пера пташ-
ка (П. Куліш).

2. У Петра од таких речей аж мороз 
пішов поза шкурою (п. Куліш).

1. Це був молодий, високий 
козак, тілько зараз і видно, 
що не нашого поля ягода 
(п. Куліш).

2. Аж на душі в мене похоло-
нуло від того видива (Є. Гу-
цало).

  Чи є  виділені фразеологізми взаємозамінними? Усно здійсніть таку взаємозаміну. 
Зробіть висновок: чи є  ці фразеологізми синонімічними.

Фразеологічні синоніми  — це стійкі звороти, що вживаються на позначен-
ня одного й  того поняття. Хоч вони й  близькі за значенням, проте не тотожні, 
мають різний лексичний склад, увиразнюють і  відтіняють різні сторони цього 
поняття.
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Фразеологічні синоніми об’єднуються в  синонімічні ряди: набрати в  рот 
води, ні гугу; брати язика на гаплик; сидіти склавши руки, байдики бити, лежа
ти на боці.

Крім фразеологічних синонімів, є  фразеологічні варіанти. Це такі видозміни 
фразеологізмів, які, маючи тотожні значення, розрізняються окремими словами: 
ведмідь на вухо наступив — віл на вухо наступив; коту під хвіст — собаці під хвіст.

85. Прочитайте словникові статті. Прокоментуйте позначки, що стосуються 
фразеологічної синонімії та фразеологічної варіативності.
Викидати / викинути колінця (колінце). Робити щось незвичайне або 

легковажне. Синоніми: викидати коника; відколоти номер.
спіймати облизня / ловити облизня. 1. Лишитися без того, на що розрахо-

вував; не отримати нічого. Синонім: лишитися з носом. 2. Отримати відмову 
під час сватання, залицяння. Синоніми: дістати гарбуза; дістати відкоша.

Для відводу очей. Щоб відвернути увагу від чого-небудь, лише для 
створення певного враження; удавано. Синоніми: для виду; про людське 
око; для годиться; для видимості.

86. Прочитайте. Визначте в реченнях фразеологізми, витлумачте їхнє значення. 
Які з  них синонімічні? Відповідь обґрунтуйте.
1. Він яким удався, то так повсякчас і тримався. І не треба було про 

нього казати, що горбатого й могила не виправить, чи з чорної кішки бі-
лої не зробиш, чи криве дерево не дуже вирівняєш (Є. Гуцало). 2. Можна 
було б подумати, що мій однокласник надвередився трохи дахом поїхав, 
чи ум за розум у нього заскочив, чи, як то кажуть по-сучасному, шарики 
за ролики в нього заїхали (В. Шевчук). 3. Він по городу ґав ловив та ви-
трішки продавав (Нар. тв.).
  Розкажіть про роль фразеологізмів у  мовленні.

87. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розділові зна-
ки. Визначте синоніми загальномовні та контекстуальні.
1. Є щось вище за наше ж..ття своя з..мля своя Ві..чизна (М. Стель-

мах). 2. Можна ходити рідною з..млею а можна топтати її (В. Захарченко). 
3. Годі тепер! Ні скарг ані плачу ні нарікання на долю! (Леся українка) 
4. Зникнуть скарги п..чалі жалі… Буде правда на нашій з..млі (С. пу-
шик). 5. Не здамся не здр..гнусь не відступлю! (п. перебийніс)
  Чи вживається слово синонім у  переносному значенні? Витлумачте таке значен-

ня в  реченні Прізвище Симиренко стало синонімом успіху й  доброчинності. Що вам 
відомо про родину підприємців-меценатів-науковців Симиренків? Розкажіть про це, 
у  розповіді вживайте синоніми.


