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Передмова
Дорогі друзі!
Ви продовжуєте вивчати українську мову — могутнє знаряддя
людської думки. Цей підручник допоможе вам оволодіти мовними багатствами, відкрити для себе мову як систему взаємопов’язаних одиниць. Ви докладно ознайомитеся з будовою та особливостями складних
речень, навчитеся застосовувати набуті знання у створенні власних висловлювань, у повсякденному спілкуванні.
Матеріал підручника розподілено за рубриками. Теоретичні відомості, що потребують особливої уваги, винесено в рубрику «Із секретів синтаксису». Узагальнити вивчене за певною темою вам допоможе
рубрика «Подумайте і дайте відповіді». Наприкінці кожного розділу
вміщено «Запитання і завдання для повторення й узагальнення», а наприкінці підручника — тести, за якими можна підготуватися до підсумкової контрольної роботи.
Щоб навчитися самостійно засвоювати новий матеріал, спирайтеся
на схеми, таблиці, проблемні запитання, об’єднані рубрикою «Мово
знавче дослідження». Рубрика «Пунктуаційний практикум» звертатиме вашу увагу на особливості постановки розділових знаків. Працюючи
із завданнями рубрик «Слово-диво», «Мудрість народна», ви відчуєте
красу і силу слова, зможете долучитися до створення поетичного образу. Виявити свої здібності, розвинути фантазію вам допоможе рубрика
«Краса врятує світ», у якій подано галерею художніх полотен живописців-класиків і наших сучасників. Тексти в рубриках «Видатні українці / українки», «Пізнай себе і світ» збагатять вас цікавою інформацією, завдання до них допоможуть зорієнтуватися в мережі Інтернет.
Зацікавлять вас і рубрики «Комунікативний практикум», «Культура мовлення». Виконуючи ситуативні та ігрові завдання, працюючи
парами й усім класом, ви переконаєтеся, що з кожним уроком удосконалюєте своє мовлення, набуваєте вміння успішно спілкуватися.
Замислюйтеся над живим словом, робіть висновки з почутого
й прочитаного — і ви зможете пізнати самих себе, історію свого та
інших народів. Тож бажаємо вам плідної праці й успіхів!
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Розвиток української мови
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Розвиток української мови

Прочитайте виразно текст. Дайте йому заголовок, визначте стиль. Яку функцію
він виконує? Поміркуйте, які питання порушує автор і чому. Як інформація, по
дана в тексті, впливає на читача?

Мова — це наша національна ознака, в мові — наша культура,
ступінь нашої свідомості.
Мова — це форма національного організування. Мова — душа
кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб… Звичайно, не сама по собі мова, а мова як певний орган культури, традиції.
У мові — наша стара й нова культура, ознака нашого національного
визнання!
Мова — це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. У такому разі мова — це
найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я…
І поки живе мова — житиме й народ як національність. Не стане мови — не стане й національності: вона геть розпорошиться поміж
дужчим народом…
(І. Огієнко)
Випишіть із тексту ключові слова і з’ясуйте їхні значення.
Зверніть увагу на синтаксичну будову речень. Чому в тексті переважають склад
ні речення?
Як ви розумієте зміст двох останніх абзаців?
2

Випишіть із тексту попередньої вправи виділені словосполучення. З’ясуйте їхнє
значення. Складіть з ними речення.
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Вступ
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Мовознавче дослідження. Прочитайте текст мовчки. Доберіть до нього інший
заголовок. Доведіть, що це науковий стиль. Що нового ви дізналися про роз
виток української мови?

З глибин історії української мови
Коли йдеться про виникнення української мови як мови нашої
нації, у свідомості багатьох людей ця мова асоціюється* з тією, яку
вони чують щодня по радіо й телебаченню, яку
вивчали в школі, якою читають книжки й газети,
мова
користуються в щоденному спілкуванні між собою,
мовознавство
тобто їм уявляється сучасна українська літератур
гові рка
на мова. Проте національна мова* — це не тільки
діалект
спільна для всієї нації літературна мова, відшліфоспілкування
вана майстрами художнього слова, але й мова народна, відмінна в різних діалектних ареалах*.
Щодо походження української літературної мови в сучасному мовознавстві ніяких проблем немає. Загальновідомо, що її започаткував
І. Котляревський, а основоположником став Т. Шевченко, які писали
свої твори народною мовою на основі українських середньонаддніпрянських говірок. До І. Котляревського й Т. Шевченка існувала староукраїнська мова, що сформувалася на основі давньоруських літературних
традицій*, а давньоруська писемно-літературна мова виникла під безпосереднім впливом старослов’янської (церковнослов’янської) мови, запозиченої від болгар разом з прийняттям християнства в Україні-Русі.
(Г. Півторак)

І. Котляревський.
Художник В. Боровиковський

Т. Шевченко.
Художник І. Крамський

Асоціація — зв’язок між уявленням, думкою, почуттям, внаслідок якого одне
уявлення викликає інше; асоціюватися — поєднуватися в уявленні за асоціа
цією.

6

Розвиток української мови
Національна мова — мова певної нації, народу.
Ареал — територія поширення чого-небудь.
Традиція — досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що склалися
історично й передаються з покоління в покоління.

Чиїми портретами проілюстровано текст? Запишіть складне речення за фото
ілюстраціями, пов’язавши його за змістом із другим абзацом тексту.
Комунікативний практикум. Перекажіть текст, доповнивши своїми міркуван
нями про історію й розвиток української мови. Використайте слова в рамці.
4

Мовознавче дослідження. Прочитайте текст. Перекажіть його, виписавши клю
чові слова.

У наш час національного й державного відродження помітно
зростає інтерес до української мови як головної ознаки нашої нації.
Шукаючи прадавні корені української мови, слід пам’ятати, що українці — частина слов’янського світу, а наша мова — одна зі слов’янських мов.
Спочатку українська національна мова функціювала переважно
у формі усного мовлення з розгалуженою сіткою територіально-діалектних різновидів. Надалі вона виступає вже як загальнонародна мова
з розвиненими літературними стилями. В українській мові протягом
історичного розвитку сформувалися свої фонетичні, морфологічні,
синтаксичні, лексичні особливості, якими вона вирізняється з-поміж
інших слов’янських мов.
Поняття «національна мова» охоплює і літературну мову, і діалекти. Українська літературна мова характеризується багатим лексичним
складом, упорядкованою граматичною будовою та розвиненою системою стилів. Нею представлена держава на міжнародних форумах.
Неодмінною ознакою літературної мови є постійний рух, поява
змін, викликаних різними причинами — внутрішньомовними та позамовними. Літературна мова як еталон правильності, унормованості
приймає ті зміни, що відповідають особливостям її будови (фонетиці,
лексиці, граматиці). Уживання літературної мови регламентується її
нормами, дотримання яких забезпечує мовцям високий рівень мовленнєвої культури.
Плекати рідну мову, засвоювати її лексичні, граматичні, стилістичні багатства повинна кожна людина протягом усього свого життя.
(З посібника)
Зайдіть на сайт www.litopys.org.ua й отримайте більш докладну інформацію про
походження української мови.
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Комунікативний практикум. Складіть розповідь про побутування української
мови у вашому місті (селі). Які перспективи її вдосконалення і збагачення ви
бачите? Наведіть приклади.
Підготуйте полілог на одну з тем: «Як впливає живе мовлення людей на розви
ток української мови»; «Чому треба дотримуватися норм літературного мовлен
ня»; «Як художні твори збагачують літературну мову».

6

Слово-диво. Прочитайте тексти. Визначте стиль кожного з них. Які враження
викликає їхній зміст? Чи залежать ваші враження про описане від стилю тексту?
Як саме?

1. Лівий берег Дніпра, рівний, плисковатий, суспіль зарослий густими лозами та верболозом, зеленів, неначе засіяний житом; а далі синіли густі бори, неначе море, закутане в синю та сизу імлу. На південь
сизіли гори, а на горах було видно Київ, що неначе потонав у легкій
прозорій імлі. Забудування неясно мріли в сизій далечі, а над ними
були розкидані ніби золоті букети: то лисніли позолочені бані та хрести на монастирях та церквах. Та далека картина здавалась якимсь
квітником з золотими маківками та золотими квітками, за які розказують тільки в казках. І високе та глибоке синє іюньське небо, і ті
далекі сизі шпилі й гори з Андріївським собором на чолопочку шпиля,
і золоті букети з бань та хрестів,— усе це було схоже на ті вигляди,
що часом сняться у сні, що за їх розказують в казках. Вік проживеш — і не забудеш цю пишну картину, як часом ніколи не забувається дивно гарний сон.
(І. Нечуй-Левицький)

Києво-Печерська лавра
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2. Дніпро, могутній, широкий, повноводий, багатий на рибу, Дніпро з його розкішними зеленими долинами, несходимими плавнями,
повними всякого птаства, звіру та лісу, такий Дніпро не міг не звернути на себе уваги первісної людини, коли вона його вперше побачила.
Без сумніву, вже в передісторичні часи, палеолітичного, неолітичного
та бронзового періодів, людина жила коло Дніпра та на деяких островах його. Тут вона родилася, виживала свій вік, тут же і кінчала своє
життя, лишаючи після себе різні так звані культурні пережитки на
своїх стаціях* та в майстернях. В історичні часи Дніпро вже був відомий грекам, і перший на світі історик Геродот писав про нього вже
450 року до християнської ери. Геродот називав Дніпро Борисфеном.
(Д. Яворницький)
Стація — місце поселення людей, тварин.

