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Передмова

Українська мова є державною мовою України. Це
передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного
життя. Оволодіння українською мовою учнями сприяє залученню
до надбань культури українського народу, виробляє почуття впевненості у власних силах, допомагає свідомо мотивувати вибір майбутньої професії.
Мета курсу української мови в класах технологічного,
природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільногуманітарному напряму (економічний профіль) полягає в узагальненні й систематизації знань, набутих у процесі вивчення основного
курсу української мови, а також їхньому поглибленні відповідно
до вимог, що ставляться перед абітурієнтами і студентами середніх та вищих навчальних закладів, піднесенні культури мовлення
учнів, насамперед через удосконалення вмінь ефективного оперування мовними і мовленнєвими знаннями, зокрема стилістичними,
текстотворчими, риторичними.
Посібник «Українська мова. 11клас. Рівень стандарту: Планиконспекти для шкіл з українською мовою навчання» укладено відповідно до вимог чинної програми рівня стандарту для профільного
навчання учнів технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму (економічний
профіль).
Пропонований посібник містить систему аспектних уроків, які
характеризуються функційністю — вивчення мовної теорії в аспекті
практичних потреб розвитку мовленнєво-комунікативних умінь —
та комунікативною спрямованістю. Посібник допоможе виконати
такі навчальні завдання:
— виховання в учнів почуття національної свідомості, що
значною мірою сприяє підвищенню мотивації вивчення української
мови;
— формування комунікативної, мовної, мовленнєвої, предметної, прагматичної, соціокультурної компетентностей учнів на
основі свідомого опанування мовною і мовленнєвою теорією;
— корекція орфографічної та пунктуаційної грамотності старшокласників;
— збагачення словникового запасу учнів термінологічною
лексикою та фразеологією.
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Посібник надасть змогу підготувати старшокласників до використання мовних ресурсів в усіх ланках виробничої та невиробничої
сфери; сформувати в них уміння й навички доцільного використання мовних засобів у різних життєвих ситуаціях із дотриманням
українського мовленнєвого етикету; виховувати в старшокласників
шанобливе ставлення до української мови як державної; створити
умови для свідомого опанування учнями міцними знаннями про
українську мову (її лексичний склад, граматичну будову, тексто
творчі ресурси як основи для формування мовних і мовленнєвих
умінь і навичок); виробити в старшокласників потребу в постійному
вдосконаленні рівня знань, культури мовлення.
Навчальний матеріал представлено в різних формах: розповідь
учителя, тези, картки для самостійного та колективного опрацювання, різнорівневі завдання на спостереження та аналіз, запитання
репродуктивного й проблемного характеру, ситуативні й творчі завдання, матеріал для лінгвістичного дослідження тощо.
Тестові контрольні роботи представлено в посібнику системою
спеціально розроблених тестових завдань. Автор подає й інші види
контрольних робіт: тексти контрольних диктантів та переказів, тексти й завдання для оцінювання аудіативних умінь і читання мовчки. Кількість слів у текстах відповідає програмовим нормам.
Уроки побудовано на засадах особистісно зорієнтованої освіти,
що сприятиме розвитку в учнів розумових здібностей, умінь аналізувати, порівнювати, узагальнювати та систематизувати мовний
матеріал. Багато уваги приділено формуванню комунікативної, полікультурної компетентностей та продуктивної творчої діяльності.
Автор цього видання сподівається, що матеріал посібника
сприятиме підвищенню майстерності вчителя, його професійності
в організації й проведенні уроків української мови в 11 класі на
основі досягнень сучасної лінгводидактики.
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Урок № 1
Тема.

Українська мова у світі. Українська діаспора.

Мета:

з’ясувати роль української мови у світі; дати уявлення про українську діаспору
та розвиток української мови за межами України; розвивати мовну культуру;
виховувати толерантність та почуття патріотизму.
Очікувані результати: учні усвідомлюють роль української мови у світі, знають поняття «діаспора», розуміють особливості розвитку української мови в діаспорі.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Проблемні завдання та запитання.
— Пригадайте висловлювання видатних людей про мову взагалі та про українську мову зокрема. Про що свідчать ці вислови?
— Яку роль виконує мова в житті людини та суспільства?
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
; Організаційний момент.
1.	Розповідь учителя про зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.
2.	Ознайомлення з підручником.
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

Розповідь учителя з елементами бесіди.
Олесь Гончар писав: «Мова — не просто знаряддя спілкування. Це щось значно вагоміше. Мова — це всі глибинні пласти духов
ного життя народу, його історична пам’ять, найцінніше надбання
століть, мова — це ще й музика, мелодика, барви буття, сучасна
художня, інтелектуальна і мислительна діяльність народу».
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— Як ви розумієте цей вислів?
Українська мова є рідною мовою українців, які проживають
на території нашої держави (за переписом 2001 року рідною її вважали 32,6 млн осіб — 67,5 % населення України й 85,2 % етнічних
українців) та поза межами України. У Росії нею володіє 1,8 млн
мешканців, у Молдові, без урахування Придністров’я, українська
є рідною для 181 тис. мешканців, мовою щоденного спілкування — для 130 тис. осіб. У Канаді українською володіє 174 тис. осіб,
у США 129 тис. мовців, у Казахстані говорять українською 128 тис.
осіб, однак володіють більшою чи меншою мірою до 732 тис. осіб.
У Білорусі рідною називають українську мову 116 тис. мешканців,
у Румунії — 57 тис. мовців, у Польщі — 23 тис. осіб, що постійно
проживають на території Польщі, та від 20 до 450 тис. осіб із числа трудових мігрантів; у Бразилії — щонайменше 17 тис. мовців,
Словаччині — 11 тис. осіб.
Українська мова за кількістю її носіїв посідає, відповідно до
різних джерел, 25-те або 22-ге місце у світі. Вона є також третьою
або другою за поширеністю серед слов’янських мов. За різними оцінками, загалом у світі українською мовою говорять від 41 до 45 млн
осіб, вона входить до другої десятки найпоширеніших мов світу.
В Україні близько 31 млн осіб може спілкуватися українською
мовою. Останніми роками ця цифра поступово зростає.
— Як ви думаєте, про що свідчить така статистика?
— Що таке діаспора? Що ви знаєте про українську діаспору
у світі?
«Нашого цвіту — по всьому світу». Хвилюючу глибину цього
крилатого вислову можна відчути тоді, коли знайомишся з дивовижними долями українців за кордоном, їхньою невтомною подвижницькою діяльністю. Ще якихось 20–25 років тому слово «діаспора»
було ледве не лайливе. Вважалося, що за кордоном живуть виключно «зрадники», «космополіти», «відщепенці». Виявляється, що живуть там такі ж українці, котрим так само, як і нам, дорога Україна,
її мова, культура, яких непокоїть її сучасне та турбує майбутнє.
Раніше діаспорою називали розсіяння по різних країнах народу, вигнаного завойовниками за межі батьківщини. Сучасне тлумачення цього поняття дещо відрізняється.
;

Словникова робота.
Діаспора — це етнічна спільнота, яка живе поза материком, представники якої є повноправними громадянами країни поселення (це відмінність від «імміграції»), члени якої,
незалежно від впливу (втручання чи ізоляції) материка, утворили для себе організаційні
структури, що представляють інтереси цієї спільноти на світовій арені.
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У діаспори своє життя, обумовлене органічним почуттям
близькості між її членами. Основною прикметою кожного діаспорного українця, зокрема, є те, що він вважає себе повноправним громадянином країни свого поселення.
Українці є однією з найчисельніших національних діаспор
у багатьох країнах Америки і Європи. З відомих причин економічні
й культурні зв’язки зарубіжних українців з батьківщиною упродовж
останніх десятиріч послабилися. Хоча останніми роками спостерігається зворотна тенденція. Так, наприклад, у США живе близько
1,2 млн українців і осіб українського походження. За чисельністю
вони тут посідають друге місце серед слов’янського населення (після
поляків). Найбільша кількість українців зосереджена в північносхідних промислових штатах — Пенсильванії, Нью-Йорку та НьюДжерсі. Значна кількість американських українців зосереджена також у штатах Массачусетс, Коннектикут, Огайо, Іллінойс, Мічиган,
Міннесота, Північна Дакота.
Тепер майже 90 % американських українців живе в містах:
20,6 % з них працює в промисловості, фінансових і торговельних
організаціях, 13 % — в армії, 12 % — у школах, 11,5 % — у закладах охорони здоров’я.
Канада посідає друге місце у світі за чисельністю українців:
згідно з переписом, 1989 року тут проживало близько 1 млн осіб.
На українців припадає 4 % усього населення Канади.
У Канаді встановлено пам’ятники київському князю Володимиру, Маркіяну Шашкевичу, Тарасу Шевченко, Лесі Українці, Василеві Стефанику, Іванові Франку. Символом української громади
в Канаді стала величезна 20-метрова писанка в Вегревілі.
Українці навчаються майже в 100 університетах країни.
Основна частина (85 %) бразильських українців живе в штаті
Парана. Українці тут зайняті переважно сільським господарством.
У штаті діє 210 греко-католицьких і 6 православних українських церков. Українську мову викладають у 4 світських школах,
у кількох духовних коледжах і семінаріях.
Найінтенсивніше імміграційні процеси українського населення в Уругвай та Парагвай відбувалися відразу після Першої світової
війни. Сьогодні чисельність українців та осіб українського походження Парагваю оцінюється у 12 тис. осіб.
Уперше сюди почали прибувати переселенці переважно із Західної Волині та Західного Полісся, а також зі Східної Галичини.
У Польщі мешкає 300–600 тис. українців. Основна частина
українського населення Польщі живе у Варшаві — 5–10 тис. українців, близько 3 тис.— у Кракові.
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У Румунії кількість українців становить 250–300 тис. Переважна частина їх мешкає на півночі країни, поблизу кордону
з Україною. Тут нараховується понад 110 тис. українців і членів
змішаних українсько-румунських сімей. Центрами значного зосередження українців є Бухарест, Сату-Маре.
Встановлено прямі зв’язки українських громадян Румунії
з Україною. З 1990 року деякі навчальні заклади Львівської та
Івано-Франківської областей почали підготовку спеціалістів для
українських шкіл у Румунії. Першими румунськими студентами на
Львівщині та Івано-Франківщині стали відповідно майже 30–40 вихованців ліцеїв з Мармарощини.
1945 року в Чехословаччині було 298 українських шкіл,
у тому числі 3 гімназії, одна вчительська семінарія. У 60-х рр. після процесу словакізації українських шкіл залишилося тільки 57,
із них 7 середніх.
У Празькому та Братиславському університетах працюють кафедри української мови.
Прикметною рисою проживання українців за кордоном
є їхнє прагнення зберегти рідну мову й передати її своїм дітям та
онукам.
V.	Закріплення вивченого матеріалу
Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
;

;

Робота в групах.
Прочитайте поезії, виконайте їх мовно-стилістичний аналіз*.
I група
Уривок з поеми «Прокляті роки»
Блажен, хто гордо кинув рідний край
І з посохом в руці пішов шукати
На чужині незнаній дальній рай,
Куди веде його весна крилата.
Та тричі той блажен, який за чай
І хліб теж не схотів себе продати,
Але, минаючи тропу розлук,
Зостався, щоб зазнати хресних мук…
(Юрій Клен)

* Тут і далі схеми аналізу художнього тексту дивись у додатку 1.
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II група
«Як пес голодний…»
Як пес голодний, кинутий і гнаний,
Блукаю я по вулицях чужих…
Сміється з мене жах, глузує, невблаганний,
З думок сполоханих моїх.
Сміється цілий світ… Мовчать спокійно друзі,
Вмира без відгуку мій крик,
Іду кудись в сльозах, в ганьбі, в нарузі,
За роки я до всього звик.
А сни вночі, як яструби прокляті,
На частки душу рвуть… Встаю,
З кутка в куток ходжу у темряві по хаті
І втому, змучений, ловлю.
Впаду, і ніжно тихий, дивний сон злітає:
Далеко все — і сльози, і ганьба…
Мене хтось піснею широкою стріває,
І квіти кидає захоплена юрба.
(Олександр Олесь)

III група
«О принесіть як не надію…»
О принесіть як не надію,
То крихту рідної землі:
Я притулю до уст її
І так застигну, так зомлію…
Хоч кухоль з рідною водою!..
Я тільки очі напою,
До уст спрагнілих притулю,
Торкнусь душею вогняною.
(Олександр Олесь)

IV група
На чужині
Про Україну ані чутки!
Живе? умерла? міцно спить?..
У серці гадом в’ються смутки,
Душа завмерла і мовчить;
Холодним болем отупіння
Ущерть налита голова,
9

І ринуть в пітьму безгоміння
Без сліду мислі і слова…
Де взять його, отрути зілля,
Заворожить гнітючий сум,
Розвіять чорне божевілля,
Розбити долі наглий глум
І в чарах тихої дрімоти
Згубити дійсності чуття,
Забути болі і гризоти
В міцних обіймах небуття!
О краю мій, моє кохання!
Лани широкі, гір шпилі!
О сльози Рідної Землі! —
Вас не забути до сконання!..
(Спиридон Черкасенко)

;

Самостійна робота.
Прочитайте текст, визначте його тему, ідею та стильову приналежність. Укажіть прості та складні речення. Виконайте повний синтаксичний розбір одного простого та одного складного речень*.

Рідне слово
Мова народу — кращий, що ніколи не в’яне й вічно знову
розпускається, цвіт усього його духовного життя, яке починається далеко за межами історії. У мові одухотворяється весь народ
і вся його батьківщина; в ній втілюється творчою силою народного духу в думку, в картину і звук небо вітчизни, її повітря, її
фізичні явища, її клімат, її поля, гори й долини, її ліси й ріки, її
бурі й грози — весь той глибокий, повний думки й почуття, голос
рідної природи, який лунає так гучно в любові людини до її іноді
суворої батьківщини, який відбивається так виразно в рідній пісні, в рідних мелодіях, в устах народних поетів. Проте у світлих,
прозорих глибинах народної мови відбивається не тільки природа рідної країни, але й уся історія духовного життя народу. Покоління народу проходять одне за одним, але результати життя
кожного покоління залишаються в мові — у спадщину потомкам.
У скарбницю рідного слова складає одне покоління за другим плоди глибоких сердечних рухів, плоди історичних подій, вірування,
погляди, сліди пережитого горя і пережитої радості,— одне слово,
весь слід свого духовного життя народ дбайливо зберігає в народному слові. Мова є найважливіший, найбагатший і найміцніший
зв’язок, що з’єднує віджилі, живущі та майбутні покоління народу
в одне велике історичне живе ціле. Вона не тільки виявляє собою
* Тут і далі схеми синтаксичних розборів дивись у додатку 2.

10

життєвість народу, але є якраз саме це життя. Коли зникає народна мова,— народу нема більше!
(К. Ушинський)
VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Сьогодні на уроці я дізнався (дізналася)…

VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).
3. Знайти цікавий матеріал про важливі відкриття українців-діаспорян.

Урок № 2
Тема.

Найважливіші відомості із синтаксису й пунк
туації: словосполучення та речення, синтаксичні
зв’язки в них. Класифікація речень за будовою.

Мета:

актуалізувати знання учнів про словосполучення та речення, синтаксичні зв’язки
в них, класифікацію речень за будовою; удосконалювати вміння визначати стилістичні особливості синтаксичних одиниць, аналізувати словосполучення і речення з погляду їх структури та комунікативного призначення; розвивати вміння
доречно використовувати словосполучення і речення в усному й писемному
мовленні; виховувати патріотизм, любов до рідного краю.
Очікувані результати: учні визначають стилістичні особливості синтаксичних одиниць, уміють
аналізувати словосполучення і речення з погляду їх структури, комунікативного
призначення, доречно використовують в усному й писемному мовленні словосполучення і речення.
Обладнання: підручник, таблиці «Словосполучення», «Речення».
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.
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;

Бесіда.
— Розкрийте роль української мови у світі.
— Охарактеризуйте особливості української діаспори в різних
частинах світу.
— Як розвивається українська мова у світі?
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемне запитання.
— Чому в курсі мови так докладно вивчаються теми «Словосполучення», «Речення»?
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

Розповідь учителя
Синтаксис — розділ граматики, що вивчає способи поєднання
слів у словосполученні та реченні, будову і типи цих синтаксичних
одиниць, їх значення й умови вживання у зв’язному мовленні.
Синтаксична будова мови, будучи безмежно розгалуженою як
структурно, так і функціонально, переважно виявляється у порівняно нечисленних структурних типах синтаксичних конструкцій —
однослівних, дво-, кілька- і багатослівних речень. Саме в структурі
всіх різновидів речення найбільше реалізується те, що прийнято
називати стилістичним синтаксисом. Його мета полягає в тому,
щоб виявити стилістичну спроможність кожного зі структурних
типів синтаксичних одиниць — словосполучень, членів речення
і речень.
Словосполучення — лексико-семантична й граматична цілість щонайменше двох повнозначних слів, поєднаних сурядним або підрядним зв’язком. Більшість словосполучень мови — підрядні, сурядні
словосполучення — є фразеологізованими виразами чи конструкціями з парними компонентами. При синтаксичному аналізі речення
сурядні словосполучення не членуються і виступають як один член
речення.
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Стилістика словосполучень, тобто їх функції, виявляється
тільки в контексті, у реченні. В окремо взятому словосполученні
наявна лише модель (семантична й морфологічна). Наприклад: терміновий виклик — підрядне словосполучення, номінативна одиниця
з двох елементів. Ця словесна модель може стати синтаксичною
й комунікативною одиницею (реченням) і набувати різних модифікацій, змін, виявів: Терміновий виклик. Терміновий виклик! Терміновий виклик?
;

Опрацювання таблиці.
Словосполучення
лексичні

синтаксичні

фразеологічні

		
іменникові
		

За вираженням головного слова
прикметникові
числівникові
займенникові

дієслівні
прислівникові

За зв’язками слів
підрядні

сурядні
За типами синтаксичного зв’язку
керування

узгодження

прийменникові

прилягання

За способами зв’язку
безприйменникові

За відношенням між залежними і головними словами
означальні
додаткові
обставинні
За структурою
прості

складні

;

Розповідь учителя.
Речення — це граматично й інтонаційно оформлена за законами
даної мови синтаксична одиниця, що є засобом формування, вираження і повідомлення думки.
Основні ознаки речення такі:
1) предикативність;
2) модальність;
3) змістова завершеність;
4) інтонаційна завершеність;
5) наявність головних членів.
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;

Опрацювання таблиці.
Речення

За складом граматичної основи
двоскладні:
односкладні:
має два головних члени речення — підмет
граматична основа складається з одного голові присудок, які групують навколо себе другоного члена (підмета чи присудка); другий член
рядні члени
не потрібен, бо зміст речення і так зрозумілий
За метою висловлювання
розповідні:
питальні:
містять повідомлення, розпо- містять питання, на яке передбачаєтьвідь про щось (інтонація ха- ся відповідь або що не вимагає відпорактеризується пониженням віді (тон підвищується на тому слові,
тону наприкінці речення)
в якому міститься зміст питання)

спонукальні:
містять наказ, вимогу, заклик, побажання, пораду,
прохання… (розповідна
або оклична інтонація)

За емоційним забарвленням
окличні;
неокличні;
розповідні, питальні;
спонукальні;
можуть бути окличними, якщо виражають емо- надають повідомленню за допомогою інтонації
ційні переживання мовця або його ставлення різкого відтінку, часом навіть протилежного
до фактів і явищ дійсності
значення
За будовою
прості:
складні:
наявність однієї граматичної наявність двох і більше граматичних основ (речення складається
основи
з двох або кількох простих, об’єднаних за смислом та інтонаційно)
За наявністю чи відсутністю другорядних членів
поширені:
непоширені:
крім головних, у реченні є ще й другорядні члени
відсутність другорядних членів речення
речення
За повнотою вираження думки
повні:
неповні:
відсутність опущених членів речення, відсутність одного або кількох членів речення, які легко
незалежно від того, односкладне
встановити: з попередніх речень; з наступного речення;
воно чи двоскладне
із ситуації спілкування; зі змісту неповного речення
V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправу з підручника.)
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; Практична робота.
1. Прочитайте текст, визначте його стильову приналежність. Випишіть із
перших чотирьох речень підрядні словосполучення, охарактеризуйте їх за структурою, морфологічним вираженням ключового слова та
типом підрядного зв’язку.
Меджибіж
Це містечко знаходиться у Летичівському районі Хмельницької області. Відоме воно передовсім Меджибізьким замком — легендарною фортецею, що успішно протистояла татарським набігам.
Містечко знаходиться на високому лівому березі річки Південний
Буг у місці злиття з притокою Бужок.
Уперше місто згадується у Руському літописі за 1146 рік.
У XIV ст. великий князь Литовський Ольгерд збудував на цьому
місці фортецю. За 200 років по тому місто переходить у володіння великого коронного гетьмана і російського воєводи Миколи Синявського. Тоді перебудовується замок, будуються палац та церква
(1586). 1593 року місто здобуває Магдебурзьке право і зрівнюється
за чисельністю населення з Києвом. Із 1731 року Меджибіж пере
йшов у володіння найбагатшої польської родини — князів Чарторизьких. Вони внесли у споруди фортеці елементи розкоші. З цією
фортецею пов’язано багато історичних подій різних епох.
(З календаря)
2. Утворіть ряди словосполучень з опорними словами таким чином,
щоб у кожному з них були лексичні, синтаксичні та фразеологічні
словосполучення. Складіть із ними речення.
Зразок. Бити поклони, бити олію, бити ворога, бити байдики.
Приносити…, дати…, прийти…, підняти…, йти…, мати…, підносити… .
;

Гра «Хто швидше».
(Грати можна рядами, варіантами, групами або індивідуально.)
Складіть словосполучення, в яких опорні слова виступали б то голов
ними, то залежними компонентами.
I ряд
Рожеві, будувати, думка, вище.
II ряд
Добрий, писати, життя, швидко.
III ряд
Зелений, вчитися, робота, близько.
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;

Робота з текстом.
Прочитайте текст, визначте види речень за метою висловлювання
та за будовою. Якими є синтаксичні зв’язки між частинами складних
речень? Виконайте повний синтаксичний аналіз одного складного
речення (на вибір учителя або учнів).

Сокиринці
Це мальовниче село Срібнянського району на Чернігівщині
є одним із центрів української культури.
Колись воно належало сумнозвісному прилуцькому полковникові Гнату Ґалаґану, саме тому, який допоміг російським військам
проникнути на Запорозьку Січ і знищити її 1709 року після поразки
українсько-шведської коаліції в антимосковському повстанні. Саме
за це він дістав від Петра I чин чернігівського, а пізніше прилуцького полковника. Т. Шевченко у вірші «Іржавець» назвав Ґалаґана «полковником поганим», який навічно залишився в історії як
зрадник Івана Мазепи, жорстокий поміщик, що визискував селян
із Сокиринців.
Від того часу Сокиринцями володів рід Ґалаґанів, у якому,
на щастя, більше не було таких одіозних осіб, як Гнат Ґалаґан.
Це були представники української поміщицької еліти, серед якої
ще зберігалася пам’ять про давні козацькі часи і в маєтках яких
панував дух минулого України.
У 1823–1829 роках на західній околиці маєтку Ґалаґанів було
збудовано палац у стилі ампір за проектом архітектора П. Дубровського. Навколо палацу розбито парк голландським садівником
І. Бістерфельдом. До цього часу там зберігся старий явір, під яким
любив відпочивати Т. Шевченко. Сокиринці відомі ще й тим, що
в цьому селі жив і помер видатний кобзар Остап Вересай.
(З календаря)
VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Сьогоднішній урок був для мене корисним, тому що…

VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2. Написати твір-мініатюру «Бабине літо у рідному краї», використовуючи лише прості речення, а потім переробити, увівши складні. Проана16

лізувати, як змінилося стилістичне забарвлення тексту. Або виконати
вправу з підручника (на вибір учителя).

Урок № 3
Тема.

Стилістичні особливості простих і складних
речень. Синтаксичні норми.

Мета:

з’ясувати стилістичні особливості використання простих і складних речень
в усному та писемному мовленні, повторити поняття «мовна норма» та пояснити основні синтаксичні норми, розвивати мовну культуру; виховувати повагу
до рідної мови.
Очікувані результати: учні визначають стилістичні особливості синтаксичних одиниць, дотримуються синтаксичних норм, здійснюють редагування тексту.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

;

Бесіда.
— Сформулюйте визначення простого речення.
— Яке речення називається складним?
— Що таке стилістична норма?
— З якими стилістичними помилками вам доводилося працювати?
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемні завдання та запитання.
— Ви вже знаєте, що таке стилістична норма. Спробуйте дати
визначення поняття «синтаксична норма».
— Яких синтаксичних норм нам слід дотримуватися?
— Які стилістичні помилки ви іноді помічаєте в мовленні ваших ровесників?
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IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Робота з підручником.

(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

Робота в парах «Читання з позначками».

До стилістичних ресурсів простого речення належать способи
вираження членів речення, особливі випадки використання однорідності, засоби зв’язку між однорідними членами різновиди простих
речень, порядок слів. Один із засобів створення стилістичного забарвлення — синонімія вираження присудка. Присудки ускладненої
форми, що являють собою фразеологізовані дієслівно-іменні сполучення, властиві книжним стилям — науковому, офіційно-діловому,
частково публіцистичному; паралельні їм дієслівні прості присудки
характерні для художнього та розмовного стилів.
До стилістико-семантичних явищ, пов’язаних із формою вираження присудка, належать варіанти допоміжних дієслів бути,
стати, робитися, залишатися. Одні з таких дієслів не мають лексичного значення, вказуючи лише на час та спосіб: Море було спокійне і синє, небо так само, сонце обливало помаранчеві сади по
горбах. (М. Коцюбинський) Інші дієслова в ролі зв’язки більшою
чи меншою мірою зберігають лексичне значення, тому аж ніяк не
байдуже, яке з них вибрати. Наприклад у реченні Він був (став,
ставав, здавався, виявився, зробився, лишався, вважався) кращим
фахівцем у своїй галузі «був» указує на наявність ознаки; «став»,
«ставав», «зробився» свідчать про її появу; «лишався» констатує
збереження колишнього стану; «виявився» підкреслює відкриття;
нарешті «здавався», «вважався» зазначають оцінку фахівця з боку
оточення.
Українська мова належить до мов з вільним порядком слів.
Але вільність порядку слів не виключає правил, що регулюють
розташування членів речення. Кожне переставляння пов’язане
з більшою чи меншою зміною значення. Тихий світанок.— односкладне, називне речення. Світанок тихий.— двоскладне речення
з опущеним дієсловом-зв’язкою. Стилістична функція порядку слів
полягає в тому, що переставляння членів речення викликає додаткові виразові відтінки, змінює експресивну роль того чи іншого
компонента.
Прямий порядок слів характерний для наукового, офіційноділового та публіцистичного стилів. Зворотний (інверсія) застосовується в художньому та розмовному стилях. При інверсії найбільша
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увага зосереджується на тому члені речення, який виноситься на
початок чи кінець. Інверсія створює багаті стилістичні можливості,
але її використання потребує авторської вправності.
Типові помилки в стилістичному використанні порядку слів:
1) неврахування того, що з переставлянням окремих слів виникають небажані відтінки в значенні та в стилістичному забарвленні висловлювання;
2) невиправдана інверсія, яка призводить до спотворення змісту,
двозначності;
3) використання інверсії в реченнях, у яких форми підмета
і прямого додатка збігаються;
4) неврахування того, що від місця вставних слів, часток у реченні залежить зміст, стилістичне забарвлення висловлювання.
Стилістика, зміст і структура складного речення щонайбільше зумовлюються сутністю простих речень, з яких воно сформувалось. У складному реченні Реве Дніпро, й лани широкополі медами
пахнуть, колосом шумлять. (А. Малишко) обидва прості сурядні
речення можна було б оформити як окремі прості: Реве Дніпро.
Й лани широкополі медами пахнуть, колосом шумлять. Але тоді
між обома простими самостійними реченнями послабиться смисловий зв’язок, стане невиразною з’єднувальна роль сполучника й, прості речення роз’єднаються інтонаційно, що вплине на сприймання
зображуваного.
Отже, прості речення помітно втрачають у складному свою
значеннєву й синтаксичну самостійність.
Вибір варіантів побудови простих і складних речень регулюють синтаксичні норми, що вивчаються в межах синтаксису.
V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
; Тренувальні вправи.
1.	Відредагуйте речення, у яких порушено порядок слів.
Наведені в цьому розділі, типові форми документів використовуватися можуть для укладання науково-технічної продукції.
3а цим договором несе відповідальність за неналежне виконання
обов’язків орендар. Через свого представника з числа співавторів
ознайомитися з усіма матеріалами мають право автори. Сторони
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за взаємною згодою достроково мають право розірвати договір. Під
час перебування делегації з офіційним візитом неофіційні зустрічі
організовують також. За взаємною домовленістю визначаються місце і час проведення переговорів. Якщо цього не вимагає ситуація,
ділові листи не повинні бути надто довгими.
2. Складіть речення, використавши нормативний варіант фразеологічної сполуки.
Кидатися в очі (впадати в очі); день у день (з дня у день); ніякої поблажки не давати ледарям (ні в чому не потурати ледарям);
прийшло в голову (спало на думку); збити з толку (збити з пантелику); як торішній сніг (як вчорашній сніг); на всі чотири дороги
(на всі чотири сторони); хоч лобом у стіну вдарятися (хоч лобом
у стіну битися); переливати з пустого в пусте (переливати з пустого
в порожнє); пильнувати очима (нишпорити очима); ледве дихати
(на ладан дихати).
;

Робота з текстом.
Прочитайте текст. Обґрунтуйте художню, зображально-виражальну
функцію вставних слів. Виконайте повний синтаксичний аналіз простих речень другого абзацу.
Ми спускалися вниз.
Тепер скелі росли перед нами, теплі, навіть гарячі, так наче
в їх кам’яних жилах текла жива кров. Серед мозаїки зморщок і заломів сяяло часом золото дроку, блищав срібний полин або п’ялися
мірти в своїм весільнім убранні. То знову з-під ніг стрімко здіймалася скеля… Зате як радісно було, коли ми там одкривали милу
блакитну квітку, що приліпилась до скелі,— наче сіла на хвилину
спочити. Чим вона жила? Певне, пила щоранку блакитні тумани
моря. Я не знав, як її звати — і від того вона двічі мені миліша.
— Правда, вона виглядає, як гніздо аметистів на сірій скелі?
Правда, вона виглядала, як гніздо аметистів.
(М. Коцюбинський)
;

Самостійна робота.
Знайдіть помилки в доборі варіантів керування, інші похибки. Запишіть відредаговані речення.
Почуття гумору нашим читачам не зраджує. Освіта — це те,
що залишається після того, коли забувається все, чому нас навчили.
Основна причина цього — недовіра рівню підготовки в школі. Зрештою, щоб опанувати ситуацією на перших порах потрібно показати
швидкий результат. Утім, дечому вони все ж навчилися. Спрацьо20

вувало і те, що цю ситуацію, спостерігали виборці, а це стримувало
опонентів від невірних кроків. Він вчиться музиці, тому дайте оту
червону трубу й оцей білий акордеон.
(З газет)
VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Взаємоперевірка знань.
(Проводиться у вигляді діалогу.)

VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя) або знайти в газетах чи журналах
приклади невдалого використання різних варіантів узгодження підмета й присудка, узгоджених означень.

Урок № 4
Тема.

Розвиток зв’язного мовлення. Поняття комуні
кації як діяльності учасників спілкування
з метою інформаційного обміну та взаємо
впливу. Усне й писемне ділове спілкування.
Дотримання ознак культури мовлення — важли
ва передумова ефективної комунікації.

Мета:

актуалізувати й систематизувати знання про комунікацію; розвивати вміння спілкуватися з дотриманням вимог культури мовлення; збагачувати й уточнювати
словниковий запас, виховувати культуру ділового мовлення.
Очікувані результати: учні розуміють поняття комунікації, ділового спілкування; дотримуються
вимог культури мовлення з метою ефективної комунікації.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: розвиток комунікативних умінь.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.
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;

Бесіда.
— Що таке спілкування?
— Доберіть синоніми до слова «спілкування».

II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Інтерактивна вправа «Займи позицію».

— Усім відомо, що ділові папери — це приклад писемного ділового спілкування. А хіба може офіційно-діловий стиль побутувати
на рівні усного спілкування?
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Робота з підручником.

(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

Розповідь учителя з елементами бесіди.

Тлумачний словник дає таке визначення слова «комунікація»:
1) шляхи сполучення, лінії зв’язку.
2) повідомлення або передача за допомогою мови якогось змісту,
наявного в думці.
Що об’єднує ці два значення слова?
Комунікація — поняття комплексне, являє собою сукупність
зв’язків і взаємодій людей, у яких відбувається обмін інформацією,
досвідом, уміннями, навичками та результатами діяльності.
Комунікація охоплює всі можливі аспекти взаємодії та взаємовпливу його учасників: інформаційний, інтерактивний і перцептивний.
Інформаційний аспект — обмін інформацією (комунікація).
Під інтерактивним аспектом розуміємо взаємозв’язок і взаємовплив
учасників спілкування. Перцепція — сприйняття органами чуття,
осмислення сказаного й почутого, його розуміння.
Складовою професійної діяльності особистості є ділове спілкування, у якому послуговуються офіційно-діловим стилем. Він потребує чіткого дотримання загальноприйнятих літературних норм.
Ділове спілкування може відбуватися у двох формах —
усній та писемній, які мають однаково важливе значення. Усне
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спілкування за способом взаємодії між учасниками комунікації
може мати монологічний, діалогічний та полілогічний характер.
Звичайна сфера застосування усного мовлення в діловому спілкуванні — бесіда, розмова. Усні виступи, доповіді, звіти, лекції
є проміжною формою між усною і писемною формами літературної
мови. Це складніший вид усного мовлення, ніж розмовний, бо тут
більш обмежено використовуються допоміжні засоби (міміка, жести, інтонація тощо).
Писемне спілкування на професійному рівні реалізується
в укладанні ділових паперів, написанні наукових статей і повідомлень, створенні певних інструкцій тощо. Щодо ділового писемного
мовлення доречно сказати, що тут можливий не лише текстовий виклад. Є, наприклад, папери, які містять тільки конкретні цифрові
дані, схеми, таблиці тощо. Це документи стандартного типу. Вони
дають можливість ефективно підготувати максимум даних. А є такі
ділові папери, що містять лише загальні відомості. У такому випадку відповідно добираються й мовні елементи. Такі документи мають
дещо вільну від стандарту форму викладу.
Культура ділової мови передбачає володіння двома видами
норм: 1) текстовими, які регулюють закономірності побудови документа, розгортання його змістової схеми; 2) мовними, що встановлюють закономірності відбору мовного матеріалу для наповнення
схеми документа.
V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
; Тренувальні вправи.
1. Прочитайте текст. Чи згодні ви з висловленою думкою? Відповідь
обґрунтуйте. Скажіть, що означає знати мову професії?
Мова нації — універсальна система, в якій живе національна
душа кожного народу, його світ, його духовність. «По ставленню
кожної людини до своєї мови можна абсолютно точно судити не
тільки про її культурний рівень, але й про її громадську цінність»
(К. Паустовський). На порядку денному сьогодні — розширення
сфер функціонування української мови. Це засіб не лише спілкування, а й формування нових виробничих відносин.
Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльно
сті людини має велике значення для всіх. Оскільки мова не тільки
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обслуговує сферу духовної культури, а й пов’язана з виробництвом,
з його галузями і процесами, із соціальними відносинами, вона —
елемент соціальної сфери.
У сучасному житті по-новому розглядаються питання функціонування мови. Старий поділ на професії «інтелігентні» та «неінтелігентні» зникає. Основний критерій — знання свого фаху, рівень
володіння професійною термінологією.
Науково-технічний прогрес, перебудова соціально-економічної
й політичної систем у країні насичують нашу мову новими поняттями, термінами. Разом з піднесенням рівня фахових знань представників різних професій підвищуються і вимоги до мови.
У зв’язку з упровадженням української мови на підприємствах
та в установах помітно збагачується словник професійної термінології новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою.
Що означає знати мову професії? Це — вільно володіти лексикою свого фаху, нею послуговуватися.
Мовні знання — один з основних компонентів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання й діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться
все своє життя.
Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає
краще орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх
ділових контактах.
(З підручника)
2. Згрупуйте слова, пов’язані з професіями менеджера, бухгалтера,
аудитора.
Персонал, цифрові показники, облік, аудит, кре5дит, конфлікт,
звітність, грошовий обіг, ієрархія, баланс, прибуток, менеджмент,
достовірність, виручка, продукт, об’єктивність, турбота, нестача,
аванс, надлишок, цілі, партнерство, інвентаризація, розрахункові
операції, обчислювання, маркетинг, кадри, податок, ризик, відомість, дебет, бартер, нарахування, етика, персонал.
3. З’ясуйте, чи відповідають назви термінів дефініціям. Якщо ні, доберіть
правильне визначення*.
Персонал — галузь економіки, що вивчає методи управління
підприємством або фірмою.
Аудитор — службова особа, яка є доповідачем, консультантом
з відповідного кола питань.
* Тут і далі вчитель може запропонувати учням використати видання: Семотюк О. П. Сучасний словник іншомовних слів.— Х.: Веста: Вид-во «Ранок».
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Податок — частина грошей або товару, яка видається в рахунок майбутньої платні за роботу.
Аванс — порівняльний підсумок прибутків і видатків при завершенні розрахунків, а також відомість, в якій зафіксовано цей
підсумок.
Баланс — встановлений державою обов’язковий збір від окремих осіб або підприємств.
Менеджмент — особовий склад. Колектив працівників установи, підприємства.
Референт — фізична особа, яка здійснює перевірку й несе
остаточну відповідальність за неї.
Відповідь.
Персонал — особовий склад. Колектив працівників установи, підприємства.
Аудитор — фізична особа, яка здійснює перевірку й несе остаточну відповідальність за неї.
Податок — встановлений державою обов’язковий збір від окремих осіб або підприємств.
Аванс — частина грошей або товару, яка видається в рахунок майбутньої платні за роботу.
Баланс — порівняльний підсумок прибутків і видатків при завершенні розрахунків, а також відомість, в якій зафіксовано цей підсумок.
Менеджмент — галузь економіки, що вивчає методи управління підприємством або
фірмою.
Референт — службова особа, яка є доповідачем, консультантом з відповідного кола питань.
VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Бесіда.
— Що
— Які
— Що
— Що

таке комунікація?
ознаки культури мовлення вам відомі?
є характерною ознакою усного ділового мовлення?
ви можете сказати про ділове писемне мовлення?

;

Самостійна робота.
Перекладіть текст українською мовою*.
Договорная цена на строительство — это цена на строительную продукцию, устанавливаемая подрядчиком и заказчиком при
заключении договора подряда на капитальное строительство, в том
числе по результатам проведения конкурсов. Договорная цена
* Тут і далі вчитель може запропонувати учням використати таке видання: Сучасний російсько-український, українсько-російський словник / Упоряд. Г. В. Доніна,
В. Ф. Жовтобрюх, О. П. Семотюк. — Х.: Вид-во «Ранок».
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 пределяется подрядчиком и заказчиком с использованием, в качео
стве рекомендуемых, государственных норм и цен.
В договорную цену включаются: сметная стоимость
строительно-монтажных работ; проектные работы; обеспечение оборудованием; затраты, связанные с формированием рыночных отношений, не нашедших отражения в государственных нормах и ценах,
и т. д.
(Методические рекомендации)
VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).
3. Пояснити лексичне значення слів: кошторис, акція, фонд, акциз, імпорт; увести їх до самостійно складених речень.

Урок № 5
Тема.

Комунікація в професійній сфері. Особистість
і комунікаційна діяльність. Комунікабельність
як риса характеру людини. Етика професійного
спілкування. Модель вербальної комунікації.
Використання вербального і невербального
коду в комунікації.

Мета:

пояснити роль комунікації в професійній сфері, з’ясувати, яке значення має
комунікабельність для успішності людини; дати уявлення про використання
вербального і невербального коду в комунікації; розвивати комунікабельність;
виховувати свідомого мовця, громадянина своєї держави; формувати комунікативну компетентність.
Очікувані результати: учні моделюють ситуації професійного спілкування з дотриманням етики
професійного спілкування.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: розвиток комунікативних умінь.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;
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Перевірка домашнього завдання.

;

Бесіда.
— Що таке комунікація?
— Назвіть форми усного й писемного видів ділового спілкування.
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемні завдання та запитання.
— Поясніть лексичне значення слова «вербальний».
— Чи можуть бути невербальні засоби спілкування?

IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

Розповідь учителя.
Комунікація в професійній сфері — це таке спілкування, що відбувається в межах взаємодії його учасників і має на меті передати відповідні знання з фаху та професійний досвід.
В основу формування та розвитку професійних комунікативних
умінь і навичок покладено професійні знання мовця, його загальні
комунікативні вміння і навички, рівень особистої інтелектуальної
та емоційної культури. Але вироблення професійної комунікативної
компетенції неможливе без формування мовної компетентності, що
передбачає оволодіння знаннями з орфоепії, лексикології, орфографії, граматики, пунктуації, стилістики і вдале використання в професійному мовленні.
Тільки постійно удосконалюючи знання з мови, розвиваючи
комунікативні вміння й навички у сфері професійної діяльності,
можна досягти високого рівня мовлення фахівця.
Серед основних рис досконалого професійного мовлення фахівців виділяють такі вияви мовної та комунікативної компетентності:
ясність формулювання думки; логічність та смислова точність висловлювання; відповідність між змістом мовлення і мовними засобами; різноманітність мовних засобів, їх доречність.
Комунікабельність (здатність до спілкування) — невід’ємна складова успішності людини в сучасному світі. Вона дає змогу швидше
27

пристосовуватися до стрімких змін у житті, знаходити спільну мову
з різними людьми як у побутовому, так і в професійному спілкуванні.
Важливим компонентом ділового спілкування є етика мовлення. Недаремно Сократ казав: «Заговори, щоб я тебе побачив».
Вислів віками не втрачає своєї актуальності. Адже від того, якими
лексичними засобами володіє мовець, яку має інтонацію, вимову,
як послуговується жестами, емоціями, залежить рівень його освіченості й культури.
Виховану людину завжди вирізняють ввічливість, привітність,
доброзичливість, тактовність, стриманість, повага до співрозмовника, здатність до співчуття та розуміння оточуючих. І особливу роль
у цьому відіграє слово: вчасне, доречне, вагоме, переконливе.
Вміння володіти словом — велика майстерність.
Не секрет, що не завжди належним є рівень ділових переговорів, виступів перед співробітниками чи незнайомою аудиторією. І, на жаль, частково огріхи припадають на невдало дібрані
й сказані слова. Наприклад, доповідачі, лектори у своїх виступах
часто вживають російські слова в українському варіанті або ж навпаки, тобто калькують їх. Насичують свою мову просторіччям,
територіальними діалектами, нехтують вимовою, а іноді й роблять
це навмисне, мовляв, для «кращого ефекту», але досягається зворотній.
Не завжди розрізняється й логічна структура слів. Наприклад: про5шу (будь ласка) і прошу5 (звертаюся з проханням), шко5да
(про жалість, втрати, збитки) і шкода5 (даремно, не варто).
Трапляється, що не точно коментується значення і вживання
паронімів. Наприклад: відігравати (роль), грати (на чомусь) і ґрати (конструкція).
З’явилась проблема й у використанні букви ґ. Дехто намагається вживати її взагалі замість г. У випадках сумніву слід звернутися до українського правопису.
Іноді мовці у виступах використовують книжні слова, різні
граматичні звороти, маловідому термінологію. Така мова не сприймається слухачами, стомлює їх, створює дискомфорт і свідчить про
низький рівень підготовки оратора.
Трапляються випадки, коли доповідач чи лектор нав’язливо
звертається до слухачів: «Вам зрозуміло?», «Вам ясно?». Запитання
такого типу свідчать, що виступаючий недооцінює слухачів і цим
ображає їх.
Отже, аби не створювати подібних ситуацій, потрібно скористатися загальноприйнятими нормами ділового етикету.
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Мова виступу, доповіді, лекції має бути бездоганною, простою,
зрозумілою широкому колу слухачів. Слід уникати іншомовних
слів, якщо є українські відповідники; сполучників типу: тому що;
через те що; у зв’язку з тим що; враховуючи те, що; з огляду на
те, що; зважаючи на те, що; так, як; про те, що і т. д.
Важливим є також правильне й доречне використання вставних слів і виразів, обережне послуговування крилатими словами та
іншими фразеологізмами. Тут треба враховувати професіональний
і віковий контингент слухачів.
Для ефективності ділових взаємин варто зорієнтуватися щодо
того, які люди вас оточують, виробити свою манеру спілкування.
Спілкуючись, треба триматися скромно й упевнено. Належить подбати й про атмосферу приязності, товариськості, вільного й рівноправного обміну думками. Необхідно передбачати і враховувати
реакцію слухачів.
Доповідач повинен говорити чітко, переконливо, не поспішаю
чи, в ході мовлення змінювати інтонацію, щоб мова не була монотон
ною. Трапляється й так, що спілкуючись, співрозмовники не завжди
розуміють один одного. Не слід забувати, що в будь-якій ситуації
можна дійти згоди. Запорукою успіху в цьому є взаємодовіра.
Отже, уважне, дбайливе ставлення до мови є зовнішньою ознакою мовного етикету.
V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
;

Робота з текстом.
Прочитайте текст. Запам’ятайте визначення мовного етикету. Випишіть етикетні формули подяки і складіть лист-подяку батькам однокласника за надання допомоги при проведенні якогось шкільного
заходу. Скажіть, від чого залежить перспектива подальшого спілкування?
В українській літературній мові існують певні формули спілкування, які прийнято називати терміном «мовний етикет».
Мовний етикет (франц. etiquette — прикріплювати) — система
стійких мовних формул для встановлення комунікаційного контакту між співрозмовниками, підтримання спілкування у виразній тональності відповідно до їхніх соціальних ролей і рольових позицій
за офіційних і неофіційних обставин.
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Для кожної нації характерна специфічна система етикетних
формул. Структуру мовного етикету визначають такі основні елементи комунікативних ситуацій, властиві всім мовцям: звертання,
привітання, прощання, вибачення, подяка, побажання, прохання,
знайомство, запрошення, пропозиція, порада, згода, відмова, співчуття, комплімент, присяга, похвала тощо.
До мовного етикету належать також соціально-мовні символи
етикетного рівня. Наприклад, етикетні формули заперечення (заперечення і ствердження), згоди, запитання, що використовують
у певних соціально-культурних групах. Найуживанішими звертальними виразами є такі: пані, пане, панове, добродію, добродійко, добродії, товаришу, товариство, друже, колего або називання на ім’я
чи ім’я та по батькові тощо.
Звертання типу пане, пані, панове поширилися в українській
мові під впливом польської і фіксувалися як офіційні звертання
до осіб привілейованих верств суспільства. Пізніше це слово стало
ввічливою формою згадування або звертання до людей незалежно
від соціального стану. Прикметники вельмишановний, високоповажний, високодостойний, що використовують разом зі звертаннями,
надають спілкуванню піднесеної тональності. Добродію, добродійко,
добродії — специфічно українські шанобливі звертання. «Історичний словник українського язика» Є. Тимченка одне із цих значень
тлумачить так: «що діє добро, доброчинець». Звертання товаришу, товаришко, товариші стали офіційними в Україні лише після 1917 року, але українці послуговуються ними ще від козацької
доби, про що свідчать різні народнопоетичні тексти. Ці звертальні
вирази вживалися в різних значеннях: «людина, яка спільно з кимнебудь виконує якусь справу, бере участь у певних діях», «людина,
пов’язана з іншими спільною професією, місцем роботи, навчанням», «людина, пов’язана з ким-небудь дружбою, щирий друг,
приятель» тощо. Вони мають чітко виражений офіційний відтінок,
тому їх уживають з етикетними означеннями високоповажний, високошановний, шановний.
Частовживаними у мовленнєвій практиці є формули прохання, зумовлені різноманітними комунікативними ситуаціями. Центральними серед них є ключові лексеми просьба, прохання, просити
або конструкції з ними. Іноді офіційне прохання передають за допомогою питальних форм: «Чи не будете ласкаві?»; «Чи не могли б
зробити послугу?» тощо.
З етикетних формул подяки найчастіше використовують лексеми дякувати, дякую, подяка, вдячні, вдячний(а), які є характерними для багатьох слов’янських мов. Вдячність можна передавати
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не лише лексемами на позначення подяки, а й поєднанням їх із
прикметниками та прислівниками (дуже, щиро) або за допомогою
наказових конструкцій: прийміть щиру подяку тощо.
Для висловлення прохання вибачити українці вживають лексеми вибачте, вибачайте, пробачте й слова прости, простіть.
В офіційно-діловому стилі активно послуговуються словами вибачте та пробачте.
Від етикетної формули прощання залежить перспектива подальшого спілкування: наскільки скоро відбудеться зустріч чи як
скоро відновиться спілкування тощо. Нейтральною формулою прощання є загальновживане до побачення. Семантика цього виразу
вказує на те, що співрозмовники ще зустрінуться (без точної вказівки на час і місце зустрічі). Існують варіанти усталеної формули, які
уточнюють приблизний час майбутнього побачення, а іноді й місце.
Під час офіційного спілкування прощальними виразами на зразок
прощай чи прощавай не послуговуються, що зумовлено специфікою
стилю.
(З кн. «Українське ділове мовлення»)
; Тренувальні вправи.
1.	Доберіть синоніми до етикетних формул спілкування.
Прошу, проходьте. Щасливої дороги. Це справді так. Авжеж,
можна увійти. Гаразд, я погоджуюся з Вами. Я мушу відмовитися. Не гайте даремно часу. Зичу Вам здоров’я. Шановна громадо!
Я дуже вдячний. Вітаю Вас. Прошу вибачення.
2. Напишіть лист-відмову з приводу працевлаштування, використовуючи подані фрази.
На жаль, ми не можемо прийняти вашої пропозиції…; вибачте, але ми не можемо погодитися на проведення цих робіт…; дуже
прикро, але…; шкода, але з огляду на кризу ми не можемо підтримати ваш проект.
VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Самостійна робота.
Відредагуйте і запишіть лист-подяку.
Шановні …!
Прийміть нашу саму щиру подяку за надання допомоги у проведенні такого важливого міроприємства як творча зустріч з молодими письменниками. Ця підтримка — свідчення вашого небайдужого
відношення до проблем освіченості та культурності нашої молоді.
31

Дякуючи вашому сприянню юнацтво нашої школи прилучилося до
літератури та культури рідної … . Висловлюємо впевненість, що цей
лише перший крок у нашій співпраці матиме дуже великий успіх
в учнів нашої школи та їх батьків.
З дуже щирою подякою та повагою … .
VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).
3.	Дібрати матеріал про символіку в міжкультурній комунікації.

Урок № 6
Тема.

Розвиток зв’язного мовлення. Міжкультурна
комунікація в професійній сфері. Універсаль
не й національне в міжкультурній комунікації.
Символіка в міжмовній комунікації. Комуніка
тивні помилки.

Мета:

пояснити, у чому полягають особливості міжкультурної комунікації, навчити враховувати ці особливості під час спілкування; формувати вміння уникати комунікативних помилок, а за необхідності виправляти їх; розвивати мовну культуру;
виховувати толерантність.
Очікувані результати: учні знають особливості міжкультурної комунікації, уміють враховувати їх
під час спілкування, уникають та виправляють комунікативні помилки під час
спілкування.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: розвиток комунікативних умінь.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;
;

Перевірка домашнього завдання.

Бесіда.
— Що таке толерантність?
— Яке значення має толерантність при спілкуванні двох друзів, колег, малознайомих людей, представників різних держав?
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II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемні завдання та запитання.
— Уявіть собі, що вас відправили з миротворчою місією на
екзотичні острови. Із чого ви почнете підготовку до поїздки? Чи
треба знати культуру цього народу?
— Що, на ваш погляд, означає міжкультурна комунікація?
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
Розповідь учителя.
Імовірно, датою народження міжкультурної комунікації як
академічної дисципліни варто вважати 1954 рік, коли вийшла у світ
книга Е. Хола і Д. Трагера «Культура як комунікація», у якій автори вперше запропонували для широкого вживання термін «міжкультурна комунікація», що відбивав, на їхню думку, особливу
галузь людських відносин. Пізніше основні положення та ідеї міжкультурної комунікації були більш докладно розвинуті у відомій
роботі Е. Хола «Німа мова» (1959), де автор показав тісний зв’язок
між культурою і комунікацією. Розвиваючи ідеї про взаємозв’язок
культури й комунікації, Хол дійшов висновку про необхідність навчання культури тієї країни, з представником якої вам доведеться
спілкуватися.
На зламі XX і XXI ст. загострилися проблеми мовної комунікації, вивчення засобів комунікативного впливу, вони стали найбільш актуальними. Змінився «мовний смак епохи»: на зміну «тоталітарній» мові прийшла «вільна» мова засобів масової інформації,
спілкування на різних рівнях; зросла роль мовної особистості.
Серед сучасних засобів масової комунікації, що творять простір міжкультурного спілкування, формуючи в людей загальні реакції та поширюючи доступну для всіх інформацію, виділяють раціо
нальну й логічно аргументовану мову. Основними факторами, які
визначають ефективність комунікації, виступають:
— адекватність сприйняття переданої інформації;
— здатність викликати позитивні почуття співпереживання
і схвалення;
;
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— встановлення тривалих контактів на базі досягнутого взаєморозуміння;
— взаємне збагачення учасників комунікації, двох культур,
що вступають у діалог.
Важливо враховувати: ефективність комунікації, у першу чергу, пов’язана з успіхом мовної взаємодії, що завжди відбувається
в деякому соціальному і культурному контексті, котрий багато в чому
визначає форму і зміст повідомлення. Ці форма і зміст зумовлені особливостями тієї культури, у якій відбувається процес комунікації.
Якщо спілкування здійснюється в Японії, то його супроводжує відповідне культурне середовище, що визначає його межі й можливості.
Слід пам’ятати, мова — ментальний феномен, що виступає
безумовним стрижнем комунікації. У мові закодовано знання людини, її уявлення про світ у цілому, індивідуальний життєвий досвід,
цілісна картина світу соціуму. У процесі комунікації той, хто говорить, спрямовує того, хто слухає, до деякої інформації, що зберігається в пам’яті мовця, структурована й організована в глобальну
картину світу.
Не викликає сумніву, що саме в національній мові (особливо в її прислів’ях і приказках) відбиваються культурні, моральні
та естетичні цінності соціуму. Без володіння інформацією про такі
цінності та базові уявлення, що утворюють концептуальну картину
світу співрозмовника, неможливе розуміння тексту як комплексу
вербальної і невербальної інформації, незважаючи на знання семантики мовних одиниць, складових тексту.
Наприклад, у різних типах культури превалюють різні типи
асоціативних зв’язків. Так, у вербальному поводженні бурятів порівняння (голова кучерявенька… як у барана, чорна… як ніч, розумна… як у собаки, кругла… як земля) будуються на використанні
реалій природного характеру (вони флористичні, фауністичні, зодіакальні).
Таким чином, мова виступає як функціональна система елементів, пов’язаних визначеними відносинами, а головна її функція — комунікативна.
Зрозуміло, що в міжнаціональній комунікації діють загальні
закони спілкування. Перш ніж починати спілкування, ми аналізуємо потенційного співрозмовника, намагаємося визначити, про
що зможемо з ним говорити, а також наскільки щирою може бути
наша розмова. Усі ці питання виникають і в процесі міжкультурної
комунікації.
Успіх мовної взаємодії між представниками різних культур
багато в чому визначений не логічною аргументацією, а ступенем
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взаємної симпатії та довіри. У результаті вже першого знайомства
складається психологічна установка, у межах якої відбувається все
подальше спілкування.
Різні люди становлять різний інтерес як партнери по спілкуванню. У тих або інших культурах існують власні критерії вибору
партнерів по комунікації. Адже не можна не погодитися, що такі
характеристики, як стать, вік, заняття, освіта, статус, влада, талант
і краса можуть приваблювати чи відштовхувати. Причому культура
впливає і на вибір теми спілкування, на ступінь її відвертості. Те,
що одні культури вважають правильним (розмову про релігію, політику, расові відносини), інші — аморальним. Кожна людина має
своє коло проблем і людей, з якими вона може їх обговорювати.
Фінансові питання, наприклад, вона воліє обговорювати з батьками,
особисті — тільки з друзями.
Таким чином, можна говорити про систему переваг за трьома
параметрами: вибір партнера, вибір теми, а також ступінь відверто
сті спілкування. Найважливішим фактором вербального спілкування є довіра. Комунікативний ефект від впливу слів людини, яка викликає довіру, принципово відрізняється від ефекту тих самих слів,
але вимовлених іншою людиною. Довіра пов’язана з дотриманням
правил комунікації, прийнятних у даній культурі.
При спілкуванні між представниками різних культур цих
правил не завжди дотримуються, особливо якщо вони різні. Наприклад, у різних культурах прийнято додержуватися різних дистанцій між співрозмовниками. Мінімальна дистанція в арабів і латиноамериканців, максимальна — у північноамериканців. Тому
для латиноамериканця спілкування на дистанції, до якої звикли
північні сусіди, здається надто холодним і надто офіційним, а для
північноамериканця зона спілкування латиноамериканців здаватиметься надто нав’язливою, агресивною і небезпечною. Офіційна зона
спілкування в українців та росіян визначається звичайно довжиною
двох рук, простягнених для рукостискання, а зона дружня — довжиною двох зігнутих у лікті рук.
Культури, як і люди, відрізняються за ступенем відвертості
в спілкуванні, що залежить від теми розмови: єретичні міркування
про релігію були заборонені в середині століття так само суворо,
як сьогодні в Південній Африці засуджуються розмови про расові
проблеми.
Для вивчення рівня відвертості використовують таку схему,
у якій позначено різні партнери по спілкуванню.
Рукостискання у вітанні, не будучи обов’язковим, звичайно
символізує визначені стосунки між людьми. При цьому молодший
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за віком чи положенням не повинен робити спроби першим простягнути руку. В арабській культурі це вважається страшенною невихованістю. При вході в приміщення, привітавшись за руку з одним,
потрібно зробити це і з іншими (у товаристві не можна виділяти людей). Якщо в приміщенні знаходяться незнайомі, акт вітання слід
супроводити коротким знайомством. При рукостисканні необхідно
дивитися в очі тому, кому простягається рука. Непристойно подавати ліву руку; якщо права зайнята, треба звільнити її. Відвідувач,
входячи в приміщення, першим вітає присутніх. Це стосується всіх,
незалежно від віку чи посадового положення. Присутні в приміщенні, у яке увійшов відвідувач, відповідають не хором, як у класі, а по
черзі, починаючи з того, хто ближче чи кому це зручно. Але якщо,
припустімо, у нашій культурі люди, зайняті терміновою роботою,
віддаючи належне загальному вітанню відвідувача, можуть обме
житися просто кивком голови, що сигналізує про те, що відвідувача
помічено і його вітання прийняте, то для носіїв арабської культури
таке мінімальне вітання неприпустиме. Відсутність же прояву уваги
до вітання відвідувача для представників будь-якої культури — акт
зневаги, приниження його гідності, невиконання вимог мовного етикету і в кінцевому підсумку — поганий стиль ділового спілкування.
З огляду на це розрізняють найпоширеніші комунікативні помилки:
— недосягнення адресантом комунікативної мети;
— відсутність взаєморозуміння між учасниками спілкування.
;

Повідомлення учнів.
(Учні розповідають про символіку в міжмовній комунікації.)