Випишіть із текстів у дві колонки слова, що характеризують лексичні особливос
ті стилів. Зробіть висновок про багатство виражальних засобів сучасної укра
їнської мови.
Комунікативний практикум. Побудуйте діалог-розповідь інформаційного ха
рактеру про стилі мовлення.
7

Прочитайте текст мовчки. Що нового ви дізналися про розвиток мови? Як ви
розумієте виділені в тексті вирази? Спробуйте пояснити смисл речення «Спря
мованість у майбутнє — це сенс існування мови».

Рушійними силами мови, які забезпечують її життєздатність і еволюцію*, є потяг до самозбереження та успадкування. Дія цих сил
створює мовну екологію*, сприятливу для існування і розвитку мови
в певному етнічному середовищі. Перша сила забезпечує її тотожність
протягом століть, друга — її пристосування до потреб життя, що перебуває у вічному русі.
Спрямованість у майбутнє — це сенс* існування мови. Коли вона
перестає дивитись у дзеркало майбутнього, відбувається руйнування її
екології, сповільнюється її хода або й припиняється зовсім.
Чи не тому радянські ідеологи та науковці свідомо оминали питання про перспективи української мови?
(В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький)
Еволюція — процес розвитку, зміни чого-небудь.
Мовна екологія — новий напрямок у лінгвістиці. Екологія мови вивчає взаємодію мови з оточуючими її факторами з метою збереження самобутності кожної окремої мови і підтримки мовного різноманіття. Поняття «екологія мови»
ввів лінгвіст Е. Хауген у 1970 р.
Сенс — значення, зміст чого-небудь.
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Вступ
Комунікативний практикум. Продовжте розповідь про розвиток української
мови. Які перспективи її вдосконалення та збагачення ви бачите? Наведіть влас
ні приклади.
8

До наведених у лівій колонці фразеологізмів доберіть синонімічні відповідники
з правої.
кричати пробі
одібрало мову
голубити словами
костити останніми словами
ані пари з уст
умітити в саме око
бентежити кров
блудити словами
грати в словечка

мовчати
викликати неспокій
говорити безтямно
ніжно говорити
вести пусті розмови
лаяти
кликати на допомогу
втратити здатність говорити
влучно сказати

Складіть 3–4 речення з поданими фразеологізмами.
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Запишіть слова, дотримуючись правил написання.

1.
2.
3.
4.

Вольт/метр, ватт/метр, пульсо/метр, спідо/метр.
Відео/касета, відео/новини, відео/фільм, електро/плуг.
Віце/спікер, екс/прем’єр, лікар/педіатр, мега/поліс.
Бурят/монгол, комі/перм’як, радикал/соціаліст, комі/зирянин.

Побудуйте розповідь про розвиток і збагачення української мови за рахунок
словотворення.
10

Мовознавче дослідження. Прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення
його.

Історія української літератури засвідчує постійну увагу художників слова до рівня, стану, умов функціювання літературної мови.
У певні періоди суспільного розвитку, коли тільки художня література репрезентувала літературну мову, письменники наголошували
на виробленні літературних норм у художній практиці, змагалися за
розширення словника літературної мови. Леся Українка, пишучи драми, ліричну поезію на теми життя східних народів, на теми давньої
історії, розширюючи інтелектуальні рамки української поезії, творила словник української інтелігенції, моделювала життєві ситуації,
у яких могла б звучати українська мова. У реальному житті таких
ситуацій не було, але письменницька уява переносила її в майбутнє.
Чи відривалася мовна практика поетеси від живого народного коріння
мови? Звичайно, ні! Саме знання й відчуття цього коріння давало змогу письменниці нагромаджувати мовно-культурний потенціал нації,
10

Розвиток української мови
виводити українську літературу й літературну мову за обрії сільської
і традиційної народнопоетичної тематики. Природно, що для цього
треба було «кувати» нові слова, словосполучення, формувати комунікативний синтаксис, орієнтований на різні життєві ситуації. У таких
випадках художник сам творить індивідуальну літературну норму, яка
за дії багатьох чинників стає загальнолітературною нормою.
(С. Єрмоленко)
Перекажіть прочитане близько до тексту.
Дослідіть, як автор визначає роль майстрів слова в розвитку української мови.
Які письменники XIX і XX століть активно впливали на становлення і збагачення
української літературної мови?

Подумайте і дайте відповіді
1.
2.

Як ви розумієте вираз розвиток мови?
Яку роль відіграє історія народу в розвитку і збагаченні його
мови?
3. Як упливають історичні події на збагачення української мови?
4. Яка роль І. Котляревського і Т. Шевченка в розвитку української
мови?
5. Розкажіть про розвиток сучасної української мови.
6. Наведіть приклади запозичених слів і з’ясуйте значення їх.
7. Яку роль у розвитку мови відіграє словотворення? Наведіть приклади слів, утворених різними способами.
6. Як упливають письменники, учені, журналісти на розвиток української мови?
7.	Чому літературну мову вважають високорозвиненою?
Домашнє завдання
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Розгляньте схему й побудуйте розповідь на тему «Наша мова — невичерпне
джерело розуму людського».

Мова
родова
етнічна
національна

загальнонародна
літературна
діалектна
жаргонна
арго

усна
писемна
стилі мовлення
діалог
монолог
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Повторення вивченого у 8 класі

§
12

2

Граматична основа речення.
Двоскладне й односкладне речення

Мовознавче дослідження. Запишіть речення. Позначте в них граматичні осно
ви. Дослідіть, чи всі речення двоскладні.

1. Календарем заведено називати певну систему відліку великих відрізків часу. 2. Унікальним геологічним утворенням, одним
з найбільших річкових островів узагалі є Хортиця. (С. Гречанюк)
3. Невісточками в народі називають ромашки. (О. Васильківський)
4. Наша історія є історією віковічної боротьби українського народу
за своє місце під сонцем. (М. Горинь) 5. «Кобзар» Шевченка є книгою пізнання добра і зла. (М. Горинь) 6. Головний убір був своєрідною візитною карткою дівчини, зовнішніх фізичних принад її.
(Д. Степовик) 7. Барбарис належить до надзвичайно цінних чагарників. (Н. Зубицька) 8. Калина є уособленням дому, батьків, усього
рідного. (О. Шалак)
Перебудуйте речення так, щоб між підметом і присудком було вжито тире. Ви
значте тип присудка.

Говорімо без помилок!
Запам’ятайте правильне наголошення слів у поданих словосполу
ченнях:
річкові  острови — річкових островів;


український
народ — українського
народу;
книга пізнання — книгою пізнання;
 чагарники — надзвичайно цінних

надзвичайно цінні
чагарників;


усе рідне — усього рідного.
12

Граматична основа речення. Двоскладне й односкладне речення
13

Мудрість народна. Прочитайте народні вислови, правильно інтонуючи їх. Роз
ставляючи розділові знаки, випишіть спочатку речення, у яких тире вжите між
підметом і присудком, потім — із тире на місці пропущеного члена.

1. Без догляду земля кругла сирота. 2. Вінець праці добро, вінець
зусиль результат. 3. «Встань» людину годує, а «лінь» марнує. 4. Джерела життя турбота, охота й робота. 5. Життя без праці часник без
хліба. 6. Зерно молотити не за столом сидіти. 7. Дерево міцне корінням, а людина завзятістю. 8. Праця багатство всього народу. 9. Праця
море, знання човен, розум весло. 10. За господарем тік плаче, а за господинею піч. 11. Старанність права рука щастя. 12. З піснею легше
працювати, з охотою вдвічі. 13. Труд для людини джерело здоров’я
і життя. (Нар. творчість)
Визначте, якими частинами мови виражені головні члени в реченнях, коли тире
вживаємо між підметом і присудком.
З’ясуйте, на місці яких пропущених членів уживаємо тире в неповних реченнях.
14

Слово-диво. Складіть речення, об’єднані темою «На тернистих шляхах нації»,
так, щоб подані слова були вжиті в ролі різних членів речення.
Зразок. 1) Чумацтво залишило після себе пісні народу про ті далекі нелегкі
часи. 2) Український народ пишається чималою кількістю всесвітньо
відомих пам’яток архітектури. 3) Без національних світочей української
культури й історії та їхніх звершень не було б нашого народу.

Символ — 1) додаток; 2) іменна частина складеного присудка.
Україна — 1) підмет; 2) прикладка; 3) додаток; 4) обставина.
Нація — 1) означення; 2) додаток; 3) підмет.
У побудованих реченнях підкресліть другорядні члени.
15

Накресліть у зошиті таблицю й заповніть її, уписавши вид односкладних речень.
Наведіть приклади, скориставшись поданими нижче реченнями.
Форма вираження головного члена
односкладного речення

Вид односкладного речення

Дієслово 1-ї або 2-ї особи однини чи множини дійсного й наказового способів
Дієслово у формі 3-ї особи множини теперішнього
чи майбутнього часу або у формі множини минулого
часу дійсного способу
Дієслово 2-ї особи однини і множини дійсного та
наказового способів (дія стосується узагальненої
особи)

13
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Форма вираження головного члена
односкладного речення

Вид односкладного речення

Безособові дієслова; особові дієслова, ужиті в безособовому значенні; неозначена форма дієслова
зі словами можна, треба, доцільно, неможливо, не
варто та ін.; дієслівні форми на -но, -то
Іменники у формі називного відмінка або кількісно-іменні словосполучення

1. Усі національні культури побудовано на шануванні предків.
(О. Таланчук) 2. За рідний край і життя віддай. (Нар. творчість)
3. Образи української міфології… 4. Не можна забувати про український мовний етикет. (С. Богдан) 5. Накликання бажаного словом знаходимо в усіх наших обрядових піснях. (С. Богдан) 6. Загалом у міфології різних народів перевагу віддавали нерукотворному будуванню
світу. (О. Таланчук)
Доведіть, що виділені в реченнях означення не є однорідними. Наведіть і запи
шіть власні приклади речень з однорідними означеннями. Поясніть уживання
коми.