V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
;

Робота з текстом.
Прочитайте текст. Порівняйте правила ділового етикету в Україні та
Великій Британії.
Англійці у ділових стосунках жорстко дотримуються правил
протоколу. У привітаннях і звертанні дворянські титули використовують часто, навіть у колі близьких знайомих. Точність дуже цінується; однак не слід приходити до призначеного часу — це може
бути сприйнято як неповага.
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У Великій Британії частіше, ніж в інших країнах Європи,
прийнято запрошувати друзів додому. А от ділових партнерів найчастіше запросять до ресторану. Підготовці до перемовин англійці
приділяють небагато уваги. Традиційним для британців за всіх часів
є вміння уникати гострих кутів під час бесіди.
(З книги «Сучасний етикет»)
;

Переклад українською мовою.
Перекладіть текст українською мовою. Розкрийте особливості українського мовного етикету.
У разных народов существуют свои особенности в порядке приветствия, но при всем многообразии приветствий международный
этикет в своей основе одинаков: встречаясь, люди желают друг
другу доброго утра, дня или вечера, добра и благополучия в семье, здоровья. Если у вас нет возможности подробно ознакомиться
с обычаями того или иного народа, лучше следовать общепринятым
нормам. Главное, следует всегда помнить о том, что присутствие —
это ваша «визитная карточка», по которой окружающие будут судить о степени вашей вежливости и учтивости по отношению к другим и будут относиться к вам так же, как и вы относитесь к ним.
Надо быть очень осторожным при использовании разных словечек
из молодежного сленга, например «классно», «клево», «фартово»
и им подобных. К сожалению, современный язык слишком засорен
словами, имеющими часто уголовно-блатное происхождение, а многие люди употребляют их, даже не задумываясь об этом. Безусловно,
большинство подобных слов абсолютно не подходит для лексикона воспитанного человека, хотя подчас они очень распространены
в среде молодых людей, которые используют такие выражения,
чтобы выглядеть «своими» в компании.
(Из энциклопедии этикета)
;

Самостійна робота.
Прочитайте текст. Визначте, які роль і функції виконує комунікація
в житті людини. Виконайте стилістичний аналіз тексту.
Життя і діяльність суспільства неможливі без спілкування
людей, оскільки воно є необхідною умовою будь-якої діяльності.
Наприклад, фахівці в галузі створення та впровадження нової техніки вважають, що сама технічна ідея лише на 20 % забезпечує
успіх нової розробки; 80 % успіху залежить від спілкування: слід
довести нову ідею до спеціалістів, переконати, що вона є новою та
ефективною, одержати дозвіл на апробацію, знайти охочих взяти
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участь у впровадженні, «проштовхнути» в реалізацію, використовуючи рекламу та інші засоби, тощо. А успіх у вихованні дітей,
нормальне функціонування сім’ї залежать саме від спілкування,
його якості й організованості.
Спілкування в сучасному інформаційно насиченому суспільстві виконує такі функції: контактну (встановлення атмосфери
обопільної готовності передавати і сприймати повідомлення та підтримувати взаємний зв’язок до завершення акту спілкування); інформативну (обмін інформацією, описами, запитаннями та відповідями); спонукальну (заохочення співрозмовника, аудиторії або ж
самого себе до виконання певних дій); координаційну (взаємне
орієнтування й узгодження дій учасників спілкування щодо їхньої
спільної діяльності); пізнавальну (адекватне сприйняття і розуміння
змісту повідомлень, а також взаємне розуміння намірів, станів один
одного); емотивну («обмін» емоціями, збудження у співрозмовника
чи аудиторії певних переживань, психічних станів тощо); впливову
(спрямування на зміну стану, поведінки, ціннісно-мотиваційної сфери партнера: намірів, поглядів, смаків, норм поведінки тощо).
(Ф. Бацевич)
VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Сьогодні на уроці я зрозумів (зрозуміла)…

VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).
3. Скласти текст — привітання англійській делегації, що прибула в Україну з метою обміну досвідом у сфері міжкультурної комунікації.

Урок № 7
Тема.
Мета:
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Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ
тексту на професійну тему із творчим завданням.
удосконалювати вміння визначати тему, головну думку тексту та його стильову
приналежність; поглиблювати навички стисло переказувати текст на професійну
тематику зі збереженням стильових вимог; розвивати слухову пам’ять, логічне

мислення, усне й писемне мовлення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до природи.
Очікувані результати: учні вміють визначати тему, головну думку тексту та його стильову приналежність, переказують текст на професійну тематику.
Обладнання: підручник, текст для переказу.
Тип уроку: розвиток комунікативних умінь.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

;

Бесіда.
— Ким ви мрієте стати після закінчення школи?
— Які шкільні дисципліни вам необхідні для вступу до вищого навчального закладу?
— Чи готуєтеся ви якось до своєї майбутньої професійної діяльності?
— Якщо так, то яким чином?
— Що вивчає ентомологія?
— Які цікаві факти із життя комах вам відомі?
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемне запитання.
— Навіщо нам потрібні вміння переказувати тексти на професійну тему?
IV.	Основний зміст роботи
;

Читання тексту для переказу вчителем*.

Ентомологія  — наука про комах
Ентомологи стоять на сторожі найціннішого і найпрекраснішого — природи, частинкою якої є людина.
* Тут і далі вчитель може скористатися таким виданням: Українська мова. Усі види
переказів. 5–11 класи / Т. М. Шабельник, В. Ф. Жовтобрюх, Л. Е. Ліснича. — Х.:
Вид-во «Ранок».
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Наука про комах досить молода — в усякому разі, цікаві відкриття зроблено недавно, а найцікавіших ще немає взагалі. Та вже
тепер перед ентомологами постало стільки питань, треба вирішити стільки проблем, що наука ця змушена розділитися на кілька
«відгалужень»: з’явилися лісова ентомологія, яка вивчає значення
комах у житті лісу, сільськогосподарська, що визначає роль і місце
комах у сільському господарстві, медична ентомологія.
А нині до роботи ентомологів приєднуються хіміки, фізики,
конструктори, фізіологи, інженери. І ще багато навіть зовсім далеких від ентомології людей починають цікавитися комахами. Це не
дивно: адже ентомологи роблять відкриття, які геть виходять за межі
цієї науки. Так, вони виявили, що комахи мають надчутливі «носи».
Запах у житті комах відіграє величезну роль — не маючи таких чутливих «носів», вони не могли б продовжувати свого роду,
чимало їх загинуло б від голоду. Наприклад, усім відоме сонечко
прилітає за кілька кілометрів туди, де скупчується попелиця; жукимогильники, відчувши запах, також повзуть здалеку туди, де знаходиться їжа.
Запах допомагає комахам знаходити їжу не лише для себе
(адже за запахом шукають собі поживу й чимало інших живих істот, у тому числі й комахи, які живляться рослинами), а й для свого
потомства: «нюхом» визначають, чи годиться для їжі майбутній
гусениці або личинці та чи інша рослина, чи варто відкладати на
неї яйця. Запахом комахи, повідомляють одна одній про знайдену їжу — досить поспостерігати за мухою, яка знайшла в кімнаті
їжу, щоб це зрозуміти. Муха влітає у відчинене вікно, і невдовзі
в кімнаті вже повно мух — перша повідомила решті запахом, точніше — пахучим сигналом, який можна визначити приблизно так:
«За мною! Є їжа!» Це ми ще можемо побачити, але інший дивний
мушин «фокус» уже ні, власне, побачимо лише його початок: муха
пробує їжу не хоботком, а… лапкою. Наступить нею на крихку або
торкне крапельку рідини — і цього їй досить. Ентомологи витратили багато зусиль і часу, щоб зрозуміти, що саме «пізнає» муха,
наступаючи лапкою на їжу. І от з’ясувалося, що на лапці в неї
справжня хімічна лабораторія, яка миттю робить аналіз їжі, визначає її їстівність. Для цього мусі не треба ні реактивів, ні приладів,
мить — і аналіз зроблено.
За запахом комахи впізнають своїх і чужих — це стосується,
наприклад, мурашок; запахи вказують дорогу, з допомогою запахів
комахи оголошують тривогу і взагалі «розмовляють» — спілкуються одне з одним. Учені вже знають кільканадцять «інформаційних»
запахів у мурашок і припускають, що їх значно більше.
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Не менш дивна, ніж мова запахів, і мова звуків. Звуками комахи користуються так само широко, як і запахами. І так само незвичні, як «носи», їхні вуха. Так, у коника «вухо» розташоване на
нозі — вузька й досить довга щілина. З погляду фізіолога це вухо
збудоване дуже примітивно, а з погляду фізика — це незбагненний за своєю надмірною чутливістю апарат. Коник, який сидить на
травинці десь під Києвом, може сприймати підземні поштовхи, що
відбуваються в Японії.
Очі в комах також унікальні. Нині відомо, що їх не пара, як
видається спочатку, а сотні і навіть тисячі: кожна пара очей у комахи, яку ми бачимо, насправді складається з багатьох очок-оматидів.
Одні комахи короткозорі, інші добре бачать удалину, одні не розрізняють кольорів, інші мають кольоровий зір; ще інші частиною
очок здатні відчувати лише темні й світлі тони, частиною — розрізняти кольори. Деякі комахи здатні й удень бачити зоряне небо,
є й такі, що бачать ультрафіолетові промені, яких не сприймає людське око.
Найдужчі у світі тварини — це комахи (звичайно, щодо своєї
величини). Так, наприклад, слон піднімає вантаж, що дорівнює
30–50 процентам його власної ваги, кінь — 50–80 і приблизно
стільки ж — людина. Бабка здатна підняти вагу в 10 разів більшу,
ніж важить сама, хрущ — у 24 рази, мурашка тягне ношу в 52,
а щипавка — 100 разів важчу за себе. Жуки взагалі богатирі: гнойовики (залежно від виду) можуть тягнути вантаж у 1460 і навіть
у 4210 разів більший, ніж їхня власна вага.
Комахи й стрибуни незвичайні — деякі здатні стрибати у висоту і довжину також у сотні разів більші, ніж власний «зріст».
І, нарешті, найбільш приголомшлива загадка комах — їхні
міжконтинентальні перельоти. Здається неймовірним, що маленька комашина з її слабенькими крильцями здійснює тисячокілометрові мандри. Як, яким чином? Незбагненно. Звідки у комах така
сила, звідки вони беруть «пальне» і як саме їхні крихітні, здавалося б, слабкі крильця витримують таке навантаження? Зовсім не
вкладається в голові, як комахи знаходять дорогу, наприклад, із
Підмосков’я до Африки. Вони якось «уміють» враховувати вітер,
мають якісь «прилади», що допомагають їм коригувати політ, щоразу враховують силу вітру. Що їх веде, що допомагає в польоті?
Сонце? Місяць? Теплове чи магнітне випромінювання, ще не пізнане людьми, але яким уже давно користуються комахи?
І ще тисячі й тисячі запитань: як літає хрущ — адже справжня сила його «мотора» не могла б підняти в повітря цю комаху.
А проте не лише підіймає, а й допомагає жукові чудово літати, дуже
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добре маневрувати. І не випадково в одному конструкторському
бюро висить жартівливий, але справедливий плакат: «Хрущ літає,
порушуючи всі закони аеродинаміки. Але він не знає про це і спокійнісінько літає собі далі».
А муха порушує всі закони земного тяжіння. Досить довго
вважали, що вона ходить по стелі або по стінці, чіпляючись кігтиками за нерівності або, в крайньому разі, тримається з допомогою
присосків. Однак останні дослідження показали, що ні кігтиків, ні
присосків у неї немає. То як же тримається муха? Незрозуміло.
А чому південноамериканський жук-бомбардир, «розжарю
ючись» під час пострілу до 100 градусів, не «зварить» сам себе?
Теж загадка.
Як, чому, яким чином — сотні й тисячі запитань ставлять
люди комахам. І на багато які з них відповіді поки що такі: невідомо, незрозуміло, незбагненно.
(900 сл.)
(За Ю. Дмитрієвим)
;

Бесіда.
— Які враження викликав у вас прослуханий текст?
— Визначте тему та головну думку висловлювання.

; Робота над стилістичним аналізом тексту.
1. Визначення комунікативної мети та адресатів.
2. Загальна характеристика тексту: образність / її відсутність;
емоційність / неемоційність.
3. Визначення мовних засобів, які складають особливості
стилю.
4. Висновок щодо належності тексту до певного стилю.
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;

Колективне складання плану.

;

Ознайомлення учнів із творчим завданням.
Висловіть власне ставлення до прочитаного, продовжіть текст роздумом про те, які знання необхідні молодій людині, котра прагне
пов’язати своє життя з вивченням природи та її захистом.

;

Повторне читання вчителем тексту.

;

Самостійна робота над переказом у чернетках.

;

Редагування написаного.

;

Написання учнями переказу.

V.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Сьогодні на уроці я дізнався (дізналась)…

VI.	Домашнє завдання
Підготувати цікавий матеріал про відкриття біологів (географів, фізиків).

Урок № 8
Тема.

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний
докладний переказ тексту художнього стилю
з творчим завданням.

Мета:

з’ясувати рівень сформованості вміння письмово переказувати текст, визначати
тему, головну думку висловлювання та його стильову приналежність; розвивати слухову пам’ять, логічне мислення, усне й писемне мовлення; збагачувати
словниковий запас учнів; виховувати найкращі людські почуття.
Очікувані результати: учні вміють аналізувати зміст, структуру, мовне оформлення тексту, аналізують власне мовлення.
Обладнання: текст для переказу, словники.
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
Хід уроку
	І. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

;

Бесіда.
— Охарактеризуйте притчу як літературний жанр.
— Які притчі ви вивчали на уроках літератури?
— Які притчі вам доводилося чути в повсякденному житті
й у зв’язку з чим?
	ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
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	ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Любов до божевілля — це…

IV.	Основний зміст роботи
;

Читання тексту для переказу вчителем.

Любов до божевілля
Притча про любов
Якось зібралися в одному куточку землі всі людські почуття
та риси. Коли Нудьга позіхнула вже втретє, Божевілля запропонувало: «Нумо грати в хованки!» Інтрига підвела брову: «Хованки?
Що це за гра?» А Божевілля відповіло, що один з них, наприклад,
воно, водить, заплющує очі й рахує до мільйона, у цей час інші
ховаються. Той, кого знайдуть останнім, водитиме наступного разу
і так далі.
Ентузіазм затанцював з Ейфорією, Радість так стрибала, що
переконала Сумнів, лише Апатія, яку ніколи нічого не цікавило,
відмовилася брати участь у грі. Правда вирішила не ховатися, тому
що, зрештою, її завжди знаходять, Гордість сказала, що це дурна
гра (її нічого, крім самої себе, не цікавило), Боягузтво дуже не хотіло ризикувати.
«Один, два, три»,— почало рахувати Божевілля. Першими
сховалися Лінощі за найближчим каменем на дорозі, Віра здійнялася до небес, а Заздрість сховалася в тіні Тріумфу, який власними
зусиллями зміг видертися на вершечок найвищого дерева. Шляхетність дуже довго не могла сховатися, тому що кожне місце, яке вона
знаходила, здавалося ідеальним для її друзів: кришталево чисте
озеро — для Краси; щілина в дереві — для Страху; крило метелика — для Хтивості; подув вітерцю — для Волі! Отже, Шляхетність
замаскувалася в променях сонця.
Егоїзм, навпаки, швидко знайшов для себе теплу й затишну
місцинку. Брехня сховалася в глибинах океану (насправді вона причаїлася у веселці), а Пристрасть і Бажання зникли в жерлі вулкану.
Безпам’ятність навіть не пам’ятає, де поділася, але це неважливо.
Коли Божевілля дорахувало до 999 999, Любов усе ще шукала, де б їй сховатися, але скрізь уже було зайнято. Аж раптом вона
побачила чудовий кущ троянд і вирішила причаїтися в ньому.
«Мільйон»,— дорахувало Божевілля і почало шукати. Першими воно, звичайно, знайшло Лінощі. Потім почуло, як Віра спере44

чається з Богом, а про Пристрасть і Бажання дізналося з того, як
тремтить вулкан, потім Божевілля побачило Заздрість і здогадалося, де ховається Тріумф. Егоїзм не варто було й шукати, тому що
місцем, де він ховався, виявився вулик бджіл, що вирішили вигнати непроханого гостя. У пошуках Божевілля підійшло напитися
до струмка і побачило Красу. Сумнів сидів під тином, вирішуючи,
з якого боку йому сховатися.
Отже, всіх було знайдено: Талант — у свіжій і соковитій траві,
Сум — у темній печері, Брехню — у веселці (якщо чесно, вона ховалася на дні океану). Ось тільки Любов знайти не могли. Божевілля шукало за кожним деревом, у кожному струмочку, на вершині
кожної гори і, нарешті, воно вирішило подивитися в кущах троянд.
I коли воно розсувало гілки, почуло крик. Гострі колючки троянд
поранили Любові очі. Божевілля не знало, що й робити, почало вибачатися, плакало, благало, просило пробачення і, щоб спокутувати
свою провину, пообіцяло Любові стати її поводирем.
I ось відтоді, коли вперше на землі грали в хованки… Любов
стала сліпою, а Божевілля водить її за руку…
(439 сл.)

(Літературний переклад Ю. Желєзна)

;

Бесіда.
— Які враження та почуття викликав у вас прослуханий
текст?
— Визначте тему та головну думку притчі.
— Які міфічні та казкові персонажі, зображені в притчі, є характерними для українського фольклору та міфології, а які — ні?
;

Колективна робота над складанням плану.

;

Словникова робота.
— Поясніть лексичне значення слів «ентузіазм», «інтрига»,
«ейфорія».
— Доберіть синоніми до слів «гордість» та «шляхетність».
;

Ознайомлення учнів із творчим завданням.
Висловіть власне ставлення до прочитаного, продовжіть текст роздумом про роль кохання/любові у житті людини.

;

Повторне читання вчителем тексту.

;

Робота в чернетках.

;

Написання учнями переказу з творчим продовженням.
45

V.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Сьогодні найскладнішим для мене було…

VІ.	Домашнє завдання
Написати твір-мініатюру «Любов у моєму житті».

Урок № 9
Тема.

Особливості вживання у мовленні односкладних
та двоскладних, поширених і непоширених,
повних і неповних, ускладнених і неускладнених
простих речень.

Мета:

актуалізувати знання матеріалу з теми «Просте речення», з’ясувати функції
зазначених синтаксичних одиниць у стильовій структурі тексту і різних стилях
мовлення; розвивати логічне мислення, удосконалювати культуру усного та
писемного мовлення; виховувати колективізм, почуття відповідальності за доручену справу.
Очікувані результати: учні знають стилістичні особливості вживання в мовленні різних видів
простих речень, уміють доречно використовувати їх в усному та писемному
мовленні.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, тексти різних стилів.
Тип уроку: формування й удосконалення вмінь та навичок.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;
;

Перевірка домашнього завдання.

Бесіда.
— Охарактеризуйте стилістичні особливості простих речень.
— Які характерні риси стилістики ускладнених речень?
— Що таке синтаксичні норми?
— Якими є типові помилки в стилістичному використанні порядку слів?
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II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемні запитання.
— Чи можна, на ваш погляд, співвіднести вживання різних
типів речень із різними функціональними стилями? Якщо так, то
яким чином?
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

Робота в групах.
Учні об’єднуються у 6 груп. Кожна група отримує теоретичний матеріал з певної теми. Школярі повинні згадати всі теоретичні
відомості із запропонованої теми (матеріал вивчався у 8 класі), опрацювати блок-теорію, доповнити отриману інформацію відомостями
з курсу синтаксису за 8 клас і навести власні приклади до всіх розглянутих синтаксичних конструкцій.
Блок-теорія*
I група
Особливості вживання в мовленні односкладних та двоскладних речень (частина I)
Односкладні речення порівняно з двоскладними в більшості
випадків структурно значно менші за обсягом, проте вживаються
в усіх стилях мовлення. Їм властива стилістична своєрідність, яка
не може бути зовсім адекватно виражена синтаксичною будовою
двоскладного речення.
В усіх стилях і жанрах мовлення односкладні речення вживаються з неоднаковою активністю. За кожним з різновидів односкладних речень закріпилась у мові й певна своєрідна стилістична
функція.
Своєрідну синтаксичну й стилістичну сутність мають означеноособові речення. До них здебільшого вдаються тоді, коли немає
потреби в логічному виділенні особи (осіб) у таких займенникових
* Тут і далі вчитель може запропонувати учням використати таке видання: Тєлєжкіна О. О. Українська мова. Довідник.— Х.: Вид-во «Ранок».
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формах, як 1-ша або 2-га особи: я, ти, ми, ви — Люблю тебе. Читай голосніше. Односкладне речення більш стисле, економніше.
В тому полягає його стилістична індивідуальність, а на цій основі
й комунікативна потреба в односкладних означено-особових реченнях. Своєрідність їх стилістики — передусім в економній, але дуже
характерній формі вираження певної думки. Синтаксично повні односкладні означено-особові речення майже з однаковою активністю
використовуються в усіх стилях мовлення.
Односкладні неозначено-особові речення є загалом міжстильовими конструкціями, бо майже з однаковою частотністю й стилі
стичною функцією вживаються в усіх стилях і жанрах мови.
Немає потреби в номінації суб’єкта дії в реченні на кшталт:
Чуєте, як зозуля кує? Саме в невизначеності суб’єкта дії полягає
перевага сутності неозначено-особових речень, що значеннєво й стилістично відрізняє їх від односкладних речень усіх інших типів.
Узагальнено-особові речення найчастіше вживаються в розмовному, художньому і, менш часто, в публіцистичному стилях
мовлення. Майже зовсім не характерні вони для офіційно-ділового
стилю в його писемній формі. Стилістична своєрідність узагальненоособових речень полягає в тому, що вони, як правило, виступають
структурами мовлення афористичного, тобто узагальненого і водночас образного. Це здебільшого прислів’я, приказки, загадки, влучні
вислови, зміст яких втілює в собі народну мудрість, найрізноманітніші узагальнені думки, сентенції, повчання.
II група
Особливості вживання в мовленні односкладних та двоскладних речень (частина II)
Безособові речення — найуживаніша, стилістично й синтаксично багатогранна група односкладних речень. Вони широко використовуються в усіх стилях мовлення, особливо ж у розмовнопобутовому й художньому, утворюючи складну гаму перехідних
типів речень — від повної безособовості в них до безособовості більш
чи менш очевидної або тільки можливої. Стилістична різноманітність безособових речень пояснюється їх своєрідною семантикою,
особливо тим, що зв’язок дії з діячем чи ознаки з її носієм у безособових реченнях або зовсім відсутній (коли головний член виражено
безособовим дієсловом у його прямому значенні), або цей зв’язок
пасивний з боку мовця, носія ознаки.
Семантично, структурно і стилістично номінативні (називні)
речення суттєво відрізняються від дієслівних односкладних кон48

струкцій: у номінативних односкладних реченнях ідеться про буття
предмета, особи чи явища.
Називний відмінок, будучи єдиною можливою морфологосинтаксичною формою номінативних речень, виконує на рівні
речення дві функції: номінативну (називальну) і комунікативну
(інформативно-повідомлювальну), іноді й додаткову спонукальну
чи спонукально-окличну функції. Більшість структурних різновидів
номінативних речень з неоднаковою активністю використовуються
в таких стилях мовлення, як публіцистичний, розмовно-побутовий
і художній; також служать назвами документів; найменш характерні номінативні речення для мовлення наукового, передусім суворо
академічного.
III група
Особливості вживання в мовленні повних
і неповних речень
Уживання повних і неповних речень зумовлене сферою їх використання. Стилістично вмотивоване вживання неповних речень
вагомо засвідчує вміння мовця висловлюватися стисло, точно й найприродніше.
У книжно-писемній мові неповні речення, як правило, не
вживаються, крім тих частин художніх текстів, що відбивають
живе розмовне мовлення, в якому такі речення є одним із найбільш
поширених типів. Стилістичні характеристики двоскладного повного простого речення пов’язані насамперед зі способами вираження
підмета і присудка. У наукових та офіційно-ділових текстах переважають стилістично нейтральні речення з підметом, у ролі якого
виступає здебільшого іменник.
Речення з такими підметами не чужі також публіцистичному,
художньому й розмовному стилям, але більші експресивно-емоційні
властивості мають підмети, виражені іншими частинами мови.
IV група
Особливості вживання в мовленні ускладнених
та неускладнених простих речень (частина I)
Прості односкладні речення різнотипні за властивою їм семантикою, синтаксичною структурою і стилістичними функціями.
Прості ускладнені речення не бувають однослівними. Їх прийнято розглядати:
— на рівні членів речення;
— поза членами речення.
49

Прості ускладнені речення широко вживаються в писемній
та усній формах мовлення, в усіх його стилях. Обмеженим, однак,
є використання простих речень, ускладнених дієприкметниковими
чи дієприслівниковими зворотами, у розмовному мовленні, бо такі
звороти загалом книжні за своєю сутністю, щонайбільше властиві
науковому та офіційно-діловому стилям.
Однорідність (один із типів ускладнення) притаманна всім
стилям мовлення. Однак у художньому вона часто набуває тропеїчного звучання, сприймається метафорично — як засіб художнього
впливу. Однорідні члени використовуються для створення портретів, змалювання пейзажів, різноманітних дій і станів.
Для розмовного стилю характерні невеликі однорідні ряди, як
правило, в межах однієї частини мови.
У науковому й офіційно-діловому стилях, де однорідний ряд
використовується як засіб класифікації, він повинен бути повним,
охоплювати всі види певного ряду.
У публіцистичному й особливо художньому стилях добір слів
для однорідного ряду відзначається більшою вільністю. Перелік на
підставі однорідності, що в науковому та офіційно-діловому стилях дозволяє дати точну й вичерпну інформацію про певні явища,
в художньому та публіцистичному мовленні є одним з емоційноекспресивних засобів.
V група
Особливості вживання в мовленні ускладнених
та неускладнених простих речень (частина II)
З граматичного погляду відокремлення являє собою виділення тих чи інших членів речення. У стилістичному плані це явище
ґрунтується на посиленні ролі другорядних членів речення в певній
позиції за допомогою інтонації, наголосу та інших засобів. Виділення надає відокремленню нових відтінків — додаткової предикації,
виразної обставинності тощо.
Відокремлення буває обов’язкове (зумовлене специфікою конструкції) й факультативне, що його здійснює автор, з волі якого
посилюються, підкреслюються, наголошуються або послаблюються,
применшуються певні відтінки значень.
У науковому та офіційно-діловому стилях факультативне від
окремлення майже відсутнє. Тут основна роль належить відокремленню обов’язковому, яке не є стилістичним засобом, прийомом увиразнення. У цих стилях відокремлення виступає здебільшого як деталь
повідомлення, що пояснює, уточнює, конкретизує зміст інформації.
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Для мови художньої літератури характерне факультативне
відокремлення. Тут воно цілком залежить від волі, смаків, уподобань автора, тому часто набуває незвичайних, несподіваних форм.
Засобом створення такого відокремлення є не лише інтонація,
а й незвичайний порядок слів.
У розмовній мові відокремлення знаходить вияв здебільшого
в розповідях-описах як подробиці, що з’являються в процесі висловлення думки.
VI група
Особливості вживання в мовленні ускладнених
та неускладнених простих речень (частина III)
Кожен з мовців навіть у межах не дуже розгорнутого висловлювання використовує речення з такими вставними словами чи сполученнями слів, як безперечно, без сумніву, звісно, правду кажучи
тощо. Вставне слово суттєво видозмінює зміст висловлювання, що
переконує в його комунікативній важливості.
Стилістика вставлених слів, сполучень слів і речень визначається властивою їм семантикою і граматичною сутністю, а також
своєрідними особливостями інтонування, а в писемному мовленні —
розділовими знаками (переважно дужками).
Для наукового й офіційно-ділового стилів найхарактернішими
є вставні слова, що вказують на стосунки між частинами тексту
(по-перше, отже, нарешті), передають ставлення до способів висловлення думки (імовірніше, точніше, іншими словами), зазначають джерело повідомлення (на думку вченого, за результатами
аналізу), пом’якшують категоричність висновків чи порад (як відомо, припустімо), дають раціональну або (рідше) емоційну оцінку
інформації (поза сумнівом, напевне, мабуть, на щастя).
Художня література використовує весь набір вставних слів,
які у взаємодії з лексичними, граматичними та іншими засобами
цього стилю сприяють відтворенню різноманітних відтінків — припущень, сумнівів, упевненості, ствердження, заперечення тощо.
Особливо широко вживаються вставні слова в розмовному мовленні, надаючи йому емоційної наснаженості та експресії.
Вставлені конструкції у художньому та публіцистичному мовленні сприяють розвиткові другого плану розповіді. Ці конструкції
можуть містити оцінку та емоційно-експресивні зауваження автора.
У науковому стилі та його різновидах вставлені конструкції
є засобом уточнення й роз’яснення, додаткового повідомлення. Можуть містити побіжні коментарі та зауваження, що з’являються
в ході висловлення думки.
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;

Презентація результатів групової роботи.

V.	Закріплення вивченого матеріалу
; Тренувальні вправи.
1. Прочитайте. Зіставте особливості використання називних речень
у науковому і художньому стилях. Обґрунтуйте їх стилістичну функцію у кожному з цих стилів.
Троянда. Багаторічна кущова рослина родини розових з великими запашними квітками червоного, рожевого, білого або жовтого
кольору і зі стеблами, звичайно вкритими колючками.
(Словник української мови)
Останні троянди,
білі троянди.
Вересневі троянди,
вони одяглися в ризи невинності,
в шати дівочої чистоти,
вони крізь осінній туман ледве пригадують літо,
сонце і гори, краплисті дощі і веселі веселки,
ночі душні і поранки рожеві,
вони, як вві сні, бачать весни колихання зелене,
чують безсмертні слова солов’їні,
дотики вітру щасливого ловлять…
А все це живе в них:
весна запахуща і пристрасне літо,
вітер, веселки і грози,
все це живе в них і житиме доти,
доки бичем смертоносним їх мороз не ударить,
доки на землю не зронять
останніх своїх пелюстків
білі троянди, вересневі троянди, останні троянди.
(М. Рильський)

2. Прочитайте речення художнього стилю. Спишіть. Підкресліть відокремлені непоширені означення і означувані слова, до яких вони
відносяться. Обґрунтуйте стилістичний прийом їх використання —
розташування по відношенню до означуваного слова. Чим зумовлюється їх відокремлення? Усно перебудуйте речення, зробивши
відокремлені означення невідокремленими. Як змінюється відтінок
висловлювання? Яку стилістичну функцію виконують відокремлені
непоширені означення у реченнях?
Надвечір знову пройшов дощ, короткий, летючий. (О. Гончар)
В саду шумнім, на вишні молодій звиса ягіддя, кругле й соковите.
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(А. Малишко) Червоних маків розгорівся ряд після дощу, ласкавого
й рясного. (М. Рильський) З очеретів чутно голос сопілки, ніжний,
кучерявий. (Леся Українка) Дедалі попадались уже сосни, старі,
руді, кострубаті. (М. Коцюбинський) Синюваті тіні лягали від дерев
на сніг, холодний, блискучий. (А. Шиян) Ми нап’яли на березі намет — округлий, гостроверхий, жовто-білий. (М. Рильський) Поет,
досвідчений і зрілий, вдивляється, як наростають сили, як піниться,
як міниться життя. (М. Рильський) На порозі гість веселий — дощ,
блакитний, весняний. (М. Рильський) В небі, чистім і прозорім, сонце сяє. (М. Рильський) Троянди — білу, кремову й червону — я зрізав не без жалю і вагань. (М. Рильський) З заходу на схід пливли
хмари, сірі, навальні. (А. Шиян)
;

Робота з текстом.
Прочитайте, поясніть стилістичну роль однорідних членів у реченнях
наукового стилю.
Ряд Соколоподібні. Представники ряду різноманітні за розмірами, але їх об’єднують спільні ознаки: короткий і гачкоподібно
загнутий дзьоб, призначений для шматування здобичі; міцні загнуті
кігті для хапання та утримання здобичі; здатність швидко літати,
тривалий час ширяти в повітрі; гострий зір, що дає змогу бачити
дрібну здобич з висоти. Соколоподібні найчастіше полюють на живих тварин, але деякі види (наприклад, гриф чорний, сип) живляться трупами. Серед цих птахів є перелітні, кочові та осілі види. Відомо приблизно 290 видів цих птахів, у фауні України — 34 види.
Найбільші розміри серед соколоподібних фауни України має
гриф чорний: його тіло завдовжки до 115 см, а розмах крил до 2,5 м.
Має темно-буре забарвлення, значна частина шиї позбавлена оперення, голова та верхня частина шиї вкриті коротким пухом. Місця
гніздування цього птаха — Південне узбережжя Криму. Гнізда влаштовує на деревах. Чисельність надзвичайно низька і не перевищує
декількох пар. Це пояснюють скороченням кормової бази та тим,
що розмножуються грифи не кожного року. Гриф веде осілий спосіб життя.
Шулік можна розпізнати за вилчастим розрізом хвоста.
В Україні поширені шуліка чорний та рудий. Шуліка чорний має
майже однотонне, темно-коричневе забарвлення. Живиться дрібними тваринами або їхніми трупами. Гнізда влаштовує на деревах,
переважно уздовж водойм. Шуліка рудий має коричнево-руде забарвлення, що й зумовило його назву.
Типовим представником орлів є беркут. Це великий птах
з відносно довгими та вузькими крилами. Загальне забарвлення
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беркута — темно-буре. Веде осілий чи кочовий спосіб життя. Утворює постійні пари, великі гнізда (до 3 м у діаметрі та до 2 м зав
вишки) влаштовує на деревах чи скелях. Полює беркут на здобич
середніх чи великих розмірів: зайців, лисиць, великих птахів тощо.
В Україні цей надзвичайно рідкісний птах ще зберігся в Карпатах,
Закарпатті та західній частині Полісся.
(З підручника)
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Сьогодні на уроці я довідався (довідалась)…

VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).
3. Написати замальовку «Зимовий ліс», використовуючи однорідні члени речення, усно визначити їх стилістичну роль.
4. Підготуватися до контрольної роботи*.

Урок № 10
Тема.

Мета:

Контрольна робота** № 1. «Поглиблення
і систематизація найважливіших відомостей
із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту
й стилістики». Тестування.
з’ясувати рівень засвоєння мовної теми; перевірити вміння розпізнавати, аналізувати та класифікувати мовні явища; розвивати логічне мислення, пам’ять;
виховувати повагу до видатних людей.

* Тут і далі вчитель може запропонувати учням використати видання: Українська
мова і література. Експрес-підготовка / Т. М. Берест, І. О. Помазан, Л. О. Кратенко.— К.: Літера ЛТД.
** Тут і далі вчитель може також використати видання: В. Ф. Жовтобрюх. Українська
мова. 11 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань (для шкіл
з українською мовою навчання).— Х.: Вид-во «Ранок».
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Очікувані результати: учні засвоїли основні поняття з теми, дотримуються синтаксичних та стилістичних норм у власному мовленні, уміють здійснювати синтаксичний та пунктуаційний аналіз речень з метою обґрунтування постановки розділових знаків.
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
Хід уроку
	І.	Оголошення теми й мети уроку
	ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Слово вчителя.
На цьому уроці ми з’ясуємо, навіщо нам потрібні знання з даної теми і де ми можемо застосувати наші вміння.
	ІІІ.	Основний зміст роботи
;

Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

;

Виконання учнями контрольної роботи.
Варіант I

Початковий та середній рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)
1. Розділ граматики, що вивчає способи поєднання слів у словосполученні та реченні, будову і типи цих синтаксичних одиниць, їх значення й умови вживання у зв’язному мовленні,
називається:
А лінгвістика;
Б стилістика;
В граматика;
9 Г синтаксис.
2. Лексико-семантична й граматична цілість щонайменше
двох повнозначних слів, поєднаних підрядним або сурядним
зв’язком, називається:
9 А словосполученням;
Б реченням;
В текстом;
Г складним синтаксичним цілим.
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3. До стилістичних ресурсів простого речення не належать:
А способи вираження членів речення;
Б особливі випадки використання однорідності;
9 В класифікація речень за будовою;
Г порядок слів.
4. Прямий порядок слів ужито в реченні:
9 А Вітер заснув… у глибоких байраках, зарослих шипшиною
і глодом. (В. Собко)
Б Квітує степ на Перекопі, іскриться сіль на Сиваші. (Л. Дмитерко)
В До школи йдуть дівчатка русокосі. (А. Малишко)
Г Степ димком передсвітнім пропах. (Л. Первомайський)
5. Комунікація — це:
9 А сукупність зв’язків і взаємодій людей, у яких відбувається
обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками й результатами діяльності;
Б таке спілкування, що відбувається в межах взаємодії його
учасників і має на меті передати відповідні знання з фаху
та професійний досвід;
В сприйняття органами чуття, осмислення сказаного і почутого, його розуміння;
Г взаємозв’язок і взаємовплив учасників спілкування.
6. Стилістична своєрідність узагальнено-особових речень така:
А до них здебільшого вдаються тоді, коли немає потреби в логічному виділенні особи (осіб) у таких займенникових формах, як 1-ша або 2-га особи;
Б майже з однаковою активністю використовуються в усіх
стилях мовлення;
9 В вони виступають структурами афористичного мовлення,
тобто узагальненого і водночас образного; це здебільшого
прислів’я, приказки, загадки, влучні вислови;
Г вони широко використовуються в усіх стилях мовлення,
особливо ж у розмовно-побутовому і художньому, утворюючи складну гаму перехідних типів речень — від повної
безособовості до безособовості більш чи менш очевидної або
тільки можливої.
Достатній та високий рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)
7. Відредагуйте речення, запишіть правильні варіанти.
На протязі довгого часу мені відмовляли в розгляді моєї справи.
Прошу вас розглянути мою просьбу і прийняти міри стосовно
цих учнів.
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8. Оберіть єдино можливе в кожному випадку слово. Запишіть
речення.
Я (рахую, вважаю, гадаю), що студенти Харківського національного університету мають можливість (одержувати, здобувати,
набувати) якісну освіту.
Ця пропозиція учнівської ради (варта, гожа, годиться) уваги.
9. Виконайте стилістичний аналіз тексту.
Нащадок козацького роду
Володимир Іванович Вернадський походив із козацькостаршинського роду. Народився у Москві, навчався на природничому факультеті Петербурзького університету, який блискуче закінчив та залишився на викладацькій роботі. У 34 роки обраний
професором кафедри мінералогії Московського університету, де зібрав колектив молодих талановитих учених. Там створив генетичну
школу мінералогії. 1911 року організував та очолив першу експедицію на пошук радіоактивних руд.
Від 1918 року Вернадський працював у Києві, де став одним
із засновників та першим президентом Української Академії наук.
Одночасно його було обрано дійсним членом Наукового товариства
імені Шевченка та членом Українського наукового товариства. Очоливши УАН, вчений дбав передовсім про розвиток біохімії. А його
доповідь на засіданні Паризької Академії наук (1922) стала поворотним етапом у розвиткові світової науки.
Нині ім’я академіка В. І. Вернадського пов’язано з теорією
про біосферу, зокрема ноосферу, теорією про провідну роль живих
істот у геохімічних процесах та еволюційною теорією походження мінералів. Він є засновником геохімії, біохімії, радіології, організатором вивчення вічної мерзлоти, метеоритів, гірських порід
та ін.
(З календаря)
Варіант II
Початковий та середній рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)
1. Виявити стилістичну спроможність кожного зі структурних
типів синтаксичних одиниць — словосполучень, членів речення і речень — мета:
9 А стилістичного синтаксису;
Б поетичного синтаксису;
В стилістики;
Г синтаксису.
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2. Граматично й інтонаційно оформлена згідно із законами даної
мови синтаксична одиниця, що є засобом формування, вираження і повідомлення думки, називається:
А словосполученням;
9 Б реченням;
В текстом;
Г складним синтаксичним цілим.
3. Не є ознакою речення:
А предикативність;
Б модальність;
В змістова завершеність;
9 Г конструкція з парними компонентами.
4. Прямий порядок слів використано в реченні:
А Накрапав дощ — дрібний і густий. (О. Десняк)
Б Подій мінялися відтінки, полків юрмилися ключі. (А. Малишко)
9 В Повноводий Дніпро ніс у собі весняні води. (Ю. Яновський)
Г В небі зорі засвітила ночі чорної рука. (В. Сосюра)
5. Комунікація в професійній сфері — це:
9 А таке спілкування, що відбувається в межах взаємодії його
учасників і має на меті передати відповідні знання з фаху
та професійний досвід;
Б сприйняття органами чуття, осмислення сказаного і почутого, його розуміння;
В взаємозв’язок і взаємовплив учасників спілкування;
Г сукупність зв’язків і взаємодій людей, у яких відбувається
обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками й результатами діяльності.
6. Стилістична своєрідність безособових речень така:
А до них здебільшого вдаються тоді, коли немає потреби в логічному виділенні особи (осіб) у таких займенникових формах, як 1-ша або 2-га особи;
Б майже з однаковою активністю використовуються в усіх
стилях мовлення;
В виступають структурами афористичного мовлення, тобто узагальненого і водночас образного; це здебільшого
прислів’я, приказки, загадки, влучні вислови;
9 Г широко використовуються в усіх стилях мовлення, особливо в розмовно-побутовому і художньому, утворюючи складну гаму перехідних типів речень — від повної безособовості
до безособовості більш чи менш очевидної або тільки можливої.
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Достатній та високий рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)
7. Відредагуйте речення, запишіть правильні варіанти.
Завдяки хворобі він став відставати від інших.
Переверніть сторінку книжки.
8. Оберіть єдино можливе в кожному випадку слово. Запишіть
речення.
(Відношення, стосунки, відносини) колег складалися впродовж кількох років.
У документах (трапляються, зустрічаються, стикаються) грубі
граматичні помилки.
9. Виконайте стилістичний аналіз тексту.
Видатний економіст і державотворець
Вчений-мислитель, який справив могутній вплив на розвиток економічної науки у XX столітті, Михайло Іванович ТуганБарановський залишився в історії як активний оборонець української науки та державності.
Народився майбутній учений у селі Солоному, що на Харківщині, в дворянській сім’ї з українським і татарським корінням.
Навчався спершу в Харківському університеті, пізніше поїхав до
Москви, де блискуче захистив докторську дисертацію.
Живучи далеко від батьківщини, почувався як український
патріот. За участь у студентських заворушеннях його було вислано
на Полтавщину, де впродовж чотирьох років він жив і працював
у селі Пізняках. Тут він із головою поринув в українські справи,
виявляючи інтерес до кооперативного руху. Це згодом лягло в основу серйозних наукових розробок ученого. 1917 року М. І. ТуганБарановський назавжди повернувся на батьківщину, де виступив
проти денаціоналізації українського народу, за необхідність «мати
українську школу од початкової до вищої», «за якнайбільше поширення української мови на всіх ділянках життя», опублікував праці
з обґрунтуванням засад державної незалежності України. Був професором університету та міністром фінансів за Центральної Ради.
(З календаря)
IV.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Найскладнішим для мене сьогодні було…

V.	Домашнє завдання
Повторити відомості про текст, абзац, складне синтаксичне ціле.
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Урок № 11
Тема.

Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні
виписки, тези, конспект прочитаної науковопопулярної статті.

Мета:

удосконалювати вміння учнів фіксувати висловлювання науково-популярного
стилю; розвивати культуру мовлення, збагачувати словниковий запас, розширювати кругозір, виховувати цілеспрямованість, самокритичність, оптимізм.
Очікувані результати: учні вміють складати тематичні виписки, тези, конспект прочитаного, виконують письмові роботи відповідно до норм українського правопису.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: розвиток комунікативних умінь.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

;

Бесіда.
— Які є форми запису прочитаного?
— Чим відрізняються тематичні виписки від тез, тези — від
конспекту?
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Інтерактивна гра «Чарівний клубок».

— Коли і для чого в повсякденному житті нам буде потрібне
вміння складати тематичні виписки, тези та конспекти?
IV.	Основний зміст роботи
;

Робота з підручником.

(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
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;

Розповідь учителя.
Тематичні виписки — особлива форма запису прочитаного. Це дослівно чи документально точний запис певного тексту, відомості,
які мають важливе значення для читача.
Пам’ятка «Як працювати над виписками»
1. Виписка робиться на окремому аркуші. Вона повинна охоплювати одну тему, питання чи проблему. Скорочення у тематичній виписці не допускаються.
2. Є різні варіанти оформлення виписок. Пропонуємо два
з них.
1) З тексту вибирається потрібний матеріал і виписується на
картку в такій послідовності: цитата, прізвище, ініціали
автора, назва твору, видавництво, рік і місто видання, розділ книги чи том, сторінка.
Зразок
«Найголовніша ознака літературної мови — це її унормованість, властиві їй норми. Мовною
нормою виступає будь-яке мовне явище — звук, сполучення звуків, морфема, значення слова
чи фразеологізму, форма слова, словосполучення і речення,— що сприймається як зразок.
Мовні норми є обов’язковими для всіх її носіїв».
Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика: Пробний підруч. для гімназій гуманіт. профілю.— К.:
Вежа, 1994.— С. 15.
2) На окремому аркуші зліва, на неширокому полі, вказується
тема виписки. Справа записується потрібний матеріал у вигляді цитати.
Зразок
Велика школа розумової праці. Періодичний
закон Д. І. Менделєєва.
Періодична таблиця хімічних елементів. Історія
відкриття

Д. І. Менделєєв про своє відкриття: «…Мимоволі народилася думка
про те, що між масою і хімічними властивостями повинен бути
зв’язок. А через те що маса речовини, хоча і не абсолютна, а лише
відносна, обов’язково виражається у вигляді ваги атомів, то потрібно
шукати функціональну відповідність між індивідуальними властивостями елементів і їх атомною вагою. Шукати ж щось, хоча б гриби; чи
якусь залежність, неможливо інакше, ніж дивлячись і пробуючи…»

Зворотній бік виписки фіксує її джерело:
У кн.: Петрянов Н. В., Трифонов Д. Н. Великий закон.— М., 1976.— С. 11–12.
3. На відміну від плану, тез, виписки можна робити під час першого читання тексту.
61

Тези — це стисло сформульовані основні положення тексту, що
вбирають суть висловленого автором.
Види тез:
1) Цитатні — відбір авторських тез із тексту.
2) Вільні — основні положення тексту формулюються своїми
словами.
3) Змішані — цитати й вільний виклад авторської думки чергуються.
Тези можуть бути простими і складними.
Проста теза подає головну думку частини тексту у вигляді
ствердження чи заперечення будь-чого.
Складна теза, окрім ствердження якоїсь думки, містить ще
і її доведення.
Порядок роботи над складанням тез
1. Прочитати весь текст, якщо він невеликий, або розділ, якщо
твір великий за обсягом.
2. Продумати зміст тексту, знайти і прослідкувати основні положення, висунуті автором.
3. Викласти основні авторські думки у вигляді послідовних
пунктів.
1.

2.
3.
4.

5.

Вимоги до складання тез
Формулювання думок чітке й коротке, але самобутність форми повинна зберігатися, незважаючи на деяку уривчастість
викладу.
Кожне положення містить у собі лише одну думку.
Можна складати тези за абзацами. Іноді одна теза може
об’єднувати декілька абзаців.
Записуючи тези, нумеруємо кожну з них, пропускаємо рядок
між ними, в кожній бажано виділити головне слово чи позначити логічний наголос.
Якщо твір великий, то в кінці кожної тези вказуємо номер
сторінки тексту. Якщо текст невеликий за обсягом, то в кінці
тез необхідно вказати джерело викладу.

Конспект — це універсальна форма запису почутого й прочитаного, в якій знаходять місце план, тези, виписки, цитати, самостійні спостереження та зауваження.
Для написання якісного конспекту слід провести неабияку попередню роботу, а саме: виділити головне, встановити зв’язок між
окремими положеннями, визначити матеріал для цитування.
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Текстуальні
Знаходження в праці текстуальної
відповіді на поставлене запитання