Подумайте і дайте відповіді
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Які мовні одиниці вивчає синтаксис? Наведіть приклади.
Назвіть головні та другорядні члени речення.
Складіть перелік пунктограм, властивих простому неускладненому
реченню.
Коли в простому неускладненому реченні вживають тире? Доведіть це на власних прикладах.
Які види односкладних речень ви знаєте? Відповідь проілюструйте
власними прикладами.
Доведіть, чи може бути односкладне речення неповним. Наведіть
приклади.

Домашнє завдання
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Подані двоскладні речення перебудуйте в односкладні конструкції різних видів.
Виділіть головний член, з’ясуйте, чим він виражений. Визначте вид односклад
них речень.

1. Обжинковий вінок виготовлявся із зібраних на стерні колосків. (В. Скуратівський) 2. Ранкова роса вкрила зелень. (А. Шиян)
3. Із давніх-давен лелек люди особливо шанували в Україні. (О. По14

Розділові знаки в простому ускладненому реченні
тапенко) 4. На честь верби молодь улаштувала спеціальне свято.
(О. Потапенко) 5. Уночі, йдучи звідкись чи кудись, ти раптом згадаєш про небо. (Є. Гуцало) 6. Веселі й забрьохані, ми входимо в ліс.
(М. Стельмах) 7. Пісенним символом українців віддавна вважається
соловейко. (О. Потапенко) 8. Місяць розливав по нічному небу хвилі
м’якого проміння. (Є. Гуцало)
Підкресліть у першому реченні невідокремлене означення, виражене дієпри
кметниковим зворотом. Поясніть, за яких умов його потрібно виділяти комами.
Доведіть це практично.

§
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Розділові знаки в простому ускладненому реченні

Видатні українки. Відновіть текст, поділивши його на абзаци й визначивши
межі речень. Спишіть, розставляючи потрібні розділові знаки. Поясніть пунктуа
цію в реченнях з однорідними членами. Визначте синтаксичну роль однорідних
членів.

У перших десятиріччях XX століття на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків Баттістіні Карузо Тітта Руффо Шаляпін
лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень
з ними це була Соломія Крушельницька однак порівняно зі своїми
уславленими колегами вона виявилася набагато вищою як особистість
творчість Соломії Крушельницької справила величезний вплив на розвиток вокального мистецтва в усьому світові а її ім’я золотими літерами вписане в історію світового оперного мистецтва хто ж вона ця
небачена досі чарівниця яка заслужила почесті й визнання навіть
в Італії голос співачки за визначенням італійських критиків вирізнявся привабливістю
й особливим чарівним оксамитовим тембром
він сильний запальний звучний і співучий здавалося її творчий інтелект фактично безмежний усебічно обдарована й освічена Соломія
Крушельницька розмовляла й співала багатьма
мовами українською польською російською італійською іспанською французькою німецькою
та англійською вона прекрасно грала на фортепіано й сама вивчала партитури та ролі не
звертаючись за допомогою до фахівців з однаковим успіхом співала як суто ліричні так
15
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і драматичні партії а закінчила свою кар’єру героїко-драматичними
операми Штрауса Вагнера Піццетті Каталані у творах цих композиторів Соломія Крушельницька була й залишається неперевершеною.
(За М. Головащенком)
Знайдіть речення з узагальнювальними словами при однорідних членах. На
кресліть схеми їх. Перебудуйте одне з таких речень так, щоб при узагальню
вальному слові було вжито тире.
18

Видатні українці. Відновіть і запишіть висловлювання, уписуючи на місці про
пусків потрібні за змістом вставні слова (словосполучення, речення) з довідки.
Визначте вид вставних компонентів за значенням.

Талановитим стратегом і тактиком розвідки був
стратег
Богдан Хмельницький. … у кожному населеному пунктактик
ті майбутній гетьман мав своїх людей. Чимало їх було
серед ремісників, купців, православних духовних осіб.
… Богдан Хмельницький особисто приділяв дуже багато уваги організації козацької розвідки. У козацьку розвідку відбирали … відданих і мужніх запорожців. Саме таких … посилали в далекий тил для
вивідування потрібних відомостей. Траплялися … між ними й люди
похилого віку, підлітки, жінки. За керівництва Хмельницького діяло
по всій Польщі понад дві тисячі розвідників. Усе це давало змогу Богданові Хмельницькому своєчасно вивідувати наміри ворога.
(За В. Сергійчуком)
Довідка: з вичайно; за свідченням польських джерел; однак; безумовно; як засвідчують історичні джерела.
Назвіть речення, ускладнені однорідними членами. Визначте синтаксичну роль
їх і тип зв’язку (сурядний, безсполучниковий чи змішаний).
Як ви розумієте значення слів, поданих у рамці? Доберіть до цих слів спільно
кореневі. Кого, на ваш погляд, з найвизначніших постатей вітчизняної і світової
політики можна назвати стратегом і тактиком?
19

Пунктуаційний практикум. Прочитайте текст з відповідною інтонацією. Визна
чте тему його. Доберіть заголовок у формі словосполучення. Спишіть, розстав
ляючи пропущені розділові знаки. Назвіть пунктограми.

Ми часто кажемо: сильний як ведмідь гарна як квітка струнка
як тополя хитрий як лис… Тут ведмідь є символом сили квітка краси
тополя стрункості й високого зросту лис хитрості. Завдяки символам
можна одним словом чи якимось знаком сказати дуже багато.
Озирнімося довкола — і ми побачимо безліч символічних позначень, які про щось повідомляють застерігають закликають.
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Розділові знаки в простому ускладненому реченні
Найстародавніша символіка пов’язана з могутніми силами природи. Тоді різні племена називали себе чи то синами Сонця чи то могутньої ріки чи то гори чи то блискавки. Стародавні єгиптяни обожнювали ріку Ніл. Для кожного вірменина священним національним
символом є гора Арарат. Об’єктом поклоніння японців з правіків
є священна Фудзі діючий вулкан Фудзіяма. А для українців найвизначнішим національним символом з-посеред природних об’єктів є ріка
Дніпро-Славутич. Він тече через усю Україну і через усю історію її.
Його оспівано в численних піснях думах легендах. Дніпро національна
гордість слава України.
На українській землі є ще багато різних природних об’єктів відомих і шанованих усім українським народом. Наприклад гора Говерла
височить у Карпатах. Острів Хортиця нині є фактично частиною міста
Запоріжжя, але це дорогий серцю кожного українця символ історії козацтва славної Запорозької Січі.
(Н. Бібік)
Виділіть у тексті поширені й непоширені прикладки. Поясніть написання їх.
Продовжте ряд образних порівнянь, зазначених у першому реченні. Пригадайте
правила виділення порівняльних зворотів.

Збагачуймо мовлення граматичними синонімами!
Українська мова багата на синоніми — як лексичні, так і граматичні.
Прикладів можна наводити чимало, але обмежимося лише текстом по
передньої вправи:
сила природи — природна сила;
символ нації — національний символ;
об’єкт природи — природний об’єкт.
На жаль, ми не завжди належним чином використовуємо цю особ
ливість рідної мови. Причини тут різні: недостатній рівень володіння мо
вою, невибагливість у доборі засобів мовного спілкування тощо.
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Запишіть речення, поставивши, де потрібно, кому перед сполучником як (ніби,
мов). Назвіть ознаку невідокремлення, зазначену в рамці нижче.

1. Зміцнюється й утверджується Українська держава як незалежна, визнана у світі, багата, висококультурна, національно свідома,
горда і шляхетна. (Г. Лозко) 2. Український народ цілі віки бився
мов лев за свою свободу, витрачав усю свою силу, свою кров, своє
життя. (О. Довженко) 3. Звичаї як і мова об’єднують людей в один
народ, в одну націю. (О. Воропай) 4. У горі і радості, у праці і відпочинку українська пісня ніби розцвічує наше життя. (Є. Колодійчук)
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Повторення вивченого у 8 класі
5. Постать Остапа Вересая як символ українського кобзарства яскраво виокремлена в духовному житті нашого народу. (В. Скуратівський)
6. Постать Михайла Драгоманова перебуває ніби на стикові двох великих епох в українському національному русі. (О. Сокирко)
ознаки невідокремлення:

1)
2)
3)
4)

сталий фразеологічний зворот;
іменна частина складеного присудка, приєднана за допомогою спо
лучників як, мов, ніби;
звороти, що мають значення «у ролі кого, чого»;
вислови не більше як, не раніше як, не довше ніж

Пригадайте, чи є членом речення порівняльний зворот. Визначте в поданих ре
ченнях синтаксичну роль слів і сполучень слів зі сполучниками як (ніби, мов).
Складіть і запишіть речення: 1) із фразеологізмами наче грім серед ясного неба,
як дві краплини води, як на голках; 2) з висловами не більше як, не раніше як,
не довше ніж.
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Пунктуаційний практикум. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.
Дослідіть, чим ускладнені речення. Запишіть, розставивши потрібні розділові
знаки.

Оберегів в українського народу існувало дуже багато. Одні були
пов’язані з конкретними життєвими ситуаціями обрядами ритуалами.
Інші супроводжували людину від народження і до смерті. Усі ці речі
на перший погляд такі несхожі між собою об’єднувала віра наших
предків у доброчинну магічну силу їх.

Традиційні українські обереги
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Розділові знаки в простому ускладненому реченні
Оберегами прийнято називати магічні засоби які охороняють людину та її найближче довкілля дім худобу врожай від усілякої небезпеки
нечистої сили чарів хвороб хижого звіра тощо. Як обереги використовували спеціальні ритуальні предмети або рештки їх. Найпоширенішими оберегами до яких вдавалися в будь-якій ситуації були тексти
предмети і дії з християнською символікою молитва хрест освячена
вода тощо. Проте в українського народу існувало й багато давніших
оберегів пов’язаних не з релігією а саме з міфологією дохристиянських часів та віруваннями в тотеми.
(За Я. Музиченко)
Які обереги-символи вам відомі? Підготуйте розповідь про народний звичай,
якого дотримуються у вашій родині.
Комунікативний практикум. Складіть і розіграйте діалог з теми «Кожна нація
має свої звичаї», використовуючи в репліках ускладнені речення.
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Ускладніть речення Мовний етикет українців утворює цілісну систему різними
відокремленими членами. Визначте, яку синтаксичну роль вони виконують.
утілений у системі словесних
формул,
Мовний етикет
українців,

увібравши найдавніші звичаї
і традиції,

утворює цілісну
систему.

зокрема використання різнома
нітних словесних формул,
Дослідіть, чи можна змодельовані речення вважати синтаксичними синонімами.
Свою думку обґрунтуйте.
Пригадайте, коли означення й обставини не відокремлюють. Наведіть приклади
речень.

Подумайте і дайте відповіді
1.	Чим може бути ускладнене просте речення?
2. Складіть перелік пунктограм, властивих простому ускладненому
реченню.
3. Якими розділовими знаками переважно виділяють ускладнювальні компоненти в простому реченні? Наведіть приклади вживання
лапок, тире і двокрапки в простому ускладненому реченні.
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Повторення вивченого у 8 класі
4.

З-поміж зазначених мовних одиниць виберіть ті, що не є членами
речення. Свій вибір обґрунтуйте.
А однорідні члени
Б звертання
В вставні слова
Г відокремлені члени
Д уточнювальні члени

Домашнє завдання
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Мовознавче дослідження. Подані прості речення ускладніть: 1) однорідними
членами; 2) вставним словом (словосполученням); 3) відокремленим членом
(означенням, обставиною чи додатком). Запишіть змодельовані речення. Пояс
ніть уживання розділових знаків.
Зразок.
Просте неускладнене речення: Українські традиції продовжують жити
й сьогодні. (Л. Кожуховська)
Просте речення, ускладнене:
— однорідними членами: Українські традиції, народні обряди продовжують жити й сьогодні;
— вставним словом (словосполученням): Українські традиції, безперечно, продовжують жити й сьогодні;
— відокремленим членом: Українські традиції, пов’язані з хлібом, продовжують жити й сьогодні.

1. Українські пісні стверджують глибину світобачення нашого
народу. (В. Скуратівський) 2. Український жниварський обряд позначений особливою поетичністю. (В. Скуратівський) 3. Кожна нація
має свої звичаї. (О. Воропай) 4. Звичаї складаються впродовж усього
розвитку кожного народу. (О. Воропай) 5. Кобзарі несли по всій землі
нашій славні народні пісні. (І. Шаповал) 6. Пісня супроводжує нас усе
життя. (Є. Колодійчук) 7. Кобзарі завжди прославляли бойові походи
Війська Запорозького. (І. Шаров)
Дослідіть, який порядок слів властивий поданим реченням. Перше речення пе
ребудуйте так, щоб порядок слів був непрямим.
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Усний стислий переказ тексту п
 убліцистичного с тилю

Розвиток мовлення
Усний стислий переказ тексту п
 убліцистичного стилю
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Слово і мистецтво. Прочитайте текст. Назвіть ознаки публіцистичного стилю.
Виділіть мікротеми. Складіть план тексту.

СОБОР У ЖУРБІ
Проблема здається прозаїчною — пам’ятник архітектури, що пережив понад два сторіччя, руйнується прямо на очах. Дехто образно
називає це п’ятою спробою стерти його з лиця землі. Адже до цього
їх було чотири. Перша — рівно через сто років після зведення храму.
Тоді його хотіли розібрати і на цьому місці звести кам’яну церкву. На
щастя, люди свій храм відстояли. Річ у тому, що, коли 1773 року самарський полковник Антон Головатий (він, нагадаємо, став першим
українським адміралом, який штурмував Ізмаїл), старшини та прихожани на своїй раді вирішили збудувати нову трипрестольну церкву,
однією з визначальних умов цієї будівлі була неприпустимість використання під час зведення її металевих цвяхів. І саме така особливість
забезпечила собору «лаври» унікального.
Відтоді цей шедевр зодчества зазнав багато змін. Через сто з гаком
років після його зведення будівлю
навіть довелося повністю розібрати.
Що цікаво, відновлював собор народний умілець Олексій Пахучий,
який, не маючи спеціальної освіти,
з відповідальною місією впорався
блискуче.
Потім храм довелося відстоювати на початку 30-х років минулого сторіччя. Дивом уцілів собор
і в роки Другої світової війни. Тоді
було знищено в Новомосковську
практично всі більш-менш значущі
кам’яні споруди. А от величний дерев’яний храм не зачепили. Страшну правду з’ясували згодом. Допитливий хлопчина Толя Морозов став
розбирати дерев’яну підлогу собору,
Троїцький собор
загорівшися нестримним бажанням
у Новомосковську
Дніпропетровської області
розшукати під нею підземні ходи.
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Розвиток мовлення
І виявив одразу 32 протитанкові міни. На щастя, вибухівку вдалося
знешкодити.
І, нарешті, пам’ятна кампанія шельмування роману Олеся Гончара «Собор», у якому письменник оспівував храм у Новомосковську.
Тодішня влада не лише різко осудила класика української літератури,
а й хотіла стерти з лиця землі й сам Свято-Троїцький. І тільки потужна хвиля протесту врятувала церкву від такого хижацького діяння.
Більше того, собор поставили на реконструкцію, яка, за свідченням
настоятеля храму отця Володимира, триває донині. За великим же
рахунком, реконструкції в повному розумінні цього слова й не було.
(С. Довгаль)
Знайдіть частину тексту, у якій сформульовано основну думку. З’ясуйте, що ви
ражає заголовок: тему чи основну думку твору.
Виділіть у тексті основне. Підготуйте усний стислий переказ, скоротивши текст
уполовину.
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Виконайте одне із завдань.

А Запишіть вислів Олеся Гончара. Якої проблеми торкається письменник?
Чи актуальна вона сьогодні? Висловіть свої міркування.
Можна прожити і без собору, і без пісні, і без Рафаеля. Без усього
можна, на чому висять охоронні таблиці і на чому їх нема… Але чи
залишились би ми тоді в повному розумінні слова людьми? (О. Гончар)
Б Складіть твір-роздум у публіцистичному стилі, використавши як тезу по
дані слова О. Гончара. Доберіть заголовок.
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Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

Синтаксис. пунктуація

Пряма і непряма мова
У процесі спілкування у мовців часто виникає потреба передавати
чи відтворювати висловлювання інших. Існує кілька способів передачі
чужої мови: 1) пряма передача чужої мови (пряма мова, діалог, цитата), 2) непряма передача чужої мови (непряма мова).

§
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4

Пряма мова. Розділові знаки в реченнях
із прямою мовою

Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку його. Що вам відомо про часи
становлення української нації? Дайте відповідь на запитання, поставлені авто
ром у тексті.

Що ми знаємо про свою вітчизну, Україну, тобто країну, рідний
край? Сама назва зблиснула вперше в «Київському літописі» 1187 року.
Повідомляючи про смерть переяславського князя Володимира Глібовича, літописець каже: «…був же він князь доблесний і сильний у бою,
і мужністю кріпкою відзначався, і великими доброчинностями сповнений. За ним уже Україна багато потужила».
Уперше озвалася Україна рідною мовою з грамоти 1341 року і залунала багатоголосо в думах і піснях. Одспівали над нашим степами
кобза та бандура, лишили по собі смуток, лишили пам’ять, а де прочитати про історію нашого народу, де?
Спробуймо прочитати щось з історичних праць про часи становлення української нації, про походи козаків на Туреччину та Крим,
про Запорозьку Січ, якою, власне, всерйоз і широко займався лише
один Яворницький, чиї книги на сьогодні стали раритетами, про Січ,
яка, як справедливо вважає багато світових істориків, заступила дорогу татаро-турецькій експансії і врятувала Європу…
(Ю. Мушкетик)
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Пряма і непряма мова
Випишіть речення з прямою мовою. Поясніть розділові знаки.
Зробіть синтаксичний розбір виділеного речення.
З’ясуйте лексичне значення виділених слів.
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Мовознавче дослідження. Пригадайте вивчений у попередніх класах матеріал
про пряму мову. Прочитайте теоретичний матеріал. Що нового ви дізналися про
пряму мову?