Види конспектів
Вільні
Висловлення думки
своїми словами

Змішані
Вільний виклад змісту поєднується із цитуванням

Працюючи над конспектом, доцільно використовувати систему позначок.
1. Підкреслення окремих фраз у тексті:
_____ — пряма лінія — виділення важливої думки;
~~~~~ — хвиляста лінія — сумнівна думка;
| — вертикальна лінія на полях — особливо важлива думка.
2. Виділення на полях:
? — викликає запитання;
?? — сумнівно;
!!! — звернути увагу;
> — більше; < — менше;
√ — вставка, доповнення тощо.
;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Опрацювання пам’ятки.
Пам’ятка «Як складати план, тези та конспект»
Прочитати текст, визначити його тему та головну думку.
Поділити текст на логічно-смислові частини.
Дібрати заголовок до кожної частини (вийде план).
Стисло записати тему кожної частини (своїми словами чи цитати — тези).
Доповнивши тези конкретним матеріалом, фактами, цитатами, отримаємо конспект.
Складаючи план, тези, конспект, обов’язково записати автора,
повну назву роботи, рік, видавництво, назву часопису, в якому її надруковано.
Виділяти в тексті розділи, параграфи, пункти.
Після кожної частини слід робити інтервал для нових нотаток.
Можна використовувати кольорові чорнила.

V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Індивідуальна робота за варіантами.
Прочитайте статтю та зробіть.
I варіант
Тематичні виписки.
63

II варіант
Тези.
III варіант
Вільний конспект.
IV варіант
Текстуальний конспект.
Звідки взялися різні тканини?
Технологія виготовлення тканин є однією з найдавніших.
Протягом тисячоліть люди обробляли рослини та вовну, отримуючи
текстиль. У всякому разі, ще шість тисяч років тому наші далекі
предки використовували з цією метою чотири найважливіших природних волокна: льон, бавовник, шовк та вовну. Археологи довели,
що ще на світанку своєї історії люди вміли вирощувати ці волокна
й переробляти їх для виготовлення одягу.
Першою рослиною, з якої людство навчилося отримувати текстиль, був льон. За неоліту, що тривав протягом VIII–III тисячоліть
до нашої ери, вже пряли і ткали тканини з льону. За п’ять тисяч
років до Різдва Христова в Єгипті, у долині Нілу, виготовляли такі
тканини вже за поліпшеною технологією. Потім настала черга вовни. Її почали використовувати для створення одягу теж наприкінці
неоліту; мешканці багатьох давніх поселень з цією метою розводили овець та кіз. Результати археологічних розкопок дають змогу
стверджувати, що за чотири тисячі років до нашої ери люди вже
мали у своєму «гардеробі» ткані вовняні речі. Перші з них, схоже,
з’явилися завдяки майстрам Стародавньої Месопотамії (вона лежала
в долині Євфрату). А «законодавцями моди» вовняних виробів були
перси. У Стародавньому Вавилоні теж вирощували овець і виготовляли з їхньої вовни тонкі та м’які на дотик тканини. Було це ще
3500 року до нашої ери.
Нарешті, люди звернули увагу і на бавовник. Перше мате
ріальне свідчення про створення текстильних бавовняних речей належить до тисячного року до нашої ери: саме цим роком датується
знахідка археологів, які робили розкопки давнього поселення в Індії. Однак дослідники твердять, що єгиптяни користувалися бавовником ще за кілька тисяч років до того. Що ж, почекаємо нових
свідчень! А ось уже з Індії купці поширили моду на бавовняний
текстиль. Невдовзі цю рослину вирощували на Близькому Сході,
в Центральній Азії, в Китаї.
Взагалі, бавовняні тканини поставили перед дослідниками
безліч питань, відповідей на які поки що не знайдено. Однією з та64

ємниць розвитку людської цивілізації є, зокрема, те, що вирощувати бавовник, прясти його і ткати тканину з таких ниток почали
майже водночас на різних континентах: в Азії та Південній Америці
(у країні інків — Перу). Причому інки робили тканину такої якості та колористичного оформлення, що вона не поступається найкращим сучасним зразкам! Не менш якісними, до речі, виявилися
і єгипетські тканини, датовані 2500 роком до нашої ери… Наприклад, єгиптяни обгортали мумії широкими бавовняними стрічками,
щільність яких 540 ниток на один дюйм. Для порівняння: найкращі
сучасні англійські тканини мають густину не більше 350 ниток на
дюйм. До речі, одна зі стандартних сучасних назв бавовняного текстилю, коттон, теж має давнє походження і утворилася з арабського
позначення тканини цього типу.
Минали роки, і людство почало шукати нові можливості для
урізноманітнення свого гардеробу. Оскільки наші предки мали вже
у своєму розпорядженні зручний, теплий і функціональний одяг,
перед ними постало поняття витонченості. І тоді на арену моди ви
йшов шовк…
Вважається, що батьківщиною шовкових тканин є Китай.
Згідно з легендою, імператриця Хен Лінг Чі, яка жила приблизно
за 2600 років до нашої ери, перша відкрила шовкове волокно. Трапилося це випадково: жінка просто впустила кокон у гарячу воду,
той розм’як, і нитки почали відділятися одна від одної. Тоді, можна
сказати, і народилася найдавніша культура виготовлення тонких
і прозорих, як повітря, тканин. І хоча більшість дослідників вважають цю історію лише легендою, шовк дійсно «народився» у Китаї
чи в іншій країні Далекого Сходу приблизно за 3000 років до нашої ери. Надалі технологія виробництва постійно вдосконалювалася, і вже 1400 року до нашої ери шовкові тканини різних видів та
одяг із них стали предметами повсякденного побуту.
Надалі виробництво текстилю постійно зростало. Людство
створило численні барвники, навчилося прикрашати тканини малюнками та шиттям. А 1507 року відбувся переворот у технології
ткацтва: Леонардо да Вінчі винайшов механічну прядку. До речі,
через дев’ять років він подарував нам іще один винахід — механічну швидкісну прядку, що стала першим у світі пристроєм для
безперервного прядіння! Бобинна прядка з’явилася в арсеналі текстильних машин 1533 року. Цікаво, що її винахідник, німець Йохим Юрген, позичив свою ідею знову-таки з ескізу да Вінчі…
1588 року розпочалася ера трикотажу: саме тоді Вільям Лін
сконструював першу у світі трикотажну (в’язальну) машину. Згодом, коли пар замінив м’язову силу, виробництво тканин значно
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збільшилося. У кожній країні розвиток текстильного виробництва
почав набирати обертів…
(З кн. «Історія речей»)
;

Обговорення та аналіз.

;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Заключна бесіда.
— Які труднощі вам довелося подолати, виконуючи завдання?
— Де можуть знадобитися ці знання?

VII. Домашнє завдання
Зробити змішаний конспект самостійно дібраної науково-популярної
статті відповідно до профілю навчання.

Урок № 12
Тема.

Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту
українською мовою.

Мета:

удосконалити навички перекладу почутого та прочитаного тексту; збагачувати
словниковий запас; розвивати зорову та слухову пам’ять, логічне мислення;
виховувати інтерес до технічних досягнень людства.
Очікувані результати: учні вміють перекладати тексти різних типів та стилів мовлення, знають
особливості перекладу прийменникових конструкцій, термінологічної лексики,
дотримуються норм українського правопису.
Обладнання: підручник, текст для перекладу, словники.
Тип уроку: розвиток комунікативних умінь.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;
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Перевірка домашнього завдання.

II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
Інтерактивна вправа «Чарівний клубок».
— Навіщо треба вміти перекладати тексти з однієї мови іншою? Що при цьому необхідно знати, які особливості мови враховувати?
;

;

Бесіда.
— Що таке чудеса світу?
— Які сім чудес світу вам знайомі з дитинства?
— Чи можуть чудеса світу створюватися у XXI столітті?

IV.	Основний зміст роботи
;

Робота над усним перекладом тексту.
(Учитель читає текст, а учні по реченню (абзацу) перекладають його.)
Биосфера в пустыне
Штат Аризона для эксперимента выбрали неслучайно — местность гористая, на 50 км в округе нет никакого жилья и главное —
солнце в изобилии. Проект назывался Биосфера II. Это комплекс
застекленных зданий, полностью отрезанных от внешнего мира,
в которых репродуцируются все основные виды жизни на Земле.
В миниатюре — это модель Земли. Воздух, вода и земля должны
производить пищу для ученых-экспериментаторов и обеспечить
полный цикл их жизнедеятельности.
Биосферой II ее назвали в отличие от Земли, которая является биосферой номер один обитания человека. Ученые давно задавались вопросом: как в условиях полной оторванности человека от привычной среды обитания организовать его жизнь? Что
нужно брать с собой, например в космос, чтобы выжить? Каких
животных, рыб, насекомых, какие растения, бактерии? На эти
и многие другие вопросы должен был ответить проводимый в Аризоне эксперимент.
Его организатором был предприниматель из Техаса миллиардер Эдвард Басе, он выделил 30 миллионов долларов на реализацию
проекта.
В пустынной и гористой местности подобрали площадку
1,2 гектара, на ней сделали бетонное основание. И  на нем стали
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с оздавать пять биосфер Земли в миниатюре: горы, реки, озера, леса,
пустыни. Все это предполагалось накрыть прозрачным стеклянным
колпаком. Своего рода теплица или парник. Но наружный воздух
туда не должен был поступать. Только солнечные лучи — они несли
с собой энергию и тепло.
При возведении комплекса зданий пришлось решить немало
неожиданных проблем. Например, как сделать всю систему абсолютно непроницаемой, чтобы в нее не поступал воздух извне? Для
этого стены покрыли специально подогнанными прозрачными листами из силикона.
(Из кн. «100 великих чудес света»)
;

Самостійна робота. Письмовий переклад тексту.
Главное здание Биосферы II напоминало усеченную пирамиду.
Ее высота 26 м. В ней «тропический лес, джунгли». По соседству
организовали лаборатории и жилые помещения для восьми человек,
которые в этом искусственно созданном пространстве должны были
прожить два года. В главном же корпусе располагались стойла для
животных, в частности для молочных коз. В другом вытянутом здании были созданы океан, саванна, болото, пустыня. Их обживали
запущенные туда 3800 видов разных птиц, мелких животных, рыб
и насекомых. Общая площадь всех застекленных сооружений составила 200 тысяч квадратных метров.
Эксперимент начался в феврале 1991 года. Люди, животные,
птицы стали вдыхать кислород, выделяемый посаженными растениями, со стеклянных крыш капал «дождь», вода стекала по
специальным желобам и пополняла «реки», которые текли в «горах» и впадали в «океан» с соленой морской водой и глубиной
10 м. Испарения с его поверхности снова поднимались к стеклянной крыше и превращались в «дождь». Но по ходу эксперимента
выяснилось, что энергии солнца недостаточно, чтобы приводить
в движение разного рода механизмы, компьютеры нуждались
в подаче стабильной электроэнергии. В жилые помещения провели телефоны, поставили телевизоры, радио — установили связь
с внешним миром.
Эксперимент продолжался около года, потом его было решено
прекратить. Растения не вырабатывали необходимого количества
кислорода для нормальной жизнедеятельности людей, животных,
птиц. Ученым пришлось заниматься не столько экспериментами,
сколько поддержанием всей экосистемы в живом состоянии. Люди
голодали и стали терять в весе. К тому же Биосфера II ежегодно требовала около 12 миллионов долларов. Поездки туристов,
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организованные с целью получения прибыли, не покрывали и десятой доли расходов.
Сегодня Биосфера II продолжает действовать, но уже не
в замкнутом цикле, ученые там не живут, а только работают, они
наблюдают за поведением животных, птиц, рыб, растений. С целью
послушать лекции туда приезжают студенты-биологи.
(Из кн. «100 великих чудес света»)
;

Зачитування та аналіз перекладеного тексту.

V.	Підбиття підсумків уроку
;

Заключна бесіда.
— До якого стилю мови належить даний текст?
— Визначте його тему та головну думку.
— Що нового ви дізналися з почутого та прочитаного?
— З якими труднощами довелося зіткнутися, перекладаючи
текст?
VI.	Домашнє завдання
Знайти цікавий матеріал про новітні чудеса світу, дібрати текст російською мовою для синхронного перекладу (250–300 слів).

Урок № 13. Варіант І
Тема.

Особливості вживання в мовленні різних
видів складних речень. Інтонування різних
видів складних речень. Синтаксичний аналіз.

Мета:

повторити основні відомості про складне речення; з’ясувати стилістичні особливості вживання різних видів складних речень; удосконалювати навички правильного інтонування складних речень в усному мовленні; розвивати мовний
смак; виховувати любов до рідної мови, повагу до її носіїв.
Очікувані результати: учні знають особливості вживання різних видів складних речень та вміють доцільно використовувати їх у власному мовленні, володіють навичками
інтонування складних речень та виконують синтаксичний аналіз різних видів
речень.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, схема «Синтаксичний аналіз складного ре
чення».
Тип уроку: формування й удосконалення вмінь та навичок.
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Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

;

Бесіда.
— Дайте визначення поняття «складне речення».
— Які речення називаються складним двокомпонентним
і складним багатокомпонентним?
— Чим відрізняються частини складного речення від простих
речень?
— Назвіть основні засоби зв’язків між частинами складного
речення.
— Які речення називаються складнопідрядними, складносурядними та безсполучниковими?
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемне запитання.
— Для чого, на вашу думку, потрібно правильно інтонувати
складне речення?
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

Розповідь учителя.
В основі відмінностей простого і складного речення — не міра
складності думки, а структура висловлювання. Ту саму думку можна передати і простими реченнями, і складним, але при цьому зміниться стилістичний характер висловлювання, його експресивність.
Майже кожну із частин складного речення можна перетворити на
окреме просте самостійне речення. Таке перетворення не буває стилістично нейтральним.
Окремі прості речення виразніше підкреслюють різні деталі,
дають характеристику, не наголошуючи на зв’язках між думками.
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У складному реченні окремі його частини тісно пов’язуються, місце
кожного елемента чітко визначене. У складному реченні передається спокійний характер висловлюваного, а в простих реченнях
відчувається напружена розповідь, елементи змальовано як окремі.
Складні речення, поєднані за допомогою сполучників і сполучних слів, надають мовцеві ширші можливості, ніж безсполучникові. Сполучникові речення різноманітніші, більш поширені, тобто
можуть мати багато компонентів. Велику роль — конструктивну,
змістову й стилістичну — відіграють сполучники сурядності та підрядності.
Для безсполучникових речень характерні безпосередність,
динамічність. Ці речення часто вживають у розмовному мовленні,
в мові художньої літератури. Відсутність сполучників, що вказують
на змістові зв’язки, надолужується інтонацією. Тому безсполучникові речення менш чіткі, зв’язки між компонентами встановлюються на основі їх семантики. Сполучникові речення більш ясні, чіткі,
але мова менш жвава, менш експресивна.
Сполучники та сполучні слова надають складному реченню
певних відтінків. Наприклад, у складнопідрядному реченні з підрядним означальним типовими є сполучні слова який, чий, що та
ін. І найчастіше в реченні з однаковим успіхом можна використати
і займенник який, і займенник що, хоча за правилом тут займенник
який має пояснювати іменник, що позначає осіб (істот), а займенник
що вживатися при іменниках, які позначають неосіб (неістот). Проте
все згадане вище не має вирішального значення в обранні сполучного слова (який чи що). Практика мовлення засвідчує їх майже повну
рівноправність у цьому випадку. Відносний займенник котрий уживали письменники та публіцисти XIX ст. У сучасній літературній
мові сполучне слово котрий використовують лише зрідка, воно має
виразне розмовне забарвлення. Різні сполучні слова — який, що, котрий — використовуємо для уникнення одноманітності в складних
реченнях з кількома підрядними. Вживання в складнопідрядному
реченні з підрядним мети замість сполучника щоб розмовного сполучника аби надає висловлюванню відтінку умовності, припущення,
більшої м’якості. Сполучник аби має відтінок «щоб тільки».
Складні речення є найбільш уживаними в книжному мовленні.
Але вони властиві й розмовному мовленню, не мають обов’язкового
стилістичного забарвлення книжності. Просто в книжних стилях
цьому типові речень віддають перевагу. Складнопідрядні речення (здебільшого сполучникові) характерні для наукового стилю.
Офіційно-ділове мовлення менше, ніж наукове, вдається до складнопідрядних речень, оскільки йому меншою мірою властиві розду71

ми. В офіційно-діловому стилі значне місце посідають прості речення, але вони тут є досить поширеними; часто це екстрарозширені
структури. Така екстрарозширеність, ускладненість речень урівноважується простотою їх каркасної будови: з погляду формальнограматичного це прості речення.
V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Стилістичний експеримент.
Прочитайте текст, визначте його стильову приналежність. Знайдіть
складносурядні речення. Проведіть стилістичний експеримент: усно
перебудуйте складносурядні речення так, щоб складові частини кожного з них стали окремими простими реченнями. Зіставте тексти, обґрунтуйте стилістичну мету використання автором складносурядних
речень.
У сю величну хвилину тихо розгортаються кущі — і на галяву
виходить Хо.
…Вийшов Хо на галяву, сперся на сукуватий костур, майнув
довгою бородою, і повіяв від неї тихий вітерець, холодною цівкою
вдарив у дерева.
…Хо сидить посеред галяви, а навкруги нього панує мертва
тиша.
…Хто хоч раз спізнається з почуттям страху, не хутко зможе відкараскатися від нього. Зросте дитина, змужніє, і багато сил,
вартих кращої долі, змарнує на боротьбу зі страхом, та ще добре
як переможе!..
— Ох, те зачароване коло!..— шепотять бліді уста дівчини.—
Чи стане ж у мене сили, чи стане відваги розірвати його, вийти
в світ широкий?..
Тільки не лякатись, тільки не втратити надії — і все буде
добре… Що тут довго думати? Адже вже рішила я почати нове
життя. І почну, і кінець на тому, і нічого мислити, і ні над чим
міркувати…
А в тремтячих тінях горіха стоїть Хо, й зазира в темну кімнату, і хита головою, і віє холодом із бороди.
(За М. Коцюбинським)
; Тренувальні вправи.
1. Прочитайте речення; визначте підрядні означальні й займенниковоозначальні частини. Вкажіть, до яких слів у головній частині вони
відносяться і якими сполучниками чи сполучними словами поєднуються. Поясніть стилістичну роль вказівних слів.
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Цікаво не може говорити той, хто мало читає. Речення, в якому кілька іменників стоять підряд, сприймається важко. Хто говорить надто тихо, той справляє враження невпевненої у своїй силі
людини. Увагу слухачів можна привернути розповіддю про щось
таке, що невідоме широкому загалу. Промовчіть у ситуації, коли
своєю розмовою ви могли б видати довірену вам таємницю. Гумор
та дотепи доцільно використовувати за умови, що ви вмієте бути
дотепним і якщо дотеп неущипливий. Людина, що вміє правильно
і гарно говорити, легко знаходить собі справжніх друзів.
(З тв. І. Томана)
2. Прочитайте, знайдіть у поетичному творі безсполучникові складні
речення, поясніть їх стилістичну функцію.
***
Вже весна загралася навколо
Синню неба, зеленню лісів,
Перша блискавиця розколола
Мирну тишу приспаних полів.
І земля, мов мати та дбайлива,
Що дитину першу сповила,
Сходи, ніжно викупані в зливі,
Соками своїми налила.
Щедро напоїла деревину,
Та не тільки їй, не лиш полям,
А й мені вона дала краплину
Того соку, що буя життям.
(Р. Третьяков)

3. Спишіть. Визначте будову і значення складних речень. Поясніть уживання розділових знаків. Підкресліть граматичні основи та виділіть
сполучники, які використовуються для поєднання частин складного речення. Виконайте повний синтаксичний аналіз останнього ре
чення.
Забуваємо ми, дорогий друже, що мовлення живе й розвивається століттями не тільки тому, що в одної людини виникла
потреба передати свою думку іншій людині. Слово про колосок людина створила й мовить його не тільки тому, що в колоску тому —
хліб насущний, слово це спалахнуло іскринкою в свідомості нашій
і заграло на наших устах мелодією живої мови ще й тому, що людина пережила подив і перед колоском, і перед красою і величчю
буття свого, і перед несхитною силою рук своїх, і мудрістю думки
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своєї. Подив, здивування — це перший вогник, який запалив смолоскип думки, і воно, слово, горить-палахкотить у нашій мові, до
нього, як до незгасної зірки, звернені очі й думки мислителя й художника.
(І. Цюпа)
Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
;

VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Найбільше сьогодні мені сподобалось…

VII. Домашнє завдання
1.	Опрацювати теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).
3. Скласти по чотири складносурядні та безсполучникові речення в художньому стилі. В їх складових частинах використати як підмети подані слова. З’ясувати стилістичні відмінності у складених безсполучникових та складносурядних реченнях.
Осінь — клени. Сонце — трави. Сад — гілля. Мороз — квіти.

Урок № 13. Варіант ІІ
Тема.

Мета:

Особливості вживання в мовленні різних
видів складних речень. Інтонування різних
видів складних речень. Синтаксичний аналіз.

актуалізувати знання основних відомостей про складне речення; з’ясувати стилістичні особливості вживання різних видів складних речень; удосконалювати
навички правильного інтонування складних речень в усному мовленні; розвивати мовний смак; виховувати любов до рідної мови, повагу до її носіїв.
Очікувані результати: учні знають особливості вживання в мовленні різних видів складних речень
та вміють їх доцільно використовувати у власному мовленні, володіють навичками інтонування складних речень та виконують синтаксичний аналіз різних
видів речень.
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Обладнання:
Тип уроку:

підручник, схема «Синтаксичний аналіз складного речення», дидактичний матеріал, картки для групової роботи.
нетрадиційний (урок-лінгвістичне дослідження).
Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

;

Групова робота.
Застосовуючи методичний прийом «Сніжна грудка», повторіть відомості про різні види складних речень.
Схема роботи
Слово → словосполучення → запитання → відповідь → приклад → речення.

Кожна група протягом 6–7 хвилин здійснює роботу за схемою,
яка ілюструє одне із запропонованих лінгвістичних понять. Після
закінчення обговорення презентує результати групової роботи однокласникам.
I група
Складнопідрядне речення.
II група
Складносурядне речення.
III група
Безсполучникове речення.
IV група
Складне речення з різними видами зв’язку.
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Інтерактивна вправа «Моя думка».
— Для чого нам потрібні знання про особливості вживання
в мові різних видів складних речень?
— Де і коли ми можемо скористатися здобутими знаннями?
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IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Групова робота.
(Цей етап уроку є його інтерактивною частиною і проводиться
із застосуванням методу «Ажурна пилка».)
Теоретичний матеріал
I група
Складні речення найуживаніші в книжній мові. Але це твердження не можна вважати абсолютним, бо вони властиві й розмовному мовленню і не мають обов’язкового стилістичного забарвлення
книжності. Ідеться лише про те, що в книжних стилях цьому типові речень віддається перевага, оскільки складні речення найкраще
узгоджуються з такими рисами книжного мовлення, як логічність
та інтелектуальність. Відомо, що синтаксичні конструкції здебільшого загальновживані, нейтральні, проте лексико-морфологічне
наповнення їх може бути різним за стилістичними властивостями.
Складні речення є тим синтаксичним засобом, який дозволяє найкраще висловити й оформити складні логіко-поняттєві зв’язки. Тому
складнопідрядні речення разом із простими поширеними становлять
понад 80 відсотків усіх речень, уживаних у наукових текстах.
Для наукового викладу, що потребує аргументації авторської
думки та виявлення причиново-наслідкових зв’язків, характерні
складні й ускладнені речення різних типів. Зв’язки між реченнями,
як правило, сполучникові. Набір сполучників, особливо підрядних,
досить різноманітний; у ролі сполучників виступають і прислівникові слова: тому, тоді, потім, оскільки; замість того, щоб; з огляду
на те, що; завдяки тому, що; тим часом, як; унаслідок того, що;
незважаючи на те, що; відповідно до того, що; стосовно до того,
що і т. ін. Знижують рівень наукового мовлення невмотивовані запозичення з російської мови, здебільшого кальки типу між тим,
згідно (даних досліду), дякуючи (досягнутим наслідкам або досягнутих наслідків). Українська мова має для цих випадків власні
засоби сполучниково-прийменникового зв’язку: тим часом, згідно
з (даними досліду), завдяки (досягнутим наслідкам) і под.
(Із журналу)
II група
Переважання в науковому мовленні складнопідрядних, а не
складносурядних речень пояснюється тим, що підрядні конструкції
виражають складні причинові, часові, умовні, наслідкові, допустові
й інші стосунки; зв’язок між окремими частинами в складнопід
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рядному реченні тісніший, ніж у складносурядному: Підсумком
формування на рівнинах Придніпров’я нового суспільства стала поява нового стану, що міг народитися лише на порубіжжі,— стану
козаків. Тюркське за походженням слово «козак» означало вільних,
незалежних від пана людей, які не мали чітко визначеного місця
в суспільстві й населяли безлюдні окраїни. Вперше слов’янські козаки з’явилися у 1480-х роках, але тільки з поширенням кріпацтва
в середині XVI ст. їхня чисельність значно зросла. Спочатку основ
ну масу козаків становили селяни-втікачі, були серед них також
міщани, позбавлені сану священики, шукачі пригод із збіднілої знаті. Хоч до козацьких лав вливалися поляки, білоруси, росіяни, молдавани ба навіть татари, все ж більшість населення Придніпров’я
складали українці. (О. Субтельний)
А частини складносурядного речення ніби нанизуються одна
на одну: Саме людина втілила в собі єдність; як жива істота
вона належить біосфері, але водночас як істота розумна, мисляча
вона є основою соціального, суспільного життя. Єдність людства
й природи виражає цілісну систему, а в ній тісно сплелися закони
саморегуляції біосфери з процесами впливу людини на природу. (Із
журналу)
III група
Офіційно-ділове мовлення менше, ніж наукове, вдається до
складнопідрядних речень, оскільки йому меншою мірою властиві
розмірковування. В офіційно-діловому стилі значне місце посідають прості речення, але вони тут досить поширені, що впливає на
збільшення розміру речень. До мови офіційно-ділових документів
особливо високі вимоги щодо ясності й чіткості висловлення, точності формулювань. Тому питання легкості сприймання в цьому
випадку не може бути вирішальним. Щоб уникнути надмірного
ускладнення, в текстах офіційно-ділових документів запроваджують
рубрикацію (пункти й підпункти). Приклад простого поширеного
речення з офіційно-ділового мовлення: Судноплавство, користування водними об’єктами для потреб лісосплаву та інші види водокористування, створення різних гідроспоруд, проведення інших
робіт у внутрішніх водах України, користування землею, лісами,
тваринним світом, ведення гірничої справи, геологічних розвідувань
та інша господарська діяльність на державному кордоні України
провадяться відповідно до законодавства України та міжнародних
договорів України. (Відомості ВР України)
Прагненням до об’єктивної узагальненості та абстрактно
сті без зазначення суб’єкта пояснюється широке використання
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в науковому й офіційно-діловому стилях пасивних конструкцій.
Пасивні конструкції доречні в таких випадках: коли виконавець
дії зрозумілий із контексту і немає потреби його повторювати;
коли потрібно спрямувати всю увагу сприймача інформації на дію,
а не на її виконавця; коли фактичний виконавець невідомий або
невизначений; коли описується дія, незалежна від волі виконавця.
Але всі ці аспекти мають одну основу — опис дії без зазначення
того, хто її виконує. Такі конструкції типові для наукової мови
в усіх її різновидах. Використовуються вони і в інших стилях,
але менше, їх поширеність у науковому стилі пояснюється змістом
творів науково-технічної літератури, що фіксує наслідки пізнання
навколишньої об’єктивної дійсності, які стають загальнолюдським
надбанням.
У безсполучникових складних реченнях найчастіше вживаються такі чотири типи інтонації: перелічувальна, зіставна, інтонація зумовленості, пояснювальна.
Інтонація тісно пов’язана з граматичним значенням безсполучникових складних речень. Зі зміною інтонації змінюється і їх
граматичне значення. Наприклад, у реченні За дубами сонечко
сяє, пташки у ліщині виспівують. (А. Тесленко) перелічувальна
інтонація зумовлює в будові речення рівнозначність предикативних
частин, а пояснювальна інтонація надає тому ж реченню причиновонаслідкового значення (За дубами сонечко сяє: пташки у ліщині
виспівують). Тому інтонація стала основним засобом розрізнення
типів безсполучникових складних речень. За граматичним значенням і характером інтонації виділяють перелічувальні, зіставні, зумовлені й пояснювальні безсполучникові складні речення.
IV група
Поряд із сурядними сполучниками засобом зв’язку предикативних частин в ССР є інтонація. Але, крім цього, вона — засіб
виділення смислових (значеннєвих) центрів у предикативних частинах.
Розрізняють два основних типи інтонації ССР: перелічення
і протиставлення (зіставлення).
З перелічувальною інтонацією вимовляються і читаються єднальні та розділові складносурядні речення. З протиставною інтонацією — власне протиставні та зіставні ССР.
При перелічувальній інтонації в кінці кожної предикативної
частини, крім останньої, підвищується тон і робиться пауза, на
останній предикативній частині тон знижується. Наприклад: Чи то
так сонечко сіяло, // чи так мені чого було. (Т. Шевченко) Минає
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день, // І світ згасає, // і найсвітліший промінь згас. (М. Рильський)
При протиставній (зіставній) інтонації в кожній предикативній частині логічний наголос падає на ті слова, які протиставляються (зіставляються). У першій частині вони вимовляються вищим
тоном, а в другій — нижчим. Кінець речення — найнижчим. Наприклад: Життя не має ціни, // а воля дорожча за життя. (Нар.
творч.) Озимину перекопаємо, // зате, може, буйнішою ярина буде.
(О. Гончар)
V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Стилістичний експеримент.
Прочитайте текст, визначте його стильову приналежність. Знайдіть
складносурядні речення. Проведіть стилістичний експеримент: усно
перебудуйте складносурядні речення так, щоб складові частини кожного з них стали окремими простими реченнями. Зіставте тексти, обґрунтуйте стилістичну мету використання автором складносурядних
речень.

Про що співала скрипка
Шая взяв акорд, подумав якусь мить, нарешті заграв, і тужні
й ревні звуки зринули з-під його смичка. Музичний настрій Шаї був
смуток. Веселі, радісні ноти рідко бриніли з-під Шаїного смичка.
Танцювальних мотивів він майже не знав, зате його ліричний репертуар був невичерпний. Голову Шая низько схиляв, і довге рівне
волосся спадало йому на лице. Інколи Шая змахував головою, і волосся тоді, злетівши вгору, знову спадало на лоб.
Шаїна скрипка журно підспівує, тихо хлипає і захлинається
рясними печальними сльозами. Тужним голосом співає вона, і кличе кудись, і сумно обіцяє там щось невідоме, незрозуміле і таємниче. Вона манить, вона вабить, вона причаровує, і вона захоплює.
І враз спокуслива пісня уривається, скрипка зойкає з одчаєм, і все
стрімголов падає вниз, у прірву, в безодню.
Але тут настає катастрофа, і помахи смичка раптом міняються.
З дрібних і пошарпаних вони враз змінюються на широкі, сильні,
просторі й розтяжні. Кожний помах смичка креслить величезні півкола, він валить перепони, він руйнує перешкоди, він стирає межі,
він обіймає півсвіту. Великий — величезний і неосяжний— світ
зринає тоді з-під Шаїного смичка перед наші очі. Такий виразний,
такий рельєфний, такий зрозумілий і близький, такий бачений. Але
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мить — і це все зникло, розсипалося й розметалося, недобачене,
неосягнуте і навіть незапам’ятоване.
Що це було? Світ? Життя? Смерть? Безмежність? Невідомо.