Пряма мова — це чуже мовлення, передане дослівно, з повним збе
реженням змісту та інтонації.
Пряма мова супроводжується словами автора, які вказують на те,
кому вона належить. Слова автора можуть стояти перед прямою мовою,
у середині та після неї: «Розкажіть, будь ласка, мені про вашу Героїню»,—
попросив скульптор, закладаючи ногу на ногу. (О. Гончар); Діти кажуть:
«Ми Вітчизну нашу любимо святу!» (П. Тичина); «Та ви смієтесь? — вигукнув лейтенант.— Не бачите, яка це в мене радість?» (П. Загребельний).
Пряма мова і слова автора вимовляється з різною інтонацією. Пряма
мова передається розповідними, питальними, спонукальними та оклич
ними реченнями.
Слова автора супроводжуються розповідною інтонацією. Якщо слова
автора стоять перед прямою мовою, вони вимовляються з пониженням
голосу і невеликою паузою: Він посміхнувся з поблажливою зверхністю:
«Життя, воно навчить… Навчить калачі з маком їсти». (О. Гончар)
Слова, що стоять після прямої мови, вимовляються трохи прискорено
і з пониженням голосу: «А тепер розкажи нам, Нателло, як ти відкрила
Оленяче джерело?» — усміхаючись говорив інженер. (За О. Гончаром) Сло
ва автора, що стоять у середині прямої мови, ділять речення на три ча
стини. Перша частина прямої мови вимовляється з підвищенням голосу,
друга — залежно від мети висловлювання, а слова автора виділяються
паузами з обох боків і вимовляються з інтонацією вставних слів, зі зни
женням голосу в кінці: «Мамо! — радісно закричав хлопчина, зриваючися
нагло з довгої задуми.— Знаєш, мамо, що?» (Б. Лепкий).
Пряма мова і слова автора оформлюються на письмі відповідними
розділовими знаками.
1. Пряма мова з обох боків виділяється лапками: «Гарна музика»,—
шепнула заслухано Одарка. (І. Вільде).
2. Якщо пряма мова стоїть після слів автора, то перед нею ставить
ся двокрапка і перше слово пишеться з великої літери. У кінці прямої
мови ставиться крапка, три крапки, знак питання, знак оклику: І сказав
Бог: «Хай станеться Світло!» (В. Горбачук).
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Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою
3. Якщо пряма мова стоїть перед словами автора, то після неї ста
виться кома, три крапки, знак питання, знак оклику, після лапок — тире,
а слова автора починаються з малої літери: «Цього року, мабуть, урожай
буде»,— каже Панас. (А. Чайковський).
4. Якщо слова автора розривають пряму мову, то вони виділяються
з обох боків комами й тире, а після них перше слово пишеться з малої
літери: «Рано ти,— каже батько,— закінчив науку». (О. Вишня).
5. Якщо слова автора розривають пряму мову, що виражена двома
чи кількома реченнями, то після першої частини прямої мови ставиться
кома, знак питання, знак оклику й тире, а після слів автора — крапка
й тире. Друга частина прямої мови починається з великої літери: «Зажди! — просить хлопчина.— Не тікай від мене, возьми мене із собою, перевези!» (Б. Лепкий).
6. Якщо у словах автора, що стоять у середині прямої мови, вка
зується, що пряма мова буде продовжуватись, то після них ставиться
двокрапка й тире, друга частина прямої мови починається з великої бу
кви: «Чи бачили таке! — сказав батько і, помовчавши, додав: — Готовий
хлібороб, одним словом». (А. Головко).
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Розгляньте схеми і скажіть, які з них є для вас новими. З’ясуйте, як будуються
речення з прямою мовою.

1.
2.
3.
4.
5.

А: «П».
А: «П?»
А: «П!»
«П»,— а.
«П?» — а.

6.
7.
8.
9.
10.

»П,— а,— п».
«П,— а.— П».
«П? — а.— П».
«П! — а.— П».
«П! — а: — П».

За допомогою схем сформулюйте правила про розділові знаки при прямій мові.
Свої висновки порівняйте з поданим вище теоретичним матеріалом.
Доберіть приклади речень із творів художньої літератури до кожної схеми.
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Перепишіть речення. Підкресліть пряму мову і схарактеризуйте речення за ме
тою висловлювання. Поясніть розділові знаки, використовуючи теоретичний
матеріал.

1. «Дякую за моральну підтримку»,— похмуро всміхнувся син.
2. Махнові ж своє муляло: «Перекази козацькі, вони хай трохи постороняться, розкажи, які перекази про нас складають». 3. Вус Яворницького сердито ворух

дівчина
— дівчино
нувсь: «То не ідеал, до якого йдуть через руїни
 — неб ож
небіж
 е
та через трупи». 4. «Передайте по колоні,—
скомандував Самієв офіцерам, що їхали за ним,— припинити пальбу,
берегти боєприпаси». 5. «Вперед! — вигукнув Козаков.— На Прагу!»
25

Пряма і непряма мова
6. «Про що ти задумалась, Світлано?» — іноді запитувала дівчину
мати. (З тв. О. Гончара) 7. «Бачте,— крикнув,— що за птиця! Чи не
встав би ти, небоже?» (Леся Українка) 8. «Що за дівчина! — знов та
знов розмірковував собі, а часом і запитував себе: — Як же з нею заговорити?» (О. Іваненко)
Проаналізуйте зміст третього речення й висловіть власні міркування щодо
ідеалу.

Із секретів синтаксису
Пряму мову не завжди можна замінити непрямою. Коли пряма мова
насичена вигуками, повторами, вставними словами, заміна проводиться
довільно, при значній переробці прямої мови вона ніби переказується.
Крапка й кома ставляться за лапками, а знак питання, знак оклику
і три крапки — перед закритими лапками.
Якщо перше речення прямої мови містить три крапки, далі йдуть
слова автора і пряма мова продовжується, то після слів автора ставиться крапка й тире: «Ходять тут усякі… — бурмоче дід.— Недавно двоє
прийшло». (О. Донченко).
Якщо слова автора в середині прямої мови містять однорідні присудки, другий з яких стосується продовження прямої мови (дієслова додав,
зазначив, зауважив, наказав, запитав тощо), то після слів автора ставиться двокрапка: «Ходімо, — сказав він і спитав: — Чого ж ти мовчиш?».
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Слово-диво. Прочитайте текст мовчки. Поміркуйте, що відбиває заголовок: тему
чи основну думку тексту. Визначте тип і стиль мовлення. Доведіть свою думку.
Складіть план висловлювання та усно перекажіть прочитане.

ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ
В історичній літературі існує чимало версій походження слова «козак». Один із польських авторів виводив це найменування од якогось
легендарного ватажка, що в давні часи успішно боровся з татарами;
звали його буцімто Козак. З точки зору іншого вченого, походження
цього слова пов’язане зі словом «коза»; козаки, мовляв, були прудкими й витривалими, як кози. Були версії, згідно з якими козаки,
можливо, не українці, а нащадки відомих у часи Київської Русі войовничих племен хазарів. Турецькою мовою слово «козак» означає «волоцюга», «забіяка», «розбійник». Очевидно, саме звідти воно й прийшло
в Україну. Певно, не самі собі придумали наймення захисники нашого
краю, а одержали його від ворога, і воно тут прижилося, зовсім утративши негативний відтінок. Навпаки, козак в Україні став синонімом
лицарської доблесті й високого благородства.
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Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою
Відомий український історик Дмитро Яворницький писав, що як
за зовнішнім виглядом, так і за внутрішніми якостями запорозькі козаки загалом були характерними типами свого народу.
Сміливі й волелюбні козаки стали гордістю України.
(За М. Слабошпицьким)
Які речення можна перебудувати в конструкції з прямою мовою? Перебудуйте
їх і запишіть, дотримуючись пунктуаційних норм.
Розгляньте репродукцію картини А. Орльонова «Узяття Кафи» і підготуйте пові
домлення про участь запорозьких козаків у морських боях на човнах-чайках.
Зазначте, що за традицією перша військово-морська перемога — день наро
дження флоту.

Комунікативний практикум
31

Прослухайте аудіозапис тексту про розвиток української держави. Зверніть
увагу на речення з прямою мовою. Складіть план і відтворіть текст на письмі.
Поясніть розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

Подумайте і дайте відповіді
1.
2.

Що таке пряма мова? Наведіть приклади.
Які розділові знаки ставляться при прямій мові?
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3.
4.
5.

Розкажіть про слова автора, їхню роль, місце в реченні та розділові знаки.
З якою метою люди користуються прямою мовою?
Яке значення має інтонація при прямій мові? Наведіть приклади.

Домашнє завдання
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Мудрість народна. Прочитайте прислів’я і приказки. З’ясуйте їхній зміст.

1. У чужій сторонці не так світить і сонце. 2. Дніпро — батько.
3. Пішов на Вкраїну, на степи, на вольнії землі. 4. Бери до пари,
щоб не взяли татари. 5. Степ та воля — козацька доля. 6. І холод не
страшний, коли козак молодий. 7. То не ко
воля — вільний
зак, що отаманом не думає стати. 8. Козацьсторо
н

а
—
сторін
кому роду нема переводу. 9. Хто любить піч,
тому ворог Січ.
Складіть речення з прямою мовою, використовуючи подані прислів’я і приказ
ки. Прочитайте їх з відповідною інтонацією та паузами.

§
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5

Непряма мова. Способи заміни прямої мови непрямою

Прочитайте текст. Поміркуйте, які речення можна перебудувати в конструкції
з прямою мовою. Запишіть утворені вами конструкції. Поясніть розділові знаки.

УКРАЇНСЬКИЙ ЛИЦАР-КОЗАК
Запорізьким козацтвом мала би пишатися не тільки Україна,
а й уся Європа, бо саме ця мілітарна сила захистила її від турецької
експансії, а демократичний устрій Козацької Республіки став прообразом республіканського ладу всіх держав нашого континенту. Тарас
Шевченко (до речі, сам з козацького роду Грушівських) це добре знав
і як справжній патріот свого народу вельми пишався
приналежністю до «Країни козаків». Саме тому він
захистити
так натхненно оспівав славнозвісне лицарство, а обзахищати
захисник
раз в його творах — один з основних. Вряди-годи
поет називає конкретних уславлених козацьких отаманів, полковників, гетьманів — Наливайка, Павлюгу, Остряницю,
Богуна, Трясила, Дорошенка, Полуботка. Проте найчастіше з’являється в «Кобзарі» узагальнений образ козака-лицаря, захисника народу,
його волі та православної віри. Завдяки цим якостям козаки добули
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собі славу, яка ніколи «не вмре, не поляже». У чому джерела козацької сили? У любові до рідної землі, у вірі в Бога і високій моралі. чи
то рядовий козак, чи то сотник, курінний, полковник, кошовий, наказний гетьман,— у кожного, за Шевченком, «душа щира», міцна
віра в Бога («зібралося козацтво Богу помолитись»), безкорисливість
(«Пішов козак з цього світу, все забрав з собою»), волелюбність («на
ґвалт України орли налетіли») й благородство.
(За С. Тельнюком)
Поділіть текст на абзаци, складіть план висловлювання і перекажіть його.
З’ясуйте значення виділеного слова.
Підготуйте повідомлення про одного зі згаданих у тексті козацьких отаманів,
використовуючи висловлювання відомих істориків, учених. Запишіть текст, за
мінивши пряму мову непрямою.

непряма мова — це чуже мовлення, передане зі збереженням
тільки змісту висловлюваної думки без збереження форми та інтонації
висловлювання: «Я буду брати себе в руки», (пряма мова) — обіцяв Рубін.
(І. Сенченко) Рубін обіцяв, що буде брати себе в руки (непряма мова).
Існує кілька способів заміни прямої мови непрямою.
1. Якщо пряма мова є розповідним реченням, то вона передаєть
ся підрядною частиною складнопідрядного речення і приєднується спо
лучниками що, ніби, щоб: Розрив-трава каже: «Я — відкриваю таємниці»
(пряма мова). (В. Голобородько) Розрив-трава каже, що відкриває таємниці (непряма мова).
2. Якщо пряма мова є питальним реченням, то вона передається
підрядною частиною складнопідрядного речення і приєднується сполуч
никами або сполучними словами хто, що, який, чий, котрий, де, коли,
як та ін.: «А знаєш ти, братику, де Крим?» — обзивається Петро (пряма
мова). (А. Чайковський) Петро спитав братика, чи знає він де Крим (не
пряма мова).
3. Якщо пряма мова є спонукальним реченням, то вона передається
підрядною частиною складнопідрядного речення і приєднується сполуч
ником щоб або передається простим реченням: Тося долонями підштовхувала каченят, благала: «Пливіть, рідні, пливіть, ненаглядні!..» (пряма
мова) (За Є. Гуцалом) Тося, підштовхуючи каченят долонями, благала,
щоб вони пливли (непряма мова).
При заміні прямої мови непрямою займенники та дієслівні форми 1ї
та 2ї особи замінюють займенниками та дієслівними формами 3ї особи.
У реченні з непрямою мовою займенники і прислівники стають сполуч
ними словами, а питальна частка чи — сполучником. У результаті заміни
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прямої мови непрямою утворюється складнопідрядне речення із з’ясу
вальною частиною.
Якщо пряма мова складається з кількох речень, то при заміні її непря
мою утворюється багатокомпонентне складне речення: «Ми вас проведемо,— упевнено сказав білоголовий сміливець першокласного віку.— Ми знаємо куди вам треба». (О. Гончар) — Білоголовий сміливець першокласного
віку упевнено сказав, що вони їх проведуть, що вони знають куди їм треба.
Запитання, передане прямою мовою — пряме, а непрямою — непряме. У кінці речення з непрямим питанням ставиться крапка.
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Розгляньте таблицю і розкажіть про особливості заміни прямої мови непрямою.
Речення
прямої мови
за метою висловлювання

Приклади

Засоби зв’язку
в реченнях з непрямою мовою

Приклади

розповідне

Передихнула,
промовила вголос:
«Я вільна». (Р. Іваничук)

сполучники що,
ніби, щоб

Передихнула,
промовила вголос, що вільна.

питальне

«А куди ви їдете,
люди добрі?» —
осмілився спитати
Павлусь. (А. чайковський)

сполучники або
сполучні слова
хто, що, який,
чий, котрий, де
коли, як тощо

Павлусь осмілився спитати, куди вони
їдуть.

спонукальне

«Тосю, ану йди
сюди!» —закричав
Юрко. (Є. Гуцало)

сполучник щоб

Юрко закричав, щоб Тося
підійшла.

Складіть різні за метою висловлювання речення з прямою мовою і замініть їх
непрямою мовою.
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Видатні українці. Прочитайте текст. Перебудуйте речення з прямою мовою на
конструкцію з непрямою мовою і запишіть.

БОГДАН ХМЕЛьНиЦьКиЙ
Богдан Хмельницький народився 1595 року в сім’ї чигиринського
сотника. Дістав як на той час блискучу освіту, знав кілька мов. Вступивши до козацького війська, відзначився у кількох походах. Саме
тоді в Україні посилювалося свавілля польської шляхти. Несправедливість Богдан Хмельницький відчував і на собі, вже ставши сотником. чигиринський підстароста чаплинський забрав у нього Суботів
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і побив на смерть десятилітнього сина. Хмельницький поїхав на Запоріжжя і на козацькій
раді запропонував готуватися до національно-визвольної війни. Його підтримали не тільки козаки, а й простий люд.
Зібравши військо, він здобув кілька перемог над поляками, і 1648 року Богдан отримав
грамоту на гетьманство й булаву. Однак через
помилки не вдалося закріпити свої перемоги,
й згодом стало зрозуміло, що власними силами
з Польщею не справитися. Хмельницький посилає послів до Москви, і Переяславська рада
ухвалює приєднати Україну до Росії. Та цар
Б. Хмельницкий.
не виправдав Богданових сподівань. 1657 року,
Художник
відчуваючи наближення смерті, гетьман зібрав
М. Хмелько
старшину, подякував за службу і сказав у прощальному слові: «Бог знає, братове, чиє це нещастя, що не дав мені
Господь закінчити війну так, як хотілося: по-перше, ствердити навіки
незалежність і вільність нашу; по-друге, звільнити від ярма польського
також Волинь, Покуття, Поділ і Полісся, одне слово — усі землі, якими
володіли великі українські князі…»
(Д. Бондар)
Визначте тип та стиль тексту. Що нового ви дізналися про українського гетьма
на? Перекажіть текст усно, увівши опис зовнішності діяча за портретом.
Проаналізуйте числівники, використані в тексті. Яке значення вони мають у ви
словлюванні? Один числівник розберіть як частину мови.

Комунікативний практикум
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Складіть 3–4 речення з використанням висловів з рамки. Поясніть, на що вони
вказують. Чи часто ви їх уживаєте і за яких обставин?

Вельмишановний…
На здоров’я!
До наступної зустрічі!

Чи можу я попросити?
Нас це не влаштовує…
Безсумнівно…

Накресліть схеми речень із прямою мовою.
37

Завершіть речення, доповнюючи їх прямою мовою або словами автора. Запи
шіть, розставляючи необхідні розділові знаки. Поясніть їхнє вживання.

1. …? — запитала Оленка, підвівшись зі свого місця. 2. Він притих і промовив глухо: … . 3. … ,— строго промовила Марина В
 асилівна.
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Пряма і непряма мова
4. Галина Вікторівна махнула в бік лісу рукою: … ! 5. … ,— сказала
мама,— … . 6. Вибачте, товариство, але я вже закінчив,— … . 7. … :
Життя — це страшенно цікавий процес!
із секретів синтаксису
У художніх творах трапляються випадки «проникнення» прямої мови
в авторську. Це буває, коли автор передає разом із власними словами
роздуми героя, його міркування, мрії зі збереженням багатьох точних
деталей мови персонажа. Такий спосіб передачі чужої мови називається
невласне прямою мово, або вільною непрямою мовою.

Подумайте і дайте відповіді
1.
2.
3.
4.
5.

Що таке непряма мова?
У чому різниця між прямою мовою і непрямою?
Яку будову має речення з непрямою мовою?
Розкажіть про способи заміни прямої мови непрямою. Наведіть
приклади.
Що відбувається із займенниками та дієслівними формами 1-ї та
2-ї особи при заміні прямої мови непрямою? Проілюструйте прикладами.

Домашнє завдання
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Прочитайте виразно речення, дотримуючи відповідної інтонації. Трансформуйте,
де це можливо, пряму мову в непряму й запишіть речення.

1. «чому так багато важить для нас дитинство?» — вголос роздумує він, не відводячи очей від хайвею*. (О. Гончар) 2. «Добрий вечір
вам»,— заспівав позаду дівочий голос. (М. Стельмах) 3. «Ваше благословеніє,— вимовив я.— Приставте мене до якогось зайняття, щоб
мені душа не тривожилась». (І. Микитенко) 4. «Де там сонце? —
спитав Іван.— Бо мені не видно». (Гр. Тютюнник) 5. Крик уночі: «На
коні! На коні! На коні!..» (В. Сосюра) 6. Ігор присів на ліжко, потиснув Славуті руки: «Як тобі, учителю? Важко?» (В. Малик)
Хайвей — швидкісна автострада з двобічним рухом, що, як правило, з’єднує
міста.

Поясніть розділові знаки в трансформованих вами реченнях.
Виділені слова розберіть як частину мови.
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Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

Розвиток мовлення
Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю
Переказ — це вид усного або письмового відтворення, сприйнято
го на слух мовлення. У вибірковому переказі відтворюється якась одна
з мікротем тексту. Вибір може здійснюватися з різних частин тексту, на
приклад, переказати все, що стосується характеристики дійової особи
в оповіданні; все, що характеризує картини природи в тексті. Вибірковий
переказ може бути пов’язаний з малюнкомілюстрацією, з питанням або
завданням учителя, з бажанням самого учня.
Вибірковий переказ передбачає логічно послідовний виклад матері
алу лише з одногодвох питань, які порушуються в тексті поруч з іншими,
чи переказування одного епізоду тексту.
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Пригадайте, що ви знаєте про переказ як форму розвитку мовлення і, спираю
чись на прочитаний теоретичний матеріал, дайте відповіді на запитання.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Дайте визначення поняття «переказ».
Що нового ви дізналися про перекази?
Які перекази ви виконували в попередніх класах?
чому один з видів переказу називається вибірковим?
Які частини тексту відтворюються у вибірковому переказі?
Яким має бути виклад змісту тексту у вибірковому переказі?
Коли ви під час навчання найчастіше користуєтеся цим видом висловлювання?