Це було все, але це й було ніщо. Це була тайна.
(За Ю. Смоличем)
;

Синтаксичне конструювання.
Використовуючи різні сполучники, продовжіть речення таким чином,
щоб утворилися складнопідрядне, складносурядне та безсполучникове речення. Як зміниться при цьому інтонація?
По узліссі і на галявині зеленіє перший ряст…
Над водою встав туман…
Зелений острів купався в золотому надвечір’ї…
Внизу виднівся величний Дніпро…

Лінгвістичне спостереження.
Прочитайте, спишіть речення. Визначте будову і значення складних
речень. Поясніть уживання розділових знаків. Підкресліть граматичні
основи та виділіть сполучники, які використовуються для поєднання
частин складного речення. Виконайте повний синтаксичний аналіз
останнього речення.
Сестрі дуже хотілося в цю хвилину поділитися і думками, що
їх передумала вона за ці дні, і горем, що лягло на її серце важким каменем, але вона стримувалася виявляти свої почуття перед
людьми, яких іще не знала добре. Крізь шибки вікон стежили за
рекрутом сиві бабусі, і він, вітаючись із сусідами, йшов вузенькою
вулицею, де поряд інших убогих хат стояла його хата з трьома вікнами і такою давньою покрівлею, що вже замість соломи виднівся
суцільний яскраво-зелений мох, з якого буйно росли окремі стеблини жита. У гущавину бору долітали з міста передзвони, і, можливо, не один звір, напоровшись, слухав одноманітне гудіння і мчав
потім, сполоханий, у такі хащі, де давно не ступала людська нога!
(З тв. А. Шияна)
;

VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Опитування-інтерв’ю.
(Застосовується інтерактивний методичний прийом «Мікрофон».)
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Яку роль відіграють складні речення в мові і мовленні?
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VII. Домашнє завдання
1.	Опрацювати теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати повний синтаксичний аналіз речення.
Погортайте сторінки сивих віків, і вам відкриється багато
поетичних таємниць, і ви почуєте голоси творців, імена яких так
розгубила історія, що вже навряд чи знайдемо багатьох сіячів, чия
поетична нива, ставши народною, квітує й сьогодні на нашій землі.
(М. Стельмах)
3. Скласти по чотири складносурядні та безсполучникові речення в художньому стилі. У їх складових частинах використати як підмети подані слова. З’ясувати стилістичні відмінності у складених безсполучникових та складносурядних реченнях.
Осінь — клени. Сонце — трави. Сад — гілля. Мороз — квіти.

Урок № 14
Тема.

Основні пунктограми в простому й складному
реченнях, у реченнях з прямою мовою та в діа
лозі. Пунктуаційний аналіз. Способи цитування.

Мета:

актуалізувати знання основних пунктограм у простому й складному реченнях,
у реченнях з прямою мовою та в діалозі; удосконалювати вміння здійснювати
пунктуаційний аналіз речень; розвивати навички редагування тексту з пунктуаційними помилками; виховувати повагу до видатних людей.
Очікувані результати: учні знають основні правила постановки розділових знаків у простому
та складному реченнях, доречно використовують цитати у власному усному
та писемному мовленні, вміють робити синтаксичний та пунктуаційний аналіз
з метою обґрунтування постановки розділових знаків.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, узагальнювальні таблиці та схеми.
Тип уроку: закріплення вмінь та навичок.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

;

Бесіда.
— Чи є певна закономірність у вживанні простих і складних
речень у різних стилях мови?
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— Які речення найуживаніші в науковому стилі?
— Які синтаксичні конструкції характерні для розмовнопобутового стилю?
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемне запитання.
— Чи правомірною буде думка, що при оформленні діалогів
та цитат діють ті самі правила постановки розділових знаків?
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

Розповідь учителя з використанням узагальнювальних таблиць та схем.
Розділові знаки — сукупність графічних знаків, що не належать
до абетки даної мови, а служать засобом відображення тих ознак
(чинників) писемної мови, які не можуть бути передані літерами
та іншими писемними позначеннями (цифрами, знаками рівності,
подібності, приблизності тощо). Такими знаками є: крапка, кома,
крапка з комою, двокрапка, тире, дефіс, три крапки, знак оклику,
знак питання, лапки, дужки. Їх використовують для членування
тексту згідно із синтаксичними (структурними), смисловими, інтонаційними та іншими особливостями мовлення. Усі три принципи
пунктуації — синтаксичний, смисловий та інтонаційний — діють
одночасно, й кожен із них можна виокремити лише умовно…
Найзагальнішими функціями розділових знаків є відокремлення, коли вони членують текст на значущі в граматичному та
смисловому відношенні частини (крапка, крапка з комою, знаки
оклику та питання, двокрапка, абзац) і виділення, коли вони вирізняють у середині речень які-небудь частини (кома, тире, дужки,
лапки), із чим пов’язаний поділ знаків на однотипні та парні. Розділові знаки, пов’язані як і з реченням, так і з текстом (крапки,
дужки та лапки), називають ще універсальними.
Усі перелічені розділові знаки становлять центр пунктуаційної системи, що протиставляється її периферії, яка використовується в основному для членування друкованого тексту (абзац, розді;
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лювальні зірочки, шрифти, лінійка). Знаки пунктуаційної системи
називають пунктограмами.
У простому реченні розділові знаки ставляться у таких випадках: при відсутності зв’язки (див. таблицю 1), при однорідних
членах речення (див. таблицю 2), звертанні, вставних та вставлених конструкціях, відокремлених членах речення. Окрема система
розділових знаків використовується при передачі чужого мовлення
(див. таблицю 3) та цитуванні.
Таблиця 1
Тире при відсутності зв’язки
Правила

Приклади
Тире ставиться

Підмет та присудок — іменники в називному
відмінку

Вся поезія Дмитра Павличка — розмова про
любов і ненависть, правду і кривду.

Перед це, то, ось

Найбільше добро в кожного народу — це
його мова.

Присудок і (або) підмет — неозначена форма
дієслова

Жити — Вітчизні служити.

Присудок і (або) підмет — кількісні числівники

Два по три — шість.

Тире не ставиться
Присудок вжито зі сполучниками як, наче, немов Ніч (була) наче озеро в берегах неба.
Між підметом і присудком стоїть вставне слово,
сполучник, частка чи прислівник

Сьогоднішнє свято, безперечно, пам’ятна
подія у нашому житті.

Перед присудком із часткою не

Кров людська не водиця.

Підмет — особовий займенник

Я сирота з Вільшаної.

Таблиця 2
Розділові знаки при однорідних членах речення
Правила
…
…

,

,
і

…
… (й, та)

,і
,і
…і
то-то, чи-чи, ані-ані)

… (ні-ні, або-або,

Приклади
Інколи з’являлись перед очима міражі, дивовижні палаци, міста, сади, озера.
Як віють прохолодою кущі та дерева!
Цілу ніч ані вітер, ані хвилі не вгамовувались.
Життя мене і кличе, і веде…
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Закінчення таблиці
Правила
і

…

,

,а
…
однак)

,

…

… (але, та = але, зате, так,
, так і

… як
…

і

Приклади
Марш гримить над світом, марш свободи і правди, сили і життя.

,

… (не тільки, але й…)
,і

,і

,і

…

, але
… (якщо не…, то; не
… хоч
стільки…, скільки…)

Вітер був холодний, але приємний.
Олександр Довженко був не тільки глибоко національним художником, але й палким патріотом.
Хочу бачити, знати, чути, і любити, й творити
красу…
Письменник хоч и пише про минулі події, але
оцінює їх як наш сучасник.

Таблиця 3
Розділові знаки при прямій мові

«П…— а,— п».
«П,— а,— п».
«П,— а,— п!(?)»
«П,— а,— п…»

сказав… + додав…

Слова автора розривають пряму мову
(П — кілька речень)
«Так буде краще. Прощайте…— якось терпко прошепотіла вона, підводячись.— Я буду носити вас в душі». (В. Винниченко)
«Боже мій, Боже! — додала вголос.— Лучче було не родитись, аніж
бачить, що тепер діється на тому світі білому». (А. Свидницький)
«Та ні, я того не кажу,— відповідав Зінько.— Знаю, що земля це ваша,
що вам її треба». (Б. Грінченко)
«Чи бачили таке! — сказав батько і, помовчавши, додав: — Готовий
хлібороб, одним словом». (А. Головко)

А: «П».
А: «П!(?)»
А: «П…»

Пряма мова після слів автора
Говорить розум: «Боротьба і праця».
І зітхнув Золоторіг: «Де ти, друже, де ти?»
Цар подумав: «Щось тут є…» (Д. Павличко)

«П…— а.— П».
«П! (?) — а.— П».
«П,— а.— П».
«П?(!),— а: — П».
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Слова автора розривають пряму мову
(П — одне речення)
«Хіба що…— майже пошепки промовила вона,— я сама спробую».
«Наші,— подумав Климко,— донбасівські». (Гр. Тютюнник)
«Діду,— кажу,— а що ви про сади Семирозума згадували?» (В. Дрозд)
«Я кінчаю моє слово, товариші,— почулося з трибуни,— хай говорять
інші…» (В. Винниченко)

Закінчення таблиці
«П»,— а.
«П?» — а.
«П!» — а.
«П…» — а.

Пряма мова перед словами автора
«Молодець»,— похвалив його Степан.
«Що робити мені тепер?» — міркує він.
«Швидше повертайся, не барися там!» — гукнула мати йому навздогін.
«Коли б я знав…» — схлипнув Сашко.

А: «П»,— а.
А: «П!(?)» — а.
А: «П…» — а.

Пряма мова всередині слів автора
Я сказала: «Я згодна, тату»,— і поцілувала йому руку. (В. Підмогильний)
Галя поцікавилась: «А ви й до нас зайдете?» — і зніяковіла.
Дід бурчав: «Тепер би того дощу…» — і сердився невідомо на кого.

Звертання на початку речення виділяються комою, а ті, що
вимовляються підвищеним тоном, з посиленим наголосом,— знаком оклику: Рідна мово, без тебе ніхто я, мов підрізаний вітром
листок. (П. Перебийніс) Шевченку! Відгук дум своїх чи чуєш ти
у нашім співі? (М. Рильський). Одне чи кілька звертань у середині
речення виділяються комами: Дзвени, моя пісне, про радісні дні.
(В. Сосюра) Перед звертанням у кінці речення ставиться кома, а після нього той знак, який залежить від інтонації: Прости мені, земле,
простіть мені, трави! (Ліна Костенко)
Вставні слова, словосполучення і речення можуть стояти в будьякій позиції. Всі вони, як правило, виділяються комами. Наприклад:
Власне кажучи, вечір уже минув, і вже сама ніч! (Остап Вишня)
Комою відокремлюються два вставних слова, що стоять поряд,
а також вставне слово в середині відокремленого звороту чи після
сполучника: Правда, може, я сам-таки в цьому винен. (О. Гончар)
Кома не ставиться, якщо вставному слову передує приєднувальний сполучник на початку речення: І справді, оптимізм —
невід’ємна риса трудового народу. (М. Рильський)
Відповідно до вимови вставлені конструкції можуть виділятися комами, тире або дужками.
Невеликі вставлені конструкції, які стоять переважно в сере
дині речення і мають з ним тісний змістовий зв’язок, виділяються
з обох боків тире: За вікном — згори було видно — шуміло, вирувало
залите сонцем місто. (С. Скляренко)
Вставлені конструкції здебільшого виділяються дужками. Комами з тире відокремлюються від інших членів основного речення
вставлені конструкції, коли на місці розриву має бути кома: Не
було ще такого літнього ранку,— хіба вже каміння з неба,— щоб
дід Арсен, прозваний Бушлею, всидів дома. (Гр. Тютюнник)
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Цитата — це дослівне відтворення фрагмента іншого тексту зі
збереженням усіх його граматичних та стилістичних особливостей
для підтвердження або ілюстрації тієї чи іншої думки.
У цитаті не можна нічого змінювати (навіть розділових знаків).
Цитати беруться в лапки. Коли цитата наводиться не повністю — пропуск позначаємо крапками. Крапки ставляться: 1) перед
цитатою, синтаксично не зв’язаною з авторським текстом, щоб показати, що цитата наводиться не з початку речення; 2) у середині
цитати, коли пропущено частину тексту; 3) після цитати, коли цитоване речення наводиться не до кінця.
Цитування буває кількох видів:
1. Цитата може наводитись у вигляді прямої мови зі словами
автора. Тоді розділові знаки при ній ставляться так, як і при
прямій мові.
Говорячи про покликання людини на землі, Максим Рильський проголошує: «Яке глибоке щастя — жить, буть гідним імені
людини, народу й людськості служить!»
2. Цитата може доповнювати авторське речення, бути його складовою частиною. Тоді до неї висуваються такі самі вимоги, як
і до непрямої мови. Цитата береться в лапки і починається
з малої букви.
Рух письменників 60-х років очолила в Україні творча молодь.
Вона була його промотором й у своїх творчих змаганнях виявила
багато сміливих думок, оригінальної тематики та її відважної інтерпретації.
Як казав Валентин Мороз, «то було молоде покоління, яке
пішло в університети, яке могло вже подумати про щось інше, а не
тільки про елементарні умови існування… Чорновіл, наприклад, був
редактором комсомольської загальноукраїнської газети. Дзюба був
одним із найважливіших критиків у Спілці письменників України.
Стус був аспірантом в Інституті літератури в Києві. Одним словом, люди на найвищих щаблях…, які в комуністичному істаблішменті могли далеко піти. Але це були найкращі люди в розумінні
моральному… Вони відчували, що проповідувати те, у що не віриш,
просто робити кар’єру, дивитись, як твій народ російщать — це
багно. Значить, у тих людей виникло природне бажання вирватися
з багна».
3. Віршована цитата, якщо вона записана у вигляді строфи,
у лапки не береться.
Поет І. Світличний не бачив різниці між життям у тюрмі
та поза її стінами — скрізь панує неволя:
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В тюрмі, за ґратами, в неволі
Мені приснилася… тюрма.
Але не ця. Ні ґрат нема,
Ні варти. І всього доволі.
І світ — ідилія сама.
І люди — стовпище монголів
З кокардами, а серцем голі,
Кричать, а мови в них нема.
Полуда очі заступила,
На світ їм глянути несила,
Всі ждуть… початку чи кінця?
Відпущення гріхів чи страти?
І гупають об ребра-ґрати
Безвинно-заячі серця.

4. Коли після цитати йде вказівка на автора або на її джерело,
ця вказівка береться в дужки, а крапка ставиться тільки після
закритої дужки.
5. Різновидом цитати є епіграф. Епіграф у лапки звичайно не
береться. Вказівка на джерело пишеться під епіграфом праворуч без дужок, і крапка після неї не ставиться.
Здебільшого прості речення як частини складносурядних
з’єднані сполучниками сурядності, розділяються комами. Наприклад: Вранці прибули машини, і солдати кинулись до ставу.
(М. Стельмах)
Кома не ставиться між простими реченнями — частинами
складносурядного, з’єднаними неповторюваними єднальними (і (й),
та) і розділовими (чи, або) сполучниками, якщо є спільний другорядний член або неповнозначне слово, зокрема частка (тільки;
лише). Наприклад: По степовій дорозі зрідка пробігали вантажні
машини й смугами зривалася пилюка. (О. Копиленко) Тільки коники сюрчать та перепел іноді підпадьомкне. (В. Козаченко)
Крапка з комою ставиться між частинами складносурядного
речення, з’єднаними сполучниками а, але, проте, все ж, однак (зрідка сполучниками і, та), якщо вони дуже поширені, мають усере
дині розділові знаки або далекі за змістом. Наприклад: Все зраділо,
стрічаючи день; і день зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий погожий.
(Панас Мирний)
Тире ставиться між частинами складносурядного речення,
з’єднаними сполучниками і (й), та (в значенні і), та й, а, якщо
вони виражають швидку або несподівану зміну подій, а також різке протиставлення. Наприклад: Дощ пройшов — і Київ зеленіє.
(М. Рильський)
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Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
Розділовий
знак
Кома

Правило

Приклад

Ставиться між відносно рівноправними
частинами

У найвищому ярусі шуміли вершини
дуба, схилялися до них розлогі клени
та узорчасті ясени. (А. Шиян)
Біліє місяць; люди сплять. (Т. Шевченко)

Крапка з комою Ставиться, якщо частини значно поширені, мають свої розділові знаки або
далекі за змістом
Двокрапка
Ставиться, якщо:

Тире

а) друга частина виражає причину того,
про що говориться в першій (можна поставити питання чому? і перед другою
частиною вжити сполучник бо);
б) друга частина доповнює або розкриває зміст першої частини (можна
поставити питання а що? а який? а як?
і що побачив?)
Ставиться:
а) якщо перша частина вказує на час
або умову того, про що говориться
в другій (перед нею можна, як правило,
поставити сполучники якщо, коли);
б) якщо друга частина виражає наслідок або висновок з того, про що
говориться в першій;
в) якщо зміст обох частин зіставляється
або протиставляється (між ними можна
поставити сполучники наче, а)

Ми особливо любимо лелек, журавлів і лебедів: вони ж бо приносять
довгождане літо-літечко. (Із журналу)
На прикладі творчості Малишка підтвердила свою істинність давня теза:
великі часи народжують великих
поетів. (Д. Павличко)
Хочеш добре знати себе — пробуй
свої сили в різних видах діяльності.
(Із журналу)
Зникає мова — зникає нація.
(О. Гончар)
Я тільки готую аеродром — літати
будете ви. (О. Корнійчук)

V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
; Тренувальні вправи.
1. Перепишіть, розставивши необхідні розділові знаки, обґрунтуйте їх
постановку. Згрупуйте речення за типом пунктограм.
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Сині і сизі блакитні і сиві сірі і чорно-густі й голубі,— хмари
завихрені в бистрому небі. (М. Бажан) Дерева не тільки п’ють воду
а й затримують її. (М. Чабанівський) Круглі зелені широкі верхів’я
вкривали ліс зверху ніби зеленими шатрами. (І. Нечуй-Левицький)
Земля України і небо і люди усе мені рідне. (П. Воронько) Вкрай
переповнені щастям наелектризовані його хмільною окриляючою
силою розвідники знову сіли на коней. (О. Гончар) Під ними прокидався туман а над ними падало й падало листя золоті сльози осені.
(М. Стельмах) По Вінниччині мандрували ми пригадуєте літніми
шляхами. (М. Рильський)
2. Прочитайте текст, виправте пунктуаційні помилки.
Часом людина не розібравшись у якомусь мовному явищі, але
постійно з ним зустрічаючись доходить висновку, що це мабуть явище престижне і треба швиденько брати його й собі на озброєння. Ось,
приклад, такого підходу до прочитаного. Уважно читаючи газети,
журнали, можна помітити що географічні назви, тобто найменування міст, сіл, річок тощо,— якщо вони вживаються разом з родовими
назвами, місто, село, річка, узгоджуються неоднаково. То узгоджуються лише родові назви, а власні стоять у називному відмінку,
біля міста Канів, за містом Канів, то узгоджуються обидва слова —
біля міста Канева, за містом Каневом. Для української мови було
і є нормою повне узгодження власної й загальної назв. Відхилення, виправдане лише у військових документах та ділових паперах.
(Із кн. А. Коваль «Слово про слово»)
;

Диктант «Перевір себе».
Запишіть текст під диктовку, звірте написане з надрукованим. Виконайте синтаксично-стилістичний аналіз тексту.

Співець правди, краси, добра
Під березневими туманними зорями, коли земля ще спросоння
вбирає в себе шелест пташиних крил, проста змучена кріпачка принесла світу свого геніального сина Тараса.
Під березневими туманними зорями, коли прокидається вода
і підсніжник сумовито-замріяним оком дивиться на ще імлисту землю, народився великий поет України, великий співець слов’янського
світу Максим Рильський.
З дитячих років його рука потягнулась до письма, душа — до
краси, а серце — до людини. І цей початок став отим продовженням,
що не має кінця-краю ні в п’ятдесят, ні в сімдесят, ні у сімсот років,
як не має краю і наколихане вітром зерно, і довершений сонцем
погляд творця, і велич людського духу.
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З романівських полів, з романівських лук і осель прийшли
в його поезію ранні роси і гіркі сльози, і заблищали вони на віях
матерів і дітей, і на вершинах світової поезії.
Все для людини і завжди з людиною — цей заповіт Максим
Рильський проніс крізь бурю і сніг, крізь усе своє життя як Людини з великої літери, як рицар краси і добра. Пригадую його слова:
«Коли ти маєш вчинити щось погане, сім раз подумай — і не вчини,
а добро роби не думаючи!»
Хто мав щастя зустрічатися з Максимом Рильським, той знає
ті прекрасні години, коли в світі якимсь чародійством більшало
творчості, мрій, натхнення, любові; той знає щедрі вечори чудесних
прозрінь, що збагачують серце і розум.
Закоханий в людину, в працю, в творчість, народжений для
прекрасного, він усюди ніс це прекрасне і чиюсь радість, і чиєсь
весілля зустрічав як своє. Але й чиєсь лихо він теж стрічав як своє
і боровся з ним, не шкодуючи свого часу і здоров’я.
(М. Стельмах)
VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Цей урок був для мене корисним, тому що…

VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).

Урок № 15
Тема.

Мета:

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний
твір-роздум* на морально-етичну тему
в публіцистичному стилі.
перевірити вміння учнів писати твори на морально-етичну тему в публіцистичному стилі; удосконалювати навички визначення меж запропонованої теми твору; формувати вміння аналізувати; розвивати уяву, логічне та образне мислення; формувати полікультурну, комунікативну компетентності та компетентність

* Учитель може запропонувати учням використати при підготовці до твору видання: Українська мова та література. Власне висловлення (твір-роздум). — Х.: Вид-во
«Ранок».
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продуктивної творчої діяльності; виховувати почуття відповідальності, активної
громадянської позиції, любов до людини.
Очікувані результати: учні вміють писати твори на морально-етичну тему, виконують письмові
роботи відповідно до норм українського правопису.
Обладнання: тлумачний словник, словник синонімів.
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Завдання і запитання до учнів.
— Охарактеризуйте основні особливості твору на моральноетичну тему. Які його головні ознаки?
— Яка схема будови твору-роздуму?
— Поясніть лексичне значення слів «виховання», «залежність» та понять «телевізійне покоління», «віртуальна реальність».
— Чому проблема «телевізійного виховання» є щодалі актуальнішою?
— Чи залежить, на ваш погляд, майбутнє людства від кожного з нас?
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Робота з текстом.
Прослухайте текст і дайте відповіді на запитання.

Якщо дитину виховує телевізор
Щороку з різних причин зводять рахунки з життям сотні людей. Причини різні, але за кожним суїцидом, впевнені лікарі, стоять важкі психічні травми, складні психологічні конфлікти з самим
собою. Як свідчить аналіз фахівців, у багатьох випадках одним із
чинників психічних розладів став вплив телебачення. Потік насильства, еротики, низькопробна реклама, що використовує примітивні
людські почуття,— усе це призводить до незворотних змін у психіці
дітей та підлітків.
Виросло ціле «телевізійне покоління», тому що батькам нема
часу спілкуватися з дітьми, які опинилися наодинці зі стихією телевізійного екрана. Діти стали беззахисними споживачами відеоряду,
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що складається з нескінченних бійок, крові, стрілянини, вибухів,
смертей, фільмів жахів, порнострічок, що приймаються «тарілками» і які не передбачають механізму «батьківського контролю».
У деяких дітей з раннього віку формується так звана телевізійна залежність. Дитина іноді не вірить словам друзів, батьків та вчителів,
бо «по телевізору говорили інше». Цей «ящик» багато в чому став
для дітей замінником реального світу: їхня мова і мислення стають
примітивними, як у героїв мультиків, а діти — неадекватними до
фізичних реалій.
(За матеріалами преси)
— Які проблеми в порушено в тексті?
— Чи актуальні вони сьогодні і чому?
— Які шляхи виходу із ситуації, що склалася, ви можете запропонувати?
IV.	Основний зміст роботи
;
1.
2.
3.

Ознайомлення учнів з темами творів.
«Якщо дитину виховує телевізор».
«Сучасна молодь і комп’ютер: позитивне й негативне».
«Якщо дитячому розуму не вистачає духовної “їжі”, то він
всотує різні дурниці».

;

Словниково-орфографічна робота.

;

Складання плану твору.

;

Робота учнів над написанням твору на одну з тем.

V.	Підбиття підсумків уроку
;

Заключна бесіда.
— Аргументуйте свій вибір теми твору.
— Що в роботі вам видалося найскладнішим?

;

Складання сенкану.
Складіть сенкан зі словом ЛЮДИНА.

VI.	Домашнє завдання
Розробити лінгвістично-психологічний проект «Що зробити, щоб
дитину не виховував телевізор?», запропонувати шляхи подолання
проблеми телезалежності серед підлітків.
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Урок № 16
Тема.

Контрольний диктант. Контрольне читання
мовчки.

Мета:

перевірити рівень засвоєння знань, набуття умінь і навичок з теми, розвивати
орфографічну, орфоепічну та пунктуаційну пильність; виховувати кращі людські
якості.
Очікувані результати: учні вміють застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, сприймають писемне мовлення за допомогою зору, удосконалюють навички різних
способів читання, здатні аналізувати зміст, структуру, мовне оформлення тексту.
Обладнання: підручник, текст диктанту, текст для контрольного читання мовчки і тестові завдання до нього.
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
Хід уроку
I.	Оголошення теми й мети уроку
II.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Слово вчителя.
Сьогодні ми перевіримо рівень вашої підготовки з писемного
мовлення та вміння сприймати текст, читаючи його мовчки.
III.	Основний зміст роботи
;

Написання учнями диктанту*.

Ніч перед Різдвом
Минув останній день перед Різдвом. Прийшла зимова ясна
ніч. Місяць пишно виплив на небо посвітити добрим людям, щоб
весело було всім колядувати та Христа прославляти. Кругом було
так тихо, що за півверстви чулося, як рипить мороз під чобітьми.
Тільки місяць зазирав крадькома до хат, мовби виманював дівчат,
які чепурилися, щоб хутчій повибігати на рипучий сніг.
Аж ось в одній хаті з комина посунув дим, а разом із димом
верхи на мітлі вилетіла відьма. Незабаром вона знялася так високо,
* Тут і далі вчитель може скористатися таким виданням: Шевелєва Л. А. Новий
збірник диктантів з української мови для учнів 5–11 класів. — Х.: Веста: Вид-во
«Ранок».
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що ледве видніла чорною цяткою вгорі. I де тільки з’являлася цятка, там зорі одна по одній щезали на небі. Відьма назбирала їх повний рукав. Чотири чи три ще блимало.
Коли це з іншого боку з’явилася друга цятка. Близькозорий,
хай би надяг замість окулярів навіть колеса з брички, і тоді не розпізнав би, що воно за почвара. Хіба тільки по довгому хвості та цапиній борідці, по невеличких ріжках, що стирчали на голові, можна
було здогадатися, що це не хто інший, як чорт, якому останню ніч
зосталося блукати на білім світі та під’юджувати на гріхи добрих
людей. Узавтра ж, тільки-но вдарять перші дзвони, помчить він,
хвоста підібгавши, до свого барлога.
(За М. Гоголем)
(190 сл.)
;

Проведення контрольного читання мовчки.

1. Читання учнями тексту.
Остання загадка Гоголя
Уривки з книги
Щойно закипіла вода в сердитій, огорнутій власним паром
кавоварці, як у двері несміливо постукали. До редакційної кімнати
легесенько ступила тендітна бабуся із зачіскою пізньої кульбабки
та модною шкіряною сумочкою під пахвою. Це була аристократка
середини позаминулого століття у сьогочасних шатах, не здатних
приховати суті.
— Чи то ваші розвідки про Гоголя я читала в цім журналі?
Якщо так, то мушу вам дещо оповісти,— почала вона без ознайомчих церемоній.
Я запросив гостю сісти, не питаючи згоди, посунув до неї чашечку кави по-редакційному — без цукру і блюдця,— звів запитальний погляд.
Вона взяла каву до рук, не пила, а лише вдихала ароматний
пар, примружуючи вдоволено очі, й раптом щасливо, невтримно
засміялася тим тонкосрібним сміхом, що нагадував вистриби сонячних зайчиків по китицях розквітлого бузку біля Диканьки.
— Даруйте — не гасила усмішки в очах бабуся.— Напередодні
вояжу до України мені був чи передранковий сон, чи нічне видіння
про оцю кімнату й оцю каву. Її аромату я ні з яким не переплутаю.
Того й радію, що те ранкове пророцтво збулось.
Вона вийняла із сумочки перев’язаний малиновою стрічкою
сувій поруділих від часу паперів, поклала його на коліна, ніби відстрочуючи мить прощання з ним, і взялася до кави. Не пила, а лише
зволожувала губи духмяним напоєм, якого краще від мене ніхто
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в редакції не готує, бо ж це був рецепт зі Львова від найдревнішого
бібліографа наукової читальні, і смакувала приємну гіркоту.
— Наш старовинний чернігівський рід виїхав з Росії не від
терору більшовиків, а, хоч як це дивно, від гніву царя за два роки
до його зречення від престолу. Мій батько не вмів говорити навіть
сановній особі те, що від нього хотіли чути. Він прорік правду, яка
зробила нас вільними громадянами Франції.
Наша прабабуся, княгиня В., листувалася з Гоголем. Гадаю,
вона й була однією з тих його таємниць, яких досі ніхто не розгадав.
На жаль, я остання в нашім роду і вже почуваюся так, що мушу ці
листи комусь передати. Аби не лише я, а й інші люди знали Гоголя
як українського письменника.
Вона нарешті подала папери. Від одного погляду на них я онімів. Ніби машина часу на повній швидкості загальмувала і помчала
раптом у зворотний бік. Це був його почерк, знайомий мені з рукописів, котрі пощастило погортати в літературних музеях і архівах.
Цей сувій пульсував таїною, що випирала з-під малинової стрічки,
аби швидше дати відповідь не лише на моє запитання.
Три дні з непомірним хвилюванням, бурхливою ейфорією
читав я ці листи, замерзав і палав від спраги, радів і обурювався,
сумнівався та обнадіювався разом з їхнім автором.
Я читав, перечитував їх сам, тепер пропоную і вам.
***
Вельмишановна пані!
22 лютого 1846 року, Москва
Ви ще надто молода, не надбали знання про людей, не пізнали
життя, одне слово — нічого того, що необхідне для надання допомоги душевної іншим; може таке статися, що ніколи цього й не
надбаєте, але Ви маєте інші знаряддя, з якими Вам все можна. Ви
маєте красу, незганьблене наклепами ім’я, владу, якої і самі в собі
не підозрюєте,— владу чистоти душевної. Краса життя — це таємниця. Бог недарма повелів деяким із жінок бути красунями; недарма встановлено, щоб усіх однаково вражала краса, навіть і таких,
котрі вже до всього байдужі й ні на що не здатні. Якщо лише один
бездумний каприз красуні ставав причиною переворотів всесвітніх
і змушував робити дурниці найрозумніших людей, що було б тоді,
коли б цей каприз був осмислений і спрямований на добро? Скільки доброго змогла б тоді принести світу красуня у порівнянні з іншими жінками! Отож ця зброя сильна. Але Ви маєте таку високу
красу, чисту чарівність якоїсь особливої, лише Вам притаманної
незайманості, котрих я не вмію означити словом, але в котрій так
і світиться всім Ваша глибинна душа.
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Але не вважайте себе людиною зрілою, в якої характер і душа
вже сформувалися настільки, що далі вже нікуди. Для християнина
немає закінченого курсу; він до могили учень. Зазвичай з плином
часу людина сягає повного розвитку ума в 30 років. Від 30 до 40 ще
сяк-так ідуть вперед її сили; понад цей термін у ній вже ніщо не
просувається, і все, що вона створює, не тільки не краще від попереднього, а навіть слабіше і холодніше. А ось для християнина цього
не існує, де для інших настає межа досконалості, там для нього вона
лише починається. Найздібніші й найобдарованіші з людей, переступивши сорокарічну межу, тупіють, стомлюються і слабішають.
Розум є незрівнянно вищою здібністю, але вона досягається
не інакше, як перемогою над пристрастями. Ним володіли тільки ті
люди, котрі не зневажали внутрішнього виховання. Проте й розум
не дає людині повних можливостей прориватися вперед. Є ще вища
здібність, а ім’я їй — мудрість, і її може дати нам один Христос.
Нею не наділяється ніхто з нас при народженні, вона є даром вищої
благодаті небесної. Той, хто вже має і ум, і розум, може отримати
мудрість, молячись про неї, прохаючи її день і ніч у Бога, підносячи
душу свою до глибинного незлобивства і прибираючи все усередині
себе до найсвітлішої чистоти, щоб прийняти цю небесну гостю. Вона
страшиться жител, де невпорядковане душевне господарство і немає
повної злагоди в усьому. Якщо ж вона ввійде в дім, тоді починається
для людини небесне життя, і вона осягає всю дивну насолоду учнівства. Все стає для неї вчителем: навіть найнікчемніший із людей.
Із найпростішої породи видобуде людина мудрість: найглупіший
предмет повернеться до неї своїм мудрим боком і весь світ стане як
одна відкрита книга вчення. Як старанний учень, більше від усіх
буде він черпати з неї скарбів. Та якщо він подумає хоч на мить, що
наука його закінчена й він вже не учень, і сприйме за образу чийсь
урок або повчання, мудрість раптом залишить його, він опиниться
в пітьмі, як цар Соломон в останні свої дні.