Прочитайте текст. Якій темі він присвячений? Визначте основну думку та стиль
тексту. Доберіть заголовок. Порівняйте із заголовками, дібраними однокласни
ками. Визначте найкращий.

Колись давно славетний німецький учений Карл Фрідріх Гаусс
назвав математику «царицею наук». Підстав для такого компліменту
в короля математиків, як називали Гаусса його сучасники, було більш
ніж достатньо. Адже в переможному марші безкрайніми просторами
Країни знань її величність Математика завойовувала все нові й нові
території.
Самому Гауссу не раз удавалося з успіхом демонструвати силу
математичних методів у різноманітних розділах науки про природу:
у теорії електрики й магнетизму, вченні про капіляри, теорії тяжіння, оптиці, геодезії, астрономії. Так, основна його праця з астрономії
«Теорія рухів небесних тіл» містить спосіб визначення орбіт планет
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Розвиток мовлення
і астероїдів на основі спостережень. Свій метод Гаусс блискуче застосував для відшукання Церери — астероїда діаметром 770 км, випадково
відкритого 1 січня 1801 року астрономом Пьяцці з Палермо, а потім
«загубленого». На основі даних порівняно нетривалих спостережень за
цією малою планетою Гаусс розрахував її орбіту. Так Цереру знову
побачили на небосхилі.
Слід відзначити, що тоді це було не єдине астрономічне відкриття,
зроблене, як образно кажуть, «на кінчику пера». Основу для таких
відкриттів заклав Ісаак Ньютон. У своїх «Математичних началах натуральної філософії» він розробив найбільш строгу й досконалу на той
час теорію планетних орбіт, зокрема розв’язав задачу про рух тіла
в полі сили, обернено пропорційної квадрату відстані до притягального центра. Це дало можливість Ньютону строго обґрунтувати закони
руху планет, сформульовані ще 1609 року Йоганном Кеплером.
Справжнім тріумфом застосування математичних методів в астрономії стало відкриття планети Нептун.
Коротко історія цього відкриття така. 13 березня 1781 року астроном-аматор Вільям Гершель за допомогою сконструйованого ним телескопа (робота над приладом тривала вісім років) відкрив планету Уран.
Спостереження за рухом цієї планети показали, що реальна її орбіта
дещо відрізняється від теоретично розрахованої. Іншими словами,
якби Уран справді був останньою
планетою Сонячної системи, він
мав би описувати дещо іншу траєкторію, ніж та, що є насправді. Природно, виникла гіпотеза про існування принаймні ще одного досить
масивного тіла поза Ураном. І ось
1845 року Джон Адамс та Джеймс
чалліс із Кембріджа (Англія), з одного боку, та французький астроном Урбен Левер’є — з другого,
незалежно взялися за математичні
розрахунки положення невідомого об’єкта. Хоча чалліс і зафіксував
нову планету, сам він не зрозумів, що знайшов її. Левер’є ж надіслав листа до Берлінської обсерваторії з рекомендаціями щодо пошуку
невідомого тіла. Отримавши цього листа, Йоганн Галле тієї ж ночі,
а саме — 23 вересня 1846 року, виявив у наперед розрахованому місці
небосхилу нову планету, яка дістала назву Нептун.
(І. Парасюк)
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Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю
Розгляньте фотоілюстрацію. Що, на вашу думку, зображено на ній? Визначте,
якій частині тексту відповідає ілюстрація. Свою відповідь аргументуйте.
Попрацюйте з лексикою поданого тексту: назвіть слова, що належать до науко
вої термінології, та з’ясуйте значення їх.
Випишіть ключові слова і словосполучення, що стосуються математичних мето
дів дослідження. Усно виділіть основну інформацію.
Складіть самостійно складний план вибіркового переказу наукового тексту на
тему «Цариця наук».
Продумайте композицію переказу. Яким типом мовлення ви скористаєтеся? До
ведіть правильність свого вибору.
Попрацюйте з пам’яткою і складіть усний вибірковий переказ тексту на визна
чену тему.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПАМ’ятКА
як готуватися до усного вибіркового переказу
тексту наукового стилю
Прочитайте текст.
Визначте його основну думку.
Виберіть з тексту лише той матеріал, який необхідний для повного
розкриття пропонованої теми.
Визначте основну думку переказу.
Продумайте композицію переказу, тип мовлення (розповідь, опис,
роздум) чи поєднання цих типів.
Випишіть словатерміни.
Напишіть складний план вибіркового переказу.
Продумайте слова та речення для зв’язку частин тексту.
Складіть усний вибірковий переказ тексту наукового стилю.

35

Пряма і непряма мова

§
41

6

цитати. Розділові знаки при цитатах

Прочитайте текст. Що виражає заголовок: тему чи основну думку? Доведіть. Дай
те відповідь на запитання, поставлене в заголовку. А чи є у вашому оточенні
талановиті жінки й дівчата? У чому виявляється їхня майстерність?

ХТО НАЙКРАЩиЙ МАЙСТЕР НА ЗЕМЛІ?
Це було дуже давно. В одному селі на Україні дівчата й жінки
вирішили показати свою майстерність. Домовилися, що в неділю всі
прийдуть на сільський майдан, і кожна принесе найкраще, що вона
зробила своїми руками: вишитий рушник, полотно, скатертину, одяг.
У призначений день усі дівчата й жінки прийшли на майдан.
Принесли безліч дивовижних речей. У дідусів і бабусь, яким громада
доручила назвати найкращих майстринь, очі розбігалися: так багато
було талановитих жінок і дівчат. Дружини й дочки багатіїв принесли
вишиті золотом і сріблом шовкові покривала, тонкі мережані занавіски, на яких були вив’язані дивні птахи.
Але переможцем стала дружина бідняка Марина. Вона не принесла ні вишитого рушника, ні мережива, хоч все це вміла чудово робити. Вона привела п’ятирічного сина Петруся. А Петрусь приніс жайворонка, якого сам вирізав із дерева. Приклав Петрусь жайворонка до
губів — заспівала, защебетала пташка, як жива. Усі стояли на майдані не ворухнувшись, усіх зачарувала пісня, і раптом у блакитному небі
заспівав справжній, живий жайворонок, якого привабив спів на землі.
«Хто творить розумну і добру людину,— найкращий майстер»,—
таке було рішення літніх людей.
(За В. Сухомлинським)
Випишіть цитату й поясніть розділові знаки, користуючись поданим нижче ма
теріалом.

Гра «Хто більше?»
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Доберіть якомога більше спільнокореневих слів до слова руки.

цитата — це точно переданий уривок якогось твору, чиїсь слова,
що вводяться в текст для пояснення чи підтвердження правильності ви
словлюваних думок.
Існує кілька способів уведення цитат у текст.
1. Якщо цитати супроводжуються словами автора, то розділові зна
ки ставляться, як при прямій мові: В. Сухомлинський писав: «Століття36
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ми мова народу була тією повноводною рікою, яку ми називаємо поезією.
Поетична грань жила в слові, і слово було немислиме без неї, як немислима ріка без води, повноводність — без глибини».
2. Цитата може бути частиною речення, зливатися зі словами автора.
У цьому разі вона береться в лапки, але пишеться з малої букви: Правильно твердять, що «слід ставитися до інших так, як ти хотів би, щоб
ставилися до тебе».
3. Якщо у цитаті опускаються окремі слова, речення, то замість них
ставляться три крапки: «…Історія нашого промислового Донбасу почалася з будівництва заводів і шахт, але згодом цей регіон України постає
культурною освоєною землею…»,— писав В. Оліфіренко.
4. Цитата може подаватися у вигляді епіграфа. У цьому разі вона
пишеться без лапок, а вказівка на автора розміщується нижче епіграфа
праворуч:
І зоряне небо — як споминів рій…
В. Сосюра
5. Якщо цитата вводиться в текст у вигляді віршованих рядків або
цілої строфи, то пишеться без лапок і з великої літери: Як гарно змальовує весняну пору року Є. Гуцало:
Весна зіткала вчора гобелен
у лузі — з трав, із квітів, з верболозів.
Зіткала вітер і зіткала клен,
грози зіткала молоді погрози.
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Накресліть таблицю в зошиті й розкажіть про способи введення цитат у текст,
оформлення їх на письмі, заповнивши вільні клітинки.
Спосіб уведення
цитати

Оформлення
цитати на письмі

Приклад

Як пряма мова
за допомогою
слів автора

У народі кажуть: «Правду говорить не язик, а душа».

Як частина
речення

В. Сухомлинський говорив, що
«любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного
слова».

Наводиться
не повністю

«…Нам потрібно любити її
і гордитися своєю найпрекраснішою матір’ю»,— писав Т. Шевченко про Україну.
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Спосіб уведення
цитати

Оформлення
цитати на письмі

Приклад

У вигляді
епіграфа

Як важко перші кроки йти!
А. Малишко

Віршовані рядки
або строфа

Чудовий настрій передає М. Луків поетичними рядками:
На душі ані хмарини.
Гарно в рідній стороні.
Кущ осінньої калини
Паленіє у вікні.

Доберіть приклади кожного способу введення цитат у текст, використовуючи
науковопопулярні джерела.