За всі роки від колиски й донині я не надбав скарбів, цінніших від цих істин. Вже в минулому ті часи, коли я спішив поділитися з читачами скромних літературних трудів моїх тими істинами… Знаю, що Ви сумнівалися, вагалися перед тим як звернутись
до мене за порадою, тому й ділюся своїми скарбами охоче. Ви ж
самі вибирайте, що можна взяти беззастережно, а над чим варто
задуматись.
Хай охороняє Вас Бог від недобрих людей і думок. Прощавайте.
Ваш Гоголь
(999 сл.)
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(За М. Босак)

2.	Виконання учнями тестових завдань.
1. Про що свідчив зовнішній вигляд бабусі?
А Про її внутрішній трепет;
9 Б про її аристократичне походження;
В про виховання жінки;
Г про вади людини.
2. Чому жінка прийшла до редакції цього журналу й саме до
цього працівника?
А Його порадили знайомі;
Б зайшла до першої-ліпшої редакції;
В редактор їй сподобався;
9 Г читала його розвідки про Гоголя в цьому журналі.
3. Що означає «чашечка кави по-редакційному»?
А Кава з вершками;
Б кава із цукром без блюдця;
9 В кава без цукру і блюдця;
Г холодна кава.
4. У вислові «засміялася тим тонкосрібним сміхом, що нагадував
вистриби сонячних зайчиків по китицях розквітлого бузку
біля Диканьки» автор використав:
9 А епітет та порівняння;
Б епітет та метафору;
В метафору та гіперболу;
Г метафору та порівняння.
5. Чому бабуся розсміялася?
9 А Бо збулося ранкове пророцтво;
Б бо в неї був гарний настрій;
В їй сподобався співрозмовник;
Г нарешті її хтось вислухає.
6. Як бабусин рід опинився у Франції?
А Виїхав з Росії від терору більшовиків;
Б це споконвіку французький рід;
9 В втікали від царського гніву через батькову принциповість;
Г поїхали шукати кращої долі.
7. Звідки у гості взялися листи Гоголя?
9 А Її прабабуся листувалася з письменником;
Б вона знайшла їх у родинному альбомі;
В знайшла в архіві;
Г жінка досліджувала біографію митця.
8. Що спонукало жінку привезти листи до України?
А Заповіт прабабусі;
Б обіцянка, дана прабабусі перед смертю;
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9

9.

9
10.
9

11.

9

12.

В жінка була останнім представником свого роду й хотіла,
щоб листи опинилися на батьківщині письменника;
Г вона хотіла слави й визнання.
Про які знаряддя для надання душевної допомоги пише Гоголь у своєму листі?
А Краса, любов, здоров’я;
Б гроші, доброта, турбота;
В віра, талант, дружба;
Г краса, добре ім’я, влада душевної чистоти.
Що, на думку Гоголя, означає «зріла людина»?
А Це людина, у якої цілком сформувалися характер і душа;
Б людина, що сягнула сорокарічного віку;
В людина, яка реалізувала своє призначення на землі;
Г людина надзвичайно здібна та обдарована.
Гоголь писав, що розум — це незрівнянно вища здібність, яка
досягається:
А копіткою працею;
Б перемогою над пристрастями;
В сумлінним навчанням;
Г кров’ю та потом.
Визначте тему, ідею та проблематику тексту.

І	V.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Найскладнішим для мене сьогодні було…

V.	Домашнє завдання
Підготуватися до контрольної роботи (тестування).

Урок № 17
Тема.

Мета:
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Контрольна робота № 2. «Поглиблення
і систематизація найважливіших відомостей
із синтаксису, пунктуації, лінгвістики
та стилістики». Тестування.
з’ясувати рівень засвоєння учнями мовної теми; перевірити вміння розпізнавати, аналізувати та класифікувати мовні явища; розвивати логічне мислення,
пам’ять; виховувати повагу до людей.

Очікувані результати: учні засвоїли основні поняття теми, дотримуються синтаксичних та стилістичних норм у власному мовленні, уміють здійснювати синтаксичний та пунктуаційний аналіз речень з метою обґрунтування постановки розділових знаків.
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
Хід уроку
	І.	Оголошення теми й мети уроку
	ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Слово вчителя.
На цьому уроці ми з’ясуємо, навіщо вам потрібні знання з даної теми і де ви можете застосувати ваші вміння.
ІІІ.	Основний зміст роботи
;

Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

;

Виконання учнями контрольної роботи.
Варіант I

Початковий та середній рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)
1. Складнопідрядні речення найбільш характерні:
9 А для наукового стилю;
Б художнього стилю;
В розмовного стилю;
Г офіційно-ділового стилю.
2. Найзагальнішими функціями розділових знаків є:
А єднання і виділення;
Б протиставлення і єднання;
9 В відокремлення і виділення;
Г відокремлення і протиставлення.
3. Укажіть речення, що містить синтаксичну помилку.
А Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні.
Б Бібліотека поповнилася численними підручниками, двома
комп’ютерами.
9 В Успіхів великих досягли завдяки наполегливій праці студенти нашої групи.
Г У нашому магазині продається лише така побутова техніка,
яка відповідає сучасним вимогам.
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4. Укажіть правильне твердження.
А У складносурядному реченні між простими реченнями завжди ставиться кома.
Б У складносурядному реченні в якості розділових уживаються сполучники і, й, та, і…і.
В Прості речення в складному зберігають свою будову і не
втрачають своїх ознак.
9 Г У складносурядному реченні прості речення синтаксично
рівноправні й об’єднані сурядним зв’язком.
5. Укажіть речення, між частинами якого не ставиться кома (деякі розділові знаки опущено).
9 А Коли він торкався смичком до струн скрипки все на світі
зникало і залишалася тільки музика. (В. Собко)
Б Прозорий струмок перетинав стежку і через нього було перекинуто кладку з сухої деревини. (О. Донченко)
В Над нею ген-ген крайнеба червоніла сонячна заграва та вітерець ледве чутно дихав. (Гр. Тютюнник)
Г Ні повітря не ворухнеться ні пташка не защебече. (М. Коцюбинський)
6. Укажіть речення, у якому правильно розставлено розділові
знаки.
А Гусак випірнув і сперся забитим крилом на воду, крило заболіло, запекло наче сперся він ним не на воду, а на вогонь.
(М. Вінграновський)
9 Б Над ними зумлили комарі, біля нас спросоння коли-неколи схлипувала річечка, а над усім світом протікала зоряна імла. (М. Стельмах)
В Обережні й лякливі, сарни належали лісовій гущині, належали таємниці і я звідав таке відчуття, наче ця заказана
таємниця постала переді мною наяву, тепер я можу приглянутися до неї пильніше. (Є. Гуцало)
Г Загадка — це чарівний світ поетичної таємниці і в цьому
світі мороз поєднаний з весною, що виступає прекрасною
руйначкою всіх його мистецьких та господарських звершень. (Є. Гуцало)
Достатній та високий рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)
7. Розставте розділові знаки в реченні.
Слово про колосок людина створила й мовить його не тільки
тому що в колоску тому хліб насущний слово це спалахнуло іскринкою в свідомості нашій і заграло на наших устах мелодією живої
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мови ще й тому що людина пережила подив і перед колоском і перед
величчю буття свого і перед несхитною силою рук своїх і мудрістю
думки своєї. (І. Цюпа)
8. Виконайте повний синтаксичний розбір речення.
Подив, здивування — це перший вогник, який запалив смолоскип думки, і воно, слово, горить-палахкотить у нашій мові, до
нього, як до незгасної зірки, звернені очі й думки мислителя й художника. (І. Цюпа)
9. Виконайте лексико-стилістичний аналіз тексту.
Козак із Запоріжжя
Не одне покоління українців і в дитинстві, і ставши дорослими із захопленням дивилося чудові комедійні мультфільми про
пригоди запорозьких козаків.
Художник, а пізніше — режисер цих фільмів — Володимир
Дахно. Протягом тривалого часу, із 1960 до 1994-го, він працював
у Творчому об’єднанні художньої мультиплікації студії «Укрнаукфільм». Крім мультфільмів про пригоди козаків, Володимир Авксентійович створив низку інших стрічок. Це «Пригоди Пєрця», «Мишко + Машка», «Казка про царевича та трьох лікарів», «Енеїда».
Звичайно, найбільшої популярності серед глядачів має цикл
мультфільмів про пригоди козаків. Перший із них — «Як козаки
куліш варили» вийшов на екрани 1967 року. Далі були «Як козаки
у футбол грали», «Як козаки наречених визволяли», «Як козаки
олімпійцями стали», «Як козаки у хокей грали» та ін. За цей цикл
В. А. Дахно разом із художником-постановником Е. І. Кіричем та
кінооператором А. М. Гавриловим відзначений Шевченківською
премією, іншими державними та міжнародними преміями.
Крім цього, В. Дахно створив багато інших фільмів: «Парасолька в цирку», «Лис і дрізд», «Сімейний марафон».
(М. Лабінський)
Варіант II
Початковий та середній рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)
1. В основі відмінностей простого і складного речень лежить:
А міра складності думки;
9 Б структура висловлювання;
В кількість слів;
Г наявність усіх членів речення, необхідних для вираження
закінченої думки.
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2. Яку роль не відіграють сполучники сурядності та підрядності?
А конструктивну;
Б змістову;
В стилістичну;
9 Г семантичну.
3. Укажіть рядок, у якому не порушено логічність мовлення.
А Мене не тільки цікавлять тварини, а й собаки.
9 Б Ці квіти пахнуть ніжно і духмяно.
В Повернувшись додому, у мене знову з’явився настрій.
Г Усі школярі уже повернулися із занять, які вчилися у другу зміну.
4. Укажіть речення, у якому правильно розставлено розділові
знаки.
9 А Вийшов Хо на галяву, сперся на сукуватий костур, майнув
довгою бородою, і повіяв від неї тихий вітрець, холодною
цівкою вдарив у дерева. (М. Коцюбинський)
Б Над водою вставав туман — і повівало холодком. (С. Васильченко)
В А тепер чого так серед ночі море плаче, й темрява тремтить? (Леся Українка)
Г Ми ж виходили в ніч на закурену стежку широку; і сестра
наша доля вела од зорі до зорі. (А. Малишко)
5. Укажіть, яким є подане речення.
Реєстрові козаки були невдоволені, що Польща не виплачувала їм на час умовленої плати. (А. Чайковський)
А Складносурядне;
Б складнопідрядне з підрядним означальним;
9 В складнопідрядне з підрядним з’ясувальним;
Г складнопідрядне з підрядним обставинним.
6. Укажіть речення, у якому правильно розставлено розділові
знаки.
А Шерхіт очеретів сповнював душу, і коли Яким зрізав ножем
першу очеретину, він став заспокійливим гулом. (В. Шевчук)
9 Б З того вечора я часто приходив до дядька Себастіяна,
і, коли він мав час, ми разом читали якусь книгу, газети
чи гомоніли про всяку всячину. (М. Стельмах)
В З часу втечі з полону Добриня рідко згадував свого колишнього господаря, навіть зринала було думка, що вже ніколи
з ним не зустрінеться, що він або загинув під час облоги
Києва, або якщо вижив, пішов далі з Батиєм. (В. Малик)
Г Мати брала пучками ягоду, несла до вуст, і, коли роздушувала черешню, то в кутиках уст спалахував сік. (Є. Гуцало)
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Достатній та високий рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)
7. Розставте розділові знаки в реченні.
Золота порохівниця місяця вистромившись із-за могил порошила трави голубим пилом і здавалося козакові що там у степу
ворушиться щось іржуть чиїсь коні і вже не рокотання бандур чути
звідти а ледве вловимий передзвін шабель і не сиділося старому
не їлася йому саламата свербіла рука до шаблюки до бою кликало
серце. (Гр. Тютюнник)
8. Виконайте повний синтаксичний розбір речення.
З тихим дзвоном упали перші краплини, все стрепенулося,
і вже широкою чарівною музикою зашумів дощ, про який кажуть,
що це сиплеться з неба золото. (О. Гончар)
9. Виконайте лексико-стилістичний аналіз тексту.
Творець есперанто
Найпоширенішою серед штучних мов є есперанто. Створив її
1897 року як допоміжний засіб міжнародного спілкування польський лікар Людвік Заменгоф.
Народився Заменгоф у польському місті Бялисток 27 грудня
1859 року, вчився на медичних факультетах Московського та Варшавського університетів. Протягом десяти років працював в Україні
(1881–1897): у Львові, Одесі, Херсоні та ін.
Перший посібник з есперанто Людвік Заменгоф видав російською мовою, тоді ж його перекладено польською, німецькою, французькою та іншими мовами. Опублікував його під псевдонімом D-ro
Esperanto («той, що сподівається», звідси й назва).
У граматиці есперанто є 16 правил, без жодного винятку, наголос постійний — на передостанньому складі, лексика базується на
індоєвропейських мовах (романських, германських та слов’янських).
Алфавіт — на латинській основі.
Сам Л. Заменгоф написав на есперанто низку оригінальних
поезій, словників, лінгвістичних праць. Він переклав на есперанто з російської «Ревізор» М. Гоголя; з німецької — «Розбійники»
Ф. Шиллера; з французької — «Жорж Данден» Мольєра та ін.
Перші переклади з української на есперанто з’явилися
1900 року (твори Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, ін.).
Діяльність есперантистів з 1905 року координує Всесвітня есперантська асоціація у Роттердамі.
(З календаря)
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IV.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Найскладнішим для мене сьогодні було…

V.	Домашнє завдання
Повторити відомості про текст. Дібрати тексти різних стилів мов
лення.

Урок № 18
Тема.

Текст як середовище функціонування мовних
одиниць. Основні ознаки тексту (зв’язність,
комунікативність, інформативність). Зміст і бу
дова тексту. Текст у професійному спілкуванні.

Мета:

дати учням уявлення про текст як середовище функціонування мовних одиниць,
основні ознаки тексту; розвивати культуру мовлення; виховувати відчуття прекрасного в природі та людському житті.
Очікувані результати: учні знають основні поняття лінгвістики тексту, його головні ознаки, розуміють особливості текстотворення в професійному мовленні, вдосконалюють
навички складання текстів відповідно до комунікативної мети.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, тлумачний словник.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

;

Бесіда.
— Що називається складним синтаксичним цілим?
— Що таке абзац?
— Що спільного та відмінного між ССЦ та абзацом?

II.	Оголошення теми й мети уроку
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III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Ситуативне завдання.
Уявіть собі, що вам дали завдання укласти словникову статтю для
тлумачного чи будь-якого іншого лінгвістичного словника. На основі
попередньо здобутих знань сформулюйте визначення тексту та запишіть його ознаки. Порівняйте своє формулювання зі словниковою
статтею.
Текст, -у, ч. Сукупність записаних слів, що складають логічну
або мистецьку цілість. Літературний текст, відредагувати текст
статті, текст для диктанту.
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
Робота з підручником
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

;

Розповідь учителя з елементами бесіди.
Більшість мовознавців уникає визначення тексту як особливого й окремого мовного та мовленнєвого явища, оскільки його обриси
неоднакові й не чітко окреслені.
— Ознайомтеся з кількома визначеннями тексту і скажіть,
яке з них, на ваш погляд, найточніше характеризує цю мовну категорію.
Текст — писемний або усний мовленнєвий масив, найчастіше багатослівна семантична
й граматична єдність, утворена одним чи кількома реченнями, що виражають завершену
думку.
Текст — це об’єднана змістовим зв’язком послідовність мовних одиниць, основними властивостями якої є зв’язність і цілісність.
Текст у більшості випадків є багато- чи кількареченнєвою
структурно-семантичною одиницею. Будь-який текст завжди наявний у зв’язному мовленні і становить його вияв.
Текстом умовно вважають й окремі слова чи сполучення слів,
що можуть бути як семантично поєднані, так і не поєднані, але підлягають певному аналізу.
У результаті лінгвістичного аналізу текстів, що належать до
різних рівнів класифікації й різних суспільних сфер мовної комунікації, та практики продуктивного і репродуктивного текстотворення
в межах різних функціональних стилів можна виділити й описати
основні ознаки текстів. До них належать:
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1. Цілісність, розуміється як єдність: змістової цілісності (єдність ідеї, теми, змісту), комунікативної цілісності (мети,
намірів мовного спілкування) та структурної і формальнограматичної цілісності (мовленнєвих жанрів, їх комплексів,
узгоджуваність і координація форм). Цілісність тексту підтримується текстовими категоріями: континуумом (послідовність подій, процесів, фактів, явищ та подій, що розгортаються в просторі та часі) та колізією (зіткнення протилежних сил,
їх інтересів і прагнень).
2. Зв’язність. Зв’язність служить попередній ознаці, тобто цілісності тексту. Лексичним і граматичним зв’язком частин
тексту вона забезпечує наявність континууму. Зв’язність виділяють за різними ознаками: а) логічними; б) асоціативними;
в) образними; г) композиційно-структурними; д) стилістичними; е) ритмоутворювальними.
Логічну зв’язність помічаємо в причинно-наслідкових
відношеннях між елементами тексту; при аналізі й синтезі
його частин.
На асоціативну зв’язність тексту вказують домінантні
теми, ключові слова, метафоричні тропи, риторичні фігури
синтаксичного паралелізму.
Образна зв’язність тексту забезпечується системою образів (позитивних, негативних, головних, другорядних) та
наскрізними образами-символами. Основними мовними засобами образності є тропи і фігури.
Композиційно-структурна зв’язність виявляється в будові тексту, диспозиції його частин, залежності композиційних елементів.
Стилістична зв’язність кожного тексту стає очевидною
через доцільність і співмірність стилістично нейтральних,
стильових і стилістично маркованих одиниць, через доречне
і майстерне використання тропів та стилістичних фігур.
3. Членованість тексту. Властивість тексту бути комунікативно
членованою одиницею свідчить про гармонійність його природи. Розрізняють членування тексту за кількома ознаками:
змістове й технічне, концептуальне й методичне, глибинне й поверхове, об’єктивне та суб’єктивне, смислове й фор
мальне.
4. Інформаційність тексту. Кожний текст, що має названі вище
ознаки, вже є інформаційним: поряд з мовними знаннями
і в сукупності з ними він передає екстралінгвістичні знання.
Текст — акумулятор інформації та канал її передачі.
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5. Завершеність тексту. Ця ознака притаманна лише конкретним
текстам з визначеними межами. У текстах широкого тлумачення вона має відносний характер.
V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
; Тренувальні вправи.
1. Прочитайте висловлювання, доведіть, що це текст. Зазначте, за допомогою чого досягається цілісність та зв’язність тексту. Визначте
його будову, скориставшись схемою лексико-стилістичного аналізу
тексту.
Йдеш недільним полуднем вверх широкою, порослою подорожниками й споришем, стежкою, зліва й справа жито хвилює,
вибиває ніжний колос, пахне іноді квітом, іноді говорить до тебе
співом великим. Далі вище починається ліс. Спочатку там то там
сосна-самітко стоїть і, здається, дивується, що так далеко наперед
вибігла і така округла, ніби пані в пишній робі, що вибралась на
танець. Під соснами трава тверда, ховзька, всипана минулорічними,
розчепіреними шишками. То там, то там ростуть жовтаві маслюки з липкими голівками, іноді біля старого пня купка суничника
з зеленими ще ягідками, десь-не-десь піднімається самітнє стебло
лісових дзвіночків, десь на більшій полянці густо й щиро, мов розтанцьовані дівчата, біліють ромашки.
У старих, погнилих пнях люблять бувати сірі, блискучі, нешкідливі вужики — вбогі, покарані Богом створіння, що лежать
десь на гарячій стежині спіралькою, або мінливо просмикуються
поміж густим суничником, тікаючи від неприємного зору високого,
двоногого сотворіння.
(За У. Самчуком)
2.	Виконайте лексико-стилістичний аналіз тексту.
Значення мінералів у  житті людини
Мінерали, мінерали…
Ще за давніх часів були відомо, що одним із важливих факторів підтримки здоров’я є їжа. Крилатий вираз Гіппократа «Наша
їжа повинна бути нашими ліками» відомий багатьом. Саме тому
значна увага приділяється складу їжі.
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Багато років тому вчені з’ясували значення поживних речовин
(білків, жирів, вуглеводів та ін.), довідалися, що таке вітаміни («чарівна абетка здоров’я»), а сьогодні ще більше уваги приділяється
мінеральним речовинам.
Тисячі років тому люди, які жили на берегах Нілу, Гангу,
Жовтої ріки, молилися богам, дякували за повені, що приносили
на поля мул і гірський пісок, багаті на мінерали. Саме тому Єгипет
славився своїми зерновими культурами. Усі світові культури, які
дали людям велике мистецтво і технології, походять з цих місць.
Жителі цих регіонів мали більший розумовий потенціал саме тому,
що їхня їжа була багата на мінерали.
Багата на мінерали й вулканічна лава. Чи не тому ведмеді після зимової сплячки йдуть до підніжжя вулканів і відгодовуються тамтешнім ґрунтом? Чи не для того шляхетні лососеві
риби тисячі кілометрів пробиваються по бурхливих річках, щоб
неодмінно відмітати ікру біля підніжжя вогнедишних гір, з яких
стікають багаті на мінерали води? Чи не тому люди, які працюють на схилах гір, відчувають приплів сил, у них нормалізується
артеріальний тиск?
Усі довгожителі, які дожили до 120–140 років, мають багато
спільного. Вони всі живуть у високогірних селах, де не буває дощів
і снігу. Воду від танення льодовиків вони використовують для пиття
й поливу рослин. Якщо налити таку воду у склянку, то можна побачити що вона не прозора, а жовтувато-біла або біло-блакитна. Але!
Вона містить від 60 до 72 мінералів! Недаремно її називають льодовиковим молоком. Цю воду п’ють, засвоюючи мінерали лише на
8–12 %, але найголовніше — протягом багатьох століть зрошують
цією водою поля й збирають з них урожай за урожаєм. При цьому
в жителів немає діабету, серцево-судинний захворювань, високого
артеріального тиску, артритів, остеопорозів, раку, катаракти, глаукоми, немає дефектів у новонароджених дітей.
(Із журналу)
3. Із поданих речень побудуйте текст, дайте йому назву. Скажіть, що
ви для цього зробили, які фактори слід враховувати для створення
тексту. Звірте створений вами текст з оригіналом, зробіть висновки.
Виконайте повний лінгвостилістичний аналіз художнього тексту.
Погляд зупиняється на дивовижному витворі природи, білі
пелюстки якого нагадують віночок-хустинку, що ніжно огортає краплинку сонця — жовту серцевинку.
Моя душа невимовно радіє з тієї краси…
108

На цій диво-квітці — крапля вчорашнього дощу, що світиться
наскрізь, блищить, сипле іскрами, діамантами, переливаючись то
різким, то матовим світлом.
Над моїм чарівним краєм сходить сонце, народжує новий день
і несе весняне тепло благодатній землі.
На тоненькому зеленому стебельці рослина гордо тримає свою
голівку-віночок, що тягнеться до яскравого сонечка.
Серед зеленої оксамитової травички красуються нарциси —
горді й неповторні квіти-символи рідної Хустщини.
Оригінальний текст
Весняні фантазії
Над моїм чарівним краєм сходить сонце, народжує новий день
і несе весняне тепло благодатній землі. Серед зеленої оксамитової
травички красуються нарциси — горді й неповторні квіти-символи
рідної Хустщини. Погляд зупиняється на дивовижному витворі природи, білі пелюстки якого нагадують віночок-хустинку, що ніжно
огортає краплинку сонця — жовту серцевинку. На тоненькому зеленому стебельці рослина гордо тримає свою голівку-віночок, що
тягнеться до яскравого сонечка. На цій диво-квітці — крапля вчорашнього дощу, що світиться наскрізь, блищить, сипле іскрами,
діамантами, переливаючись то різким, то матовим світлом. Моя
душа невимовно радіє з тієї краси…
(За Я. Андьолом)

VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Заключна бесіда.
— Що називається текстом?
— Чим пояснюється відсутність одностайності серед філологів
щодо дефініції тексту?
— Назвіть основні ознаки тексту?
— Яку будову має текст?
VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя) або виконати лексико-стилі
стичний аналіз художнього тексту, дібраного самостійно або запропонованого вчителем.
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Урок № 19. Варіант І
Тема.

Складне синтаксичне ціле. Актуальне членуван
ня речення. Способи зв’язку речень у тексті.

Мета:

систематизувати й удосконалити знання учнів про складне синтаксичне ціле,
повторити відомості про членування речення на дане і нове, пояснити способи
зв’язку речень у тексті; вчити логічно, чітко будувати висловлювання, текст,
надаючи синтаксичним конструкціям стилістичної довершеності; розвивати
культуру спілкування; виховувати мовну культуру; формувати комунікативну
компетентність.
Очікувані результати: учні вміють виділяти в тексті складне синтаксичне ціле, здійснюють актуальне членування речення, уміють визначати способи зв’язку речень у тексті.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

;

Бесіда.
— Чим відрізняється текст від абзацу?
— Чи є синонімічними поняття «текст» і «складне синтаксичне ціле»?
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемне запитання.
— Чим, на вашу думку, складне синтаксичне ціле відрізняється від тексту?
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
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;

Розповідь учителя.

Для того щоб правильно, точно і зрозуміло викласти думки,
необхідно не лише вміти будувати речення, а й поєднувати їх між
собою в складне синтаксичне ціле, тобто вміти самостійно створювати зв’язний текст.
Складне синтаксичне ціле (ССЦ) — це завершене висловлювання, яке
складається з кількох речень, об’єднаних між собою змістом та
синтаксично, і служить для вираження зв’язних думок. Складне
синтаксичне ціле ґрунтується на спільній темі висловлювання, яке
поступово розкривається в кожному з наступних речень. Перше
речення складного синтаксичного цілого є своєрідним зачином висловлювання, всі інші послідовно розгортають його зміст, в якому
кожне з наступних речень розкриває смисл попередніх. Наприклад:
Вкривається багрянцем клен. Він стоїть на узліссі замріяний, ніби
сумує, що надійшов жовтень. Часом тихо зронить вирізьблений
свій лист. Ось налетить вітер і почне безжально зривати осінню
красу зажуреного клена, оголить його і гулятиме серед голого гілля.
(О. Копиленко) Це завершене в смисловому відношенні висловлювання складається з чотирьох речень, які об’єднуються між собою
насамперед за змістом: всі вони описують стан того самого об’єкта
в той самий час (стан клена восени). Змістова єдність цих речень
виявляться в їх синтаксичному поєднанні: друге речення зв’язане
з першим за допомогою займенника він, який указує на спільній
предмет думки (клен); третє речення зв’язане з першим і другим
за допомогою займенника свій; четверте з третім — за допомогою
займенника його; перші два речення об’єднані в єдине ціле ще і єдиним способом вираження присудків до підмета клен — формою дієслів теперішнього часу: клен вкривається (багрянцем), стоїть
(на узліссі), сумує. Перше речення (Вкривається багрянцем клен)
є темою висловлювання, яка розгортається в усіх інших і завершується в четвертому. Хоч кожне з чотирьох речень є синтаксично
завершеним, проте ізольовано вживатися не може, оскільки втрачає
смислову повноцінність, однозначність і конкретність (порівняйте:
Часом зронить вирізьблений свій лист). Воно наповнюється змістом
та однозначністю і конкретизується тільки в єдності з першим, другим і четвертим реченнями. Отже, складне синтаксичне ціле — це
структурно-семантична одиниця.
Основні засоби синтаксичного об’єднання речень у складному
синтаксичному цілому:
1) займенники він, ви, ти, хто, це, його, у нього та інші в наступних реченнях, що заміняють відповідні іменники в попередніх
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реченнях. Дорогі мої вчителі! З якою любов’ю і ласкою, як
вдумливо й твердо ви керували моїми першими кроками! Де
ви, любі мої? Яким голосом, якими словами озватися до вас,
щоб ви почули мою ніжну подяку сина? (О. Донченко)
2) єднальні та протиставні сполучники і, та, а, але, проте та ін.:
Нічна тайга прокидалася. Звідусюди долітало до слуху Тихозорова таємниче шарудіння. І в кожному притишеному шелесті вважалася хлопцеві ведмежа хода. Але страху не було.
Павлусь розумів, що вогонь не дозволить жодному хижакові
напасти на нього. Проте він боявся заснути. (О. Донченко)
3) частки тільки, лиш (лише), і, не, а, от, мов, ніби та ін.: Я зачарований також і царственно-величним древнім Києвом
з його пам’ятниками, парками і садами. Як же не любити
такого міста? А схили ріки, набережна, а оці оповиті голубим серпанком ліси! (М. Шолохов)
4) лексичні повтори, що підкреслюють значеннєву вагу виділених слів у тексті: Школо! Я ніколи не забуду, що ти навчила
мене палкіше за все любити свою Батьківщину. Ти розповіла
мені про дружбу народів, про їхню мужність і невтомну працю. Ти показала мені несходимі простори моєї рідної країни.
(О. Донченко)
5) видочасові форми присудків: Я виходжу спозарання з дому.
На небі немає ні хмаринки. Дівчата вже поливають молоді
деревця парку. Блищить на сонці срібний дощ з їх лійок. Чотири дівчинки стоять біля фонтана. Вода ллється у відра
срібним струменем. (О. Довженко) Тут всі дієслова-присудки
мають форму недоконаного виду теперішнього часу, що дає
можливість статично описати одночасність різноманітних подій, яка й об’єднує всі шість речень у складне синтаксичне ціле.
6) структурна неповнота окремих речень при повному опорному
реченні:
— Уляно Василівно, ви вбивали фашистів? — знов запитала
Настя Гулакова.
— Ні, діти, ні, я не вбивала. Я тільки рятувала наших солдат від смерті.
— А як ви рятували їх?
— Я виносила їх з вогню, поранених. Я перев’язувала їх рани,
давала їм свою кров.
— І багато ви крові віддали?
— Багато.
(О. Довженко)
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Як видно, засобів об’єднання речень у складне синтаксичне
ціле багато. Вони не є обов’язковими для кожного складного синтаксичного цілого. В одному випадку вживаються одні засоби, в другому — інші. Нерідко в складному синтаксичному цілому їх кілька.
У складному синтаксичному цілому можуть об’єднуватися як
простір, так і складні речення.
Складне синтаксичне ціле може бути менше абзаца, може збігатися з ним, а може об’єднувати й кілька абзаців.
Речення, ССЦ, розділи тексту пов’язуються між собою міжфразним зв’язком, який організовує їх у змістову і структурну єдність. Міжфразні зв’язки розподіляються на такі види:
— контактний, коли пов’язувані складові тексту знаходяться
поряд, наприклад перше і друге речення кожного ССЦ;
— дистантний, якщо складові тексту знаходяться на певній
відстані, наприклад перше і шосте речення;
— ланцюжковий (послідовний), коли певний елемент поперед
нього речення стає вихідним пунктом у наступному реченні;
— паралельний, якщо речення граматично рівноправні;
— ретроспективний, коли здійснюється опора на вже сказане,
наприклад у шостому реченні — на зміст першого;
— перспективний, якщо вказується, про що йтиметься далі.
Засобами міжфразного зв’язку служать:
— лексичні й контекстуальні синоніми (Марічка — вона,
Іван — леґінь);
— повторення слів (Марічка — Марічка);
— слова із часовим просторовим значенням, вставні слова (поперше, по-друге, отже та ін.); слова (тоді, пізніше, згодом; праворуч,
ліворуч, посередині);
— сполучники, частки, що виражають логічні зв’язки між
висловлюваними думками (і, та, тому що, так що, але, лише).
Залежно від комунікативного спрямування та інформативної
мети висловлювання речення поділяється на дві основні частини:
дане (тема, відоме) і нове (рема, повідомлюване).
Дане — частина речення, яка містить відому інформацію і зумовлюється ситуацією спілкування.
Нове — частина речення, що містить основний зміст висловлювання, те нове, що повідомляється.
Розподіл речення на дане і нове (актуальне членування) не має
прямого зв’язку з поділом його на члени речення: до нового можуть
входити підмет і другорядні члени речення.
Речень без нового немає, а без даного є, тобто все речення
може бути новим. Наприклад: Іде дощ становить лише нове, бо
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є нерозчленованим цілим, хоч і його можна розподілити, на дане
і нове: Дощ іде.
Отже, простеження за граматичними зв’язками у ССЦ дає
змогу чіткіше бачити його будову, види зв’язків між реченнями.
V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Робота з підручником.

(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
;

Тренувальні вправи.

1. У наведеному висловлюванні виділіть складне синтаксичне ціле. Визначте засоби об’єднання речень у ССЦ. Поясніть, як компоненти ССЦ
об’єднуються за змістом.
Такого архітектура Києва і всієї України ще не бачила. Неподалік столичної станції метро «Лівобережна» запроектовано будівництво двох 86-поверхових хмарочосів, з’єднаних переходами.
«Наша мета — створити громадський культурний центр Лівого берега»,— каже керівник проекту архітектор Сергій Бабушкін. Комплекс включатиме 7 підземних поверхів, де розмістяться