із секретів синтаксису
Якщо цитований вірш (строфа) записується в рядок, то лапки став
ляться, а в цитаті зберігається велика літера кожного рядка поезії: Т. Шевченко нагадував про героїчну боротьбу предків, давню історію, славний
козацький рід: «Була колись Гетьманщина, Та вже не вернеться! Було колись панували, Та більше не будем. Тії слави козацької Повік не забудем».
44

Прочитайте. Дослідіть речення і назвіть цитати. Запишіть їх, розставляючи роз
ділові знаки. Аргументуйте свій вибір.

1. Нещасна, неправдива людина, що добровільно й легко зрікається рідної мови; щаслива, праведна людина, що в радості й горі будує
слово своєї землі писав Борис Харчук. 2. Правильно говорять що ситий голодного не розуміє. 3. Із величезним захопленням говорив про
рідний край В. Сосюра Як не любить той край, що дав тобі і силу,
і гострий зір очей, і розум молодий, і далі, що тобі красу свою одкрили, і моря голубий, розгаданий прибій. 4. Людина створила культуру,
а культура — людину стверджував В. Русанівський Людина стверджується в культурі думки, культурі праці й культурі мови. 5. О. Гончар
говорив, що мова — це не просто спосіб спілкування, а щось більш
значуще. 6. Ну що б, здавалося, слова… Т. Шевченко. 7. Україна спадала з обіймів в обійми, йшла без спочинку, йшла без змоги спинитися і утворити собі по серцю вільне життя… писав відомий церковний
і громадський діяч Іван Огієнко.
Поміркуйте і скажіть, як ви розумієте слова відомого мовознавця Віталія Руса
нівського.
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Цитати. Розділові знаки при цитатах

Комунікативний практикум
45

Усно складіть твір-роздум у вигляді розгорнутої відповіді на питання про зна
чення культури в житті людини.

Подумайте і дайте відповіді
1.
2.
3.
4.
5.

Що таке цитата? Наведіть приклади.
Як інакше можна назвати використання цитат у текстах?
Назвіть способи введення цитат у текст і розкажіть про розділові
знаки при них. Наведіть приклади.
Яке значення мають слова автора в цитатах?
Які особливості тексту з використанням цитат?

Домашнє завдання
46

Виконайте одне із завдань.

А Запишіть вислови, оформлюючи їх різними способами як цитати. Поясніть
їхній зміст. Чого вам бракує під час спілкування з однолітками, близькими,
знайомими і незнайомими людьми?
1. Яка людина, така й мова. 2. Говори з іншим поменше, а з собою побільше. 3. Будь добрим слухачем — будеш добрим оповідачем.
4. Або розумне казати, або зовсім мовчати. 5. Коли
 ч
хочеш що казати, то подумай, як почати. 6. Де багато
оповіда
слів, там мало правди. (Нар. творчість)
Б Напишіть твір-мініатюру в публіцистичному стилі, використовуючи висло
ви як цитати. Обґрунтуйте розділові знаки.
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Розвиток мовлення

Розвиток мовлення
Тези прочитаного (письмово)
47

Видатні українці. Прочитайте текст. Визначте основну думку його. Доповніть
висловлювання фактами про життєвий і творчий шлях класика національної
музики.

Микола Віталійович Лисенко — класик української національної
музики. Він належав до покоління прогресивних діячів культури, які
жадібно вслухалися в могутнє слово Тараса Шевченка й убачали мету
й сенс життя у служінні народові.
Народна пісня, народна музична творчість
були тією могутньою рікою, тим неосяжним
і малодослідженим океаном, по якому Лисенко, будучи юнаком, спрямував свій творчий
шлях як збирач дорогоцінних самоцвітів, які
згодом перетворить на прекрасне намисто національної культури.
Він прожив сімдесят років, понад п’ятдесят із них віддав творчій праці, збираючи круг
себе молоді таланти. В Україні він був першим
серед тих, для кого музика стала фахом. Різнобічність його таланту гідна подиву: він етнограф, творець нових жанрів і форм національної музики, організатор і диригент великих
хорових ансамблів, до того ж піаніст-віртуоз.
Трудовий день композитор починав рано-вранці в гімназії, де викладав музику, потім — театральні репетиції; увечері проводив заняття в музичній школі, звідти обов’язково заходив до театру, щоб
перевірити підготовчу роботу до спектаклю; повернувшись опівночі
додому, віддавався творчій праці. Ранішнє сонячне проміння заставало його за нотними аркушами: отже, треба годину-дві заснути, щоб
почати новий день.
Так завершилось і життя його 6 листопада 1912 року. Ще напередодні Микола Віталійович був у театрі Садовського, пішов звідти
пожвавлений і натхненний, обіцяв уранці прислати нову частину партитури… А замість цього надійшла звістка про смерть. Помер з пером
у руках! Як вояк на чатах.
(За В. Чаговцем)
Доберіть до тексту заголовок. Виділіть основні положення, висунуті автором
щодо розкриття змісту тексту.
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тези прочитаного (письмово)
Запишіть авторські думки з кожного абзацу у вигляді цитат. Позначте логічний
наголос.

тези — це стисло сформульовані основні положення тексту, що вби
рають суть висловленого автором.
48

Розгляньте таблицю і складіть зв’язну розповідь про види тез і складання їх.
Види тез

Складання тез

цитатні

Відбір авторських тез із тексту

вільні

Основні положення тексту формулюються своїми словами

змішані

Цитати й вільний виклад авторської думки чергуються

прості

Теза подає головну думку частини у вигляді ствердження
чи заперечення будь-чого

складні

Окрім ствердження якоїсь думки містить ще й доведення її

Які тези, на вашу думку, складати важче? Аргументуйте свою відповідь.
49

Прочитайте текст мовчки. Попрацюйте над його змістом: виділіть тему, основну
думку; визначте тип і стиль мовлення; назвіть провідні авторські думки.

Коли великому італійському маляреві Леонардо да Вінчі запропонували зробити стінний розпис у конвенті*, він спинився на «Таємній
вечері», зобразивши Ісуса Христа із дванадцятьма апостолами за пасхальним столом.
Картину було вже майже закінчено — залишалося написати обличчя Христа та Юди. Ніяк не вдавалося знайти натурників для Ісуса
та Юди. Ніде не зустрічалося такого досконалого, прекрасного і шляхетного обличчя, яке відповідало б його високим уявленням про Христа, і не вдавалося побачити обличчя настільки похмурого і зловісного, з рисами гріховності, аби реалістично зобразити Юду Іскаріота.
Минали дні за днями… Одного разу маляр зайшов до маленької
церкви й сів на лаву. Оглянувши парафіян, він не побачив нічого незвичайного. Тоді, відкинувшись на спинку лави, він почав слухати
хор хлопчиків. Раптом його погляд упав на стрункого молодого регента. Це був той самий натурник, обличчя якого він часто бачив уві сні.
Наступного дня молодий музикант уже сидів перед Леонардо.
День у день він позував перед майстром, аж поки прекрасні риси його
обличчя не було перенесено на картину. Стоячи перед картиною, юнак
зачаровано дивився на неї, тихо повторюючи: «Як би я хотів бути схожим на Нього!»
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Розвиток мовлення

Шедевр з однією ненаписаною постаттю залишався незакінченим
майже чотири роки… Нарешті 1498 року, холодного вечора, поспішаючи додому, Леонардо зіткнувся із жебраком. Придивившись до обличчя людини в лахмітті, маляр звернув увагу на глибоко посаджені
розумні, але затьмарені нечистою совістю очі, які в поєднанні з рисами обличчя, заплямованими гріхом, виражали ниці тваринні інстинкти. Це був той Юда, якого він так довго шукав.
Із забутої картини було знято покривало, і тепер вона чекала останніх штрихів. Бродяга сидів перед митцем — грубий, обірваний,—
і його риси швидко вписувалися в обличчя христопродавця.
Картину було закінчено. Обірванець стояв перед нею, і зловісна
посмішка викривила його обличчя. «Доля зловісна, чи не правда?» —
звернувся він до майстра. Коли той запропонував йому плату, невідомий сказав: «Ні, я такий пропащий, що витрачу гроші відразу на
найдешевше вино та повій. Чому тоді я не послухав вашої поради?..»
«Я давав вам пораду?» — здивувався Леонардо.
«Авжеж, ви… Хіба не пам’ятаєте мене?» — запитав жебрак тремтячим голосом.
Леонардо пильно придивився до обличчя й раптом, побачивши на
ньому сльозу, не повірив своїм очам. Це справді був той талановитий
регент, з обличчя якого маляр змалював образ Христа і якому він дав
на прощання пораду: «Ти можеш бути схожим на Нього, якщо чинитимеш так, як чинив Він…»
Проте музикант обрав собі інший шлях, з якого вороття майже
не буває.
(За В. Чухлібом)
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Тези прочитаного (письмово)
Конвент — тут: монастир.

Сформулюйте і запишіть основні положення тексту у вигляді вільних тез. Скористайтеся пам’яткою.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПАМ’ЯТКА
Як готувати тези прочитаного
Прочитайте весь текст, якщо він невеликий, або розділ, якщо твір
великий за обсягом.
Продумайте зміст тексту, знайдіть основні положення, висунуті автором.
Формулюйте думки чітко й коротко, але зберігайте самобутність
форми, незважаючи на деяку уривчастість викладу.
Кожне положення повинно містити в собі лише одну думку.
Записуючи тезу, нумеруйте кожну, пропускайте рядок між ними.
У кожній тезі виділіть головне слово й позначте логічний наголос.
Якщо твір великий, то в кінці кожної тези вкажіть номер сторінки
тексту, якщо невеликий — джерело інформації.
Викладайте основні авторські думки у вигляді послідовних пунктів.
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