паркінги, супермаркети, магазини, кінотеатри, оздоровчі й розважальні центри, вище — готель і житлові апартаменти, ще вище —
офіси та конференц-зали. І все це — з великими зимовими садами,
завдяки яким люди почуватимуться комфортніше на такій висоті.
Висотність усієї споруди сягатиме 470 метрів.
Цікавимось в архітектора, чи багато противників у цього проекту, адже будівництво таких «велетнів» для України — справа
зовсім нова. Будівлі, що перевищують 16 поверхів, наша громадськість сприймає як містобудівний злочин.
Архітектор стверджує, що більшість людей, з якими він спілкується, і зокрема молодь, цей проект підтримує. На думку Сергія
Бабушкіна, за поліфункціональними комплексами на Лівобережжі — майбутнє.
Група проектувальників постійно консультується із закордонними колегами щодо інженерних умов зведення будівлі з такою
кількістю поверхів. Адже у світі всі проблеми висотного будівництва давно розв’язані.
Це — нейтралізація коливань будівлі на значних висотах, питання вітрових, сонячних, температурних навантажень і впливів,
стійкості, тепло-, енергозбереження і, звичайно ж, протипожежна
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безпека. В оздобленні інтер’єрів не буде легкозаймистих матеріалів — тільки метал, скло, кераміка і камінь.
Зведення центру коштуватиме близько мільярда доларів. А на
його будівництво піде 3–4 роки.
(За К. Фонтаній)
2. Поділіть текст на абзаци, поясніть критерії поділу.
Бути начальником  — це не тільки наказувати
Якщо ти начальник — значить, у тебе є підлеглі. Та керувати
не так легко, як може здатися на перший погляд. Начальник виконує кілька основних функцій. Насамперед він планує свої дії та
дії своїх співробітників. Для цього потрібно знати і поділяти концепцію розвитку організації чи установи, бачити віддалені цілі,
вміти ставити проміжні завдання, а також визначати шляхи і засоби їх реалізації. Крім того, керівник розподіляє обов’язки між
членами трудового колективу і координує їх діяльність так, щоб
робота виконувалась якісно, ритмічно і вчасно. Недостатньо просто
наказувати. Задуми керівництва мають бути зрозумілими рядовим
виконавцям, більше того, прийняті ними як власні, особисті плани.
Керівник, урешті, контролює роботу підлеглих. Хороший менеджер
не намагається підловити співробітників на промахах чи помилках,
не кричить і не погрожує, тому що знає більш ефективні позитивні
стимули до діяльності. Необхідно заохочувати кращих працівників.
Успішно керувати людьми неможливо без ґрунтовної освіти й відповідної підготовки. Необхідно бути добре обізнаним у всіх тонкощах
справи, бути достатньо поінформованим,— тобто компетентним.
Справжній сучасний керівник уміє визначати головне, мислити
масштабно, діяти цілеспрямовано. Головні його риси — прагнення
досягти високих результатів, активність, ініціативність, упевненість
у собі, самостійність та оптимізм.
(З енциклопедії)
;

Самостійна робота.
Визначте дане і нове у кожному реченні ССЦ. Укажіть вид зв’язку між
реченнями. До якого типу мовлення належить цей текст?
Найкраща родина
Діти, які зросли разом із сестрами,— оптимістичніші, амбіційніші та пристосованіші до життя. Такого висновку дійшли дослідники з університету Де Монтфорт та Ольстерського університету
(Ірландія).
Учені досліджували 571 родину. Серед них були такі, у яких
зростали тільки хлопчики, тільки дівчатка, діти різної статі,
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а також родини з однією дитиною. З погляду дослідників, наявність сестри позитивно вплинула і на хлопчиків, і на дівчаток.
У дорослому віці вони краще долають поразки, їхнє суспільне
життя є насиченішим і у них більше друзів, ніж в однолітків, які
не мали сестер.
Крім того, ті, хто має сестер, продемонстрували вищі результати за стандартними тестами, що оцінюють рівень психічного
здоров’я. З’ясувалося також, що рівень стресу після розлучення
батьків є нижчим у тих родинах, де є сестри. Члени таких сімей
не приховують почуттів і здатні обговорювати одне з одним те, що
відбувається.
Психічне здоров’я дітей, у яких є тільки брати, і у тих, хто
був єдиною дитиною в родині, виявилося слабкішим, ніж у тих, хто
зріс в оточенні сестер.
(З календаря)
VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Основними особливостями ССЦ є…

VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).
3. Підготувати повідомлення про зародження риторики, розвиток риторики в Стародавніх Греції та Римі, найвидатніших ораторів тих
ч
 асів.

Урок № 19. Варіант ІІ
Тема.
Мета:
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Складне синтаксичне ціле. Актуальне членуван
ня речення. Способи зв’язку речень у тексті.
систематизувати й удосконалити знання учнів про складне синтаксичне ціле,
повторити відомості про членування речення на дане і нове, пояснити способи
зв’язку речень у тексті; вчити логічно, чітко будувати висловлювання, текст,
надаючи синтаксичним конструкціям стилістичної довершеності; розвивати
культуру спілкування; виховувати мовну культуру; формувати комунікативну
компетентність.

Очікувані результати: учні вміють виділяти в тексті складне синтаксичне ціле, здійснюють актуальне членування речення, уміють визначати способи зв’язку речень у тексті.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки «Чотири кроки до успіху», ватман,
маркери, кольорові картки та картки з номерами груп, картки для самооцінювання.
Тип уроку: нетрадиційний (урок-лінгвістичне дослідження).
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

;

Бесіда.
— Що таке текст?
— Чому, на ваш погляд, серед науковців немає єдності в тлумаченні поняття «текст»?
— Назвіть основні ознаки тексту.
— Яка будова тексту?
— Доведіть чи спростуйте думку, що перед вами текст: «Слово
не значок, не символ — це вогонь, а перефразовуючи вже відоме:
сорочка духу народу».
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Слово вчителя.
Зважаючи на те, що тема непроста та неоднозначна, ми з вами
докладніше розглянемо поняття «складне синтаксичне ціле», «актуальне членування речення» й з’ясуємо, де можемо застосувати ці
знання; проаналізуємо способи зв’язку речень у тексті.
;

Запитання до учнів.
— Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?
(Запис очікуваних результатів на дошці та в зошиті.)

IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Лінгвістичне дослідження.
(Робота здійснюється в групах. Теоретичний матеріал вивчається із застосуванням методичного прийому «Чотири кроки до
успіху».)
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1.
2.
3.
4.

Пам’ятка «Як здійснювати “кроки”»
Ознайомся з теоретичною базою першого «кроку», вивчи запропонований матеріал.
Продумай і запиши заголовок до «кроку».
Виконай практичне завдання.
Сформулюй і запиши висновок, попередньо обговоривши його
в групі. Тільки після цього переходь до наступного «кроку».
(Матеріал подати у вигляді таблиці.)
Крок __ . ________________ (назва «кроку»)
Теоретична база

Завдання для осмислення здобутих знань

Ваш висновок:
Групи виконують усі кроки, а представляють результати своєї
роботи шляхом жеребкування. У ході презентації представники інших груп можуть доповнювати, виправляти, розширювати відповіді
однокласників.
КРОК 1
Теоретична база
Для того щоб правильно, точно і зрозуміло викласти думки,
необхідно вміти не лише будувати речення, а й поєднувати їх між
собою в складне синтаксичне ціле (ССЦ), тобто самостійно створювати зв’язний текст.
ССЦ — завершене висловлювання, яке складається з кількох
речень, об’єднаних між собою за змістом та синтаксично, і служить
для вираження зв’язних думок.
ССЦ ґрунтується на спільній темі висловлювання, що поступово розкривається в кожному з наступних речень. Перше речення
ССЦ є своєрідним зачином висловлювання, всі інші послідовно розгортають його зміст.
Завдання для осмислення здобутих знань
Прочитайте речення і дайте відповіді на запитання.
Вкривається багрянцем клен. Він стоїть на узліссі замріяний,
ніби сумує, що надійшов жовтень. Часом тихо зронить вирізьблений свій лист. Ось налетить вітер і почне безжально зривати осінню
красу зажуреного клена, оголить його і гулятиме серед голого гілля.
(О. Копиленко)
— Це завершене за смислом висловлювання?
— Зі скількох частин воно складається?
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— Як об’єднані між собою ці частини?
— Які засоби синтаксичного зв’язку наявні у висловлюванні?
КРОК 2
Теоретична база
Залежно від комунікативного спрямування та інформативної
мети висловлювання речення поділяється на дві основні частини:
дане (тема, відоме) і нове (рема, повідомлюване).
Дане — частина речення, яка містить відому інформацію і зумовлюється ситуацією спілкування.
Нове — частина речення, що містить основний зміст висловлювання, те нове, що повідомляється.
Розподіл речення на дане і нове (актуальне членування) не має
прямого зв’язку з поділом його на члени речення: до нового можуть
входити підмет і другорядні члени речення.
Речень без нового немає, а без даного є, тобто все речення може
бути новим. Наприклад: Іде дощ становить лише нове, бо є нерозчленованим цілим, хоч і його можна розділити на дане і нове:
Д

Дощ

Н

іде.

Завдання для осмислення здобутих знань
Здійсніть актуальне членування поданого висловлювання.
У XIX столітті з середовища українських різночинців вийшли
не лише діячі науки, літератури та ідеологи національного відродження. Розвиток промисловості вивів на історичну арену фігуру
освіченого підприємця, який переймався не тільки нагромадженням капіталу, його зусилля були спрямовані на благо України та
її народу.
(За книги «Видатні українці»)
КРОК 3
Теоретична база
Усі складові частини тексту (речення і сполучення речень)
пов’язані між собою, і цим забезпечується його змістова цілісність.
Види текстового зв’язку різноманітні.
Послідовний зв’язок полягає в тому, що певний елемент попереднього речення є відправним пунктом для наступного і вимагає
дальшого розгортання думки.
Паралельний зв’язок — цілковита рівнозначність кількох
окремих речень у складному синтаксичному цілому, які в сукупності створюють цілісну картину.
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Контактний — це зв’язок між реченнями чи групами речень,
розташованих безпосередньо одне після одного.
Дистантний зв’язок здійснюється на відстані (наприклад,
об’єкт, що згадувався в першому абзаці, знову стає предметом уваги
в наступних абзацах, через певну кількість речень іншого змісту).
Дистантні зв’язки пронизують увесь текст, пов’язують заголовок,
зачин і кінцівку.
Завдання для осмислення здобутих знань
З’ясуйте, які способи синтаксичного зв’язку речень у тексті застосовані в наведеному висловлюванні.
Микола Терещенко жертвував великі суми на лікарні, притулки і на заклади народної освіти. Саме в цих двох найважливіших
сферах — у піклуванні про здоров’я нації, особливо найбіднішої
частини населення, і в турботах про народну освіту — переважно
розвивалася благодійна діяльність Миколи Артемовича. У подальшому він займався розбудовою лікарні, водопостачанням і впорядкуванням території, виділяв на це кошти.
(За Л. Суржик)
КРОК 4
Теоретична база
Перспективний зв’язок полягає в тому, що думка, висловлена
в якомусь реченні, вимагає подальшого розгортання.
Ретроспективний зв’язок виявляється тоді, коли якийсь фрагмент вимагає від адресата пригадування змісту попередніх частин
тексту. Переплітаючись між собою, ці види зв’язку підтверджують
назву зв’язного висловлювання — «текст».
Частини тексту пов’язуються не лише за змістом, а й за допомогою лексичних та граматичних засобів. До перших належать
повтори слів, лексичні й контекстуальні синоніми, спільнокореневі
слова, займенники і близькі до них прислівники, слова із часовим,
просторовим значенням. До других — сполучники, частки, що виражають логічні зв’язки між висловлюваними думками, вставні слова, неповні речення, риторичні питальні речення тощо. Є й інші,
більш складні засоби міжфразного зв’язку.
Завдання для осмислення здобутих знань
З’ясуйте, які способи синтаксичного зв’язку речень у тексті застосовані у наведеному висловлюванні?
Подія, яка відбулася в переддень професійного свята медичних працівників, видається знаковою. На території столичної лікар120

ні «ОХМАТДИТ» відкрито пам’ятник нашому видатному землякові
й меценату Миколі Артемовичу Терещенку. На церемонію відкриття
прибули нащадки Великого Українця, один з яких — його правнук
француз Мішель Терещенко — фактично вже реемігрував і має намір узятися за відродження льонарства на батьківщині свого знаменитого предка в Сумській області.
(За Л. Суржик)
;

Презентація результатів групової роботи.

Оцінювання групової роботи.
(Учитель роздає картки для самооцінки і пропонує учням самим оцінити свою роботу в групі, виставивши собі від 0 до 3 балів
за кожним із критеріїв.)
1. Я активно працював (працювала) у групі — …
2. Я вносив (вносила) вдалі пропозиції, що були враховані групою — …
3. Я допомагав (допомагала) іншим учасникам, заохочував (заохочувала) їх до роботи — …
4. Я узагальнював (узагальнювала) думки інших та просував
(просувала) роботу групи вперед — …
Загальна кількість балів:
(Кілька учнів за бажанням називають й обґрунтовують власні
оцінки.)
;

V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Практична робота.
Прочитайте текст. Визначте його тему, головну думку, тип та стиль
мовлення. Позначте ССЦ. Вкажіть вид зв’язку між реченнями тексту.
Визначте дане і нове у реченнях другого абзацу.

Микола Терещенко
Рід Терещенків походить із Глухова. Першим його видатним
представником був Артемій Терещенко (1794–1877). Виходець із
селян, він займався комерцією, торгував лісом і хлібом, став бургомістром Глухівського магістрату і здобув дворянство. Микола Терещенко, старший син Артемія, розбагатів на військових поставках
у період Кримської війни, а потім почав викуповувати землі поміщиків на Лівобережжі та створювати зразкові господарства з вирощування цукрового буряка та виробництва цукру.
Це принесло молодшому Терещенку колосальні прибутки —
він швидко став одним з найбагатших людей Російської імперії.
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Водночас він займався громадською діяльністю, піклувався про розвиток народної освіти в Україні, будував і фінансував лікарні для
найбідніших верств населення.
Після реформи 1861 року Микола Терещенко перебрався до
Києва і придбав просторий будинок на нинішньому бульварі Тараса
Шевченка. Сюди перевіз свою художню колекцію, яка вже в той
час була однією з найбільших і продовжувала поповнюватися. Ця
колекція стала основою чотирьох сучасних київських музеїв: Музею
ім. Т. Шевченка, що нині знаходиться в колишньому будинку Терещенка, Національного художнього, Російського мистецтва і Музею
західного та східного мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків.
Доступ до своєї колекції Терещенко відкрив для всіх бажаючих.
Пізніше його сини Іван і Олександр продовжували поповнювати колекцію за рахунок полотен переважно українських художників.
Крім численних пожертвувань на користь міста, Терещенко
фінансував будівництво Маріїнського дитячого притулку, нічліжного будинку, безкоштовної лікарні, Києво-Печерської гімназії, комерційних шкіл. Він також пожертвував 150 тисяч карбованців на
будівництво Київського політехнічного інституту.
Помер Микола Терещенко 1903 року в Києві, але поховали
його в Глухові, місті, чиїм почесним громадянином він був. Усе зібране він заповів місту Києву, і нині ці шедеври можна побачити
в столичних музеях.
;

Робота в групах.
Завдання для груп.
I група
Скласти оголошення на зразок ССЦ.
II група
Написати телеграму як приклад ССЦ.
III група
Написати 2–3 гасла звернення до однокласників.
IV група
Пригадати й записати прислів’я, фразеологізми як зразок ССЦ.

;

Захист творчих групових робіт.

VI.	Підбиття підсумків уроку
;
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Опитування-інтерв’ю.
(Застосовується інтерактивний метод «Мікрофон».)

— На уроці я навчився (навчилася)…
— Для мене найскладнішим було…
— Мені сподобалося / не сподобалося…
VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).
3.	Випереджальне завдання: підготувати повідомлення про зародження
риторики; розвиток риторики в стародавніх Греції та Римі, найвидатніших ораторів тих часів.

Урок № 20
Тема.

Риторика як наука і мистецтво.

Мета:

дати уявлення старшокласникам про риторику як науку про переконливе, впливове, ефективне мовлення та мистецтво самореалізації мовної особистості; розвивати вміння володіти ораторським мистецтвом; виховувати толерантність,
самовпевненість.
Очікувані результати: учні знають основні відомості про риторику як науку й мистецтво, усвідомлюють роль риторики в самореалізації особистості, вдосконалюють практичні
навички складати висловлювання та виголошувати їх.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: розвиток комунікативних умінь.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемні запитання.
— Ви знаєте, що риторика зародилася ще в Давній Греції. Чи
не втратила вона своєї актуальності сьогодні?
123

— Навіщо нам потрібно знати основи риторики? Де й коли ми
можемо застосувати ці знання в повсякденному спілкуванні?
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

Розповідь учителя.
На зламі XX сторіччя відродження риторичної думки позначилося заснуванням факультетів риторики в навчальних закладах,
а також формуванням національних та міжнародних риторичних
професійних організацій. Теоретики загалом погоджуються, що вивчення цієї науки відродилося значною мірою завдяки поновленому
визнанню важливості мови й уміння переконувати в дедалі більш
насиченому засобами масового зв’язку XX столітті. З початком панування реклами та мас-медіа, як-от фотографія, телеграфія, кіно,
радіо й телебачення, зросла роль риторики в житті людей.
У сучасній філософії з’явився напрям комунікативної філософії. Його ідея — так звана ідеальна комунікація. Представники цього напряму (Юрґен Габермас, Вітторіо Гесле та інші) стверджують,
що гармонійне суспільство може існувати тільки тоді, коли воно
послуговується ідеальною риторикою. Ідея риторики ефективного
спілкування полягає в тому, щоб якнайбільше членів суспільства
були озброєні риторичними знаннями і, спілкуючись між собою,
доводили це суспільство до гармонії. Тобто комунікація між різноманітними суспільними осередками, організаціями, установами
має бути не конфронтативною, а толерантною та ефективною. Ідея
толерантності спілкування ґрунтується на багатьох чинниках, найважливішим серед яких є засвоєння риторичних умінь і навичок.
Нині дуже мало уваги приділяється риториці. Це, можливо,
одна з причин того, що в нашій країні немає стійкої і виваженої
політики демократії.
Сучасна риторика — теорія та майстерність ефективного (доцільного, впливового, гармонійного) мовлення. Предметом сучасної
загальної риторики є закономірності мовленнєвої поведінки, що діють у різних ситуаціях спілкування, сферах діяльності, та практичні можливості використання їх задля того, щоб створити ефективне
висловлювання.
Ефективність мовлення визначається втратами в процесі
передавання ним від мовця до слухача інформації всіх трьох ти124

пів, притаманних мовленню: поняттєво-логічного, оцінного й емо
ційного.
Доцільність мовлення — це його відповідність головній меті
мовця, його мовленнєвому наміру.
Впливовість мовлення — здатність розбудити розум і почуття,
спонукати слухача спочатку прислухатися, прихильно та зацікавлено, а тоді прийняти те бачення навколишнього світу, яке йому
запропонує мовець.
Уміння переконувати співрозмовника, правильно й красиво
говорити, привертати увагу й здобувати довіру слухачів потрібне нам в усіх сферах життя. Володіння мистецтвом слова — одна
з умов досягнення успіху в багатьох професіях. Уміння складати
й виголошувати промови необхідне юристові (риторика й виникла
як мистецтво складання судових промов). Політик, що говорить грамотно й переконливо, викликає повагу й довіру громадян, тоді як
ті політичні діячі, які не надають значення цьому вмінню, легко
потрапляють у кумедні ситуації.
У навчальній діяльності студентів і школярів риторична майстерність незамінна, бо вона допомагає правильно написати й захистити реферат чи наукову роботу, цікаво побудувати усну відповідь
на заняттях.
Ораторське мистецтво використовується й у рекламі, адже її
завданням є переконати можливих покупців вибрати саме цей товар
чи послугу. Навіть повсякденне спілкування в колі друзів і родичів
потребує певної майстерності, адже саме мова є основним засобом
встановлення контактів між людьми.
Риторику можна визначити і як науку, і як мистецтво. Голов
не її завдання — переконати слухачів у чомусь за допомогою слова,
через промову донести до них певну думку, змусити перейнятися
якимись почуттями. Мовою, що має переконувати, називав риторику давньоримський оратор Цицерон.
Отже, риторика — це наука про способи переконання та впливу
на аудиторію з урахуванням її особливостей. Ця наука вивчає методику творення тексту, визначає його структуру, найбільш придатну
для зрозумілого й аргументованого викладення думки.
Риторика як мистецтво передбачає вміння добре говорити,
грамотно будувати висловлювання й уживати слова. Це зумовлює
зв’язок риторики з такими розділами науки про мову, як стилістика, орфоепія, синтаксис та інші.
Окрім того, ораторське мистецтво — це й уміння говорити
красиво, прикрашати свою мову. Цю особливість мистецтва слова відображає одна з його назв — «красномовство». Але навіть
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досконало володіючи мовою, оратор перш за все повинен мати що
сказати, вміти добирати інформацію. Недаремно риторика на ранніх
етапах свого розвитку поєднувалася з філософією, тобто слово не
відділялося від думки.
;

Повідомлення учнів.
(Учні розповідають про зародження риторики, її розвиток
у стародавніх Греції та Римі, найвидатніших ораторів тих часів.)
V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
Тренувальна вправа.
Прочитайте речення, поясніть їх зміст. Оберіть один вислів як епіграф
до подальшого вивчення риторики. Вмотивуйте свій вибір.
Риторика — цариця душ і княгиня мистецтв. (Ф. Прокопович)
Красномовство є мистецтво керувати умами. (Платон) Кінцева мета
красномовства — переконувати людей. (Ф. Честерфілд) Одних можна слухати, інших несила слухати, а третіх не можна не слухати.
(Д. Меджі)
;

;

Робота з текстом.
Прочитайте текст, визначте його тему, ідею, стилістичну приналежність. На кого розраховане дане висловлювання? Зробіть усний стислий переказ тексту.

Оратор
Демосфен, відчувши в собі ораторські здібності, вирішив вийти на політичну арену.
Але тут йому не поталанило. Хоч від природи юнак і володів
красномовством, та мав надто слабенький як для оратора голос і нечітку дикцію. До всього ж він ще й гаркавив, на трибуні тримався
невпевнено, часом губився і знічувався. І Демосфен, не гаючи часу,
зайнявся працею над самим собою. Щоб стати оратором, вирішив
він, треба заново себе створити.
Усе зваживши й обміркувавши, Демосфен почав удосконалювати свою вимову, а постійними декламаціями тренував голос,
одночасно працюючи і над стилем. Ходив на навчання до одного
видатного оратора, той допомагав юнакові ставити голос. Розповідають, що Демосфен щодня йшов до моря і там, на березі, годинами
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декламував вірші, намагаючись звуками свого голосу заглушити
шум прибережних хвиль. Уперта й постійна праця невдовзі почала
давати наслідки: Демосфен усе вільніше й природніше тримався
на трибуні, слабенький від природи голос набирав сили, гаркавість
зникла, дикція вирівнялась. Почав Демосфен із судових промов
і так непомітно й несподівано втягнувся в бурхливе політичне життя Афін, до чого мав великий потяг ще з юнацьких літ. Володіючи
несхибною впертістю, маючи від природи дар красномовця, Демосфен таки викував себе заново. До нього оратори натискували на
риторичну декламацію, спрямовуючи основну увагу на вживання
фігур та плавну ритміку мови. Демосфен від цього відмовився, а натомість створив свій власний стиль промов — гнучкий, блискучий,
що поєднував красномовство адвоката з красномовством політичного діяча. Несподівані переходи від звичайних прозаїчних фраз до
риторичних зворотів, особливо під час патетичних вигуків і звертань, створювали сильне враження на слухачів. Минуло небагато
часу, і всі почали визнавати Демосфена найблискучішим і найзмістовнішим оратором.
(В. Чемерис)
;

Переклад українською мовою.
Все равно…
Люди часто неблагоразумны, нелогичны и зациклены на
себе,—
все равно простите их.
Если вы добры, люди могут обвинить вас в эгоистических,
скрытых мотивах,—
все равно оставайтесь добрыми.
Если вы добиваетесь успеха, вы приобретете несколько ложных
друзей и несколько подлинных врагов,—
все равно добивайтесь успеха.
Если вы честны и искренни, люди могут обмануть вас,—
все равно будьте честными и искренними.
То, что вы строили годами, кто-то может разрушить за одну
ночь,—
все равно стройте.
Если вы обретете безмятежность и счастье, кто-то может вам
позавидовать,—
все равно будьте счастливы.
То доброе, что вы делаете сегодня, часто бывает позабыто
завтра,—
все равно делайте доброе.
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Отдавайте миру лучшее, что у вас есть, и возможно, этого никогда не будет достаточно,—
все равно отдавайте миру самое лучшее.
Поймите, в конечном счете все это встанет между вами
и Богом,—
но это никогда не будет между вами и другими.
(Кент М. Кейт)
VI.	Підбиття підсумків уроку
Заключна бесіда.
— Що є предметом вивчення риторики?
— Чому риторику вважають одночасно і наукою, і мистецтвом?
— чому полягає мистецтво оратора?
— Що спричинило необхідність відновити національні риторичні традиції?
;

VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).
3. Підготувати повідомлення на одну з тем:
1)	Риторичні вимоги до мовця.
2) Імідж оратора.
3) Професійний імідж.

Урок № 21
Тема.
Мета:

Розвиток зв’язного мовлення. Риторичні вимоги
до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж.

з’ясувати, які риторичні вимоги висуваються до оратора; пояснити поняття
«імідж оратора» та «професійний імідж»; розвивати загальну культуру особистості та культуру мовлення; виховувати почуття власної гідності.
Очікувані результати: учні знають риторичні вимоги до оратора, розуміють залежність мовленнєвої поведінки людини від сприйняття картини світу за допомогою мовних
одиниць, володіють невербальними засобами для реалізації мети спілкування
й активізації уваги слухачів.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, словники.
Тип уроку: розвиток комунікативних умінь.
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Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Бесіда.
— Чому риторику розглядають як науку та мистецтво одночасно?
— Навіщо сучасній людині потрібно володіти основами ораторського мистецтва?
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
Висловіть власні думки стосовно понять «імідж оратора» і «професійний імідж». Що в них є спільним, а що відмінним?

Розповідь учителя.
Існування багатьох професій просто немислимо без ґрунтовних
знань принципів і правил ораторського мистецтва. Для нас публічна
мова — найголовніша зброя. Ораторство — найсильніший важіль
культури.
Легендарний оратор давнього світу Демосфен жив в епоху,
якою закінчувався період народовладдя. Великий оратор і патріот,
Демосфен намагався зберегти цей державний лад і своїм життям
заплатив за вірність переконанням та ідеалам. На демосфенівських
промовах учились оратори різних поколінь не тільки Еллади, а й інших країн, особливо Риму.
Уся тріумфальна слава римської риторики може бути позначена одним звучним іменем — Марк Туллій Цицерон. Видатний
оратор і політичний діяч, письменник, філософ, автор трактатів на
теми моралі та виховання, він став уособленням епохи в римській
історії і найвизначнішою постаттю в латинському красномовстві
взагалі.
Ораторське мистецтво чи красномовство має свою тисячолітню
історію. І почалося воно, певно, з оракульства, яке виникло в релігіях Сходу, стародавніх Греції і Римі як пророцтво, котре ніби
повідомляли людям боги устами жерців.
Саме слово «оракул» (від лат. oraculum — прорікання) означає: місце, де проголошувалося пророцтво; переносно — людина,
;
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усі судження якої визнаються непохитною істиною, одкровенням.
Звідси походить і слово «оратор».
Оратор (від лат. orare — говорити) вказує:
1) на особу, що виголошує промову, виступає з промовою на зборах;
2) красномовну людину, яка володіє даром майстерності слова.
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

;

Розповідь учителя.
Сучасне українське суспільство прагне позбавитися тоталітарних нашарувань, оновити свої духовну і культурну сфери, через
це надає перевагу конструктивному діалогу, мовному порозумінню,
ідеям гуманістичної риторики. Тому нині до оратора висуваються
дуже серйозні вимоги, а саме:
1) моральний обов’язок оратора — бути чесним, справедливим,
доброчинним, відкритим для людей;
2) висока освіченість оратора. Оратор повинен мати ґрунтовні
знання не тільки з предмета мовлення, а й з проблем усього
курсу цієї дисципліни і дотичних тем із суміжних наук;
3) обов’язковим для оратора є вільне володіння сучасною українською літературною мовою, зокрема її стилістичною системою, функціональними стилями та жанрами, способами та
прийомами організації художніх засобів для підготовки й виголошення промов;
4) виразне індивідуальне мовомислення. Добре, якби кожен
оратор, промовець мав власний ораторський стиль з характерними індивідуальними рисами публічного мовлення, вмів
створювати потрібну тональність, колорит спілкування;
5) промовець має бути національно свідомою особистістю й позитивно впливати на мовну практику.
До індивідуального ораторського стилю можна віднести:
— усвідомлення потреби і вироблення оригінального мовомислення;
— власну мовотворчу манеру, що виявляється в особливостях
композиції промови, побудови фраз, схильності до вживання певних
слів і словосполучень, окремих художніх засобів;
— поведінку промовця в аудиторії; вміння відчувати «центр»
спілкування, вчасно переключати увагу слухачів;
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— міміку та характерні жести;
— техніку вимови і дикцію, ритмомелодику.
Отже, той, хто хоче стати майстерним промовцем (оратором,
красномовцем), повинен подбати:
— про освіченість і глибокі знання свого фаху та дотичних
до нього питань;
— риторичний ідеал, який би хотів наслідувати;
— пошук промовців, чиє мовлення відповідає його смаку,
в кого він хотів би вчитися;
— власний ораторський стиль;
— вміння вести розгорнений монолог (лекцію) з фахової проблематики;
— вміння вести конструктивну бесіду;
— володіння полемічним красномовством, культурою діалогу
і полілогу в дискусіях і диспутах;
— вміння користуватися скарбницею античної і національної
риторики, ораторським досвідом попередників і сучасників (використовувати взірці промов і текстів, прийоми риторичної техніки,
стилістичні засоби національної мови).
Зовнішність є не останнім чинником того, хто виступає. Тут
важливо володіти собою, вміти «створити імідж», певний образ.
Вираз обличчя, хода, постава — випростана чи згорблена,
ваша жестикуляція — все це складає певне враження ще до того,
як ви сказали перше слово. Симпатія чи антипатія до оратора формується саме в ці найперші хвилини.
До місця промови треба йти спокійно, не бігти, не поправляти
на ходу одяг, не слід на ходу зачісуватися тощо.
Негарно спрямовувати погляд у вікно, у стелю або заплющувати очі під час виступу. Не слід дивитися й «крізь» людей байдужим,
відчуженим поглядом. Досвідчений оратор уміє дивитися так, що
кожен слухач відчуває його погляд «саме на собі». Треба вчитися
поступово переводити погляд з одного ряду облич на наступний,
повертатися поглядом до зацікавлених. Існує й такий прийом: час
від часу повільно «малюйте» очима цифру 8, що наче лежить горизонтально на рівні очей залу.
Жестикуляція ораторові необхідна. Заклякла постава сприймається погано. Але й занадто перебільшена активність недоречна.
Жести поділяються на механічні, ілюстративні та емоційні.
Механічні — жести, що супроводжують промову без зв’язку
з її змістом, тобто робляться автоматично.
Ілюстративні — жести, які зображують те, про що йдеться.
Ані механічних, ані ілюстративних жестів допускати не слід. Вони
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тільки відволікають від промови, а іноді навіть створюють комічне
враження.
Емоційні — жести, що підсилюють виразність промови, прикрашають її, допомагають у виділенні основних думок.
Трохи повертайте голову й корпус, робіть жести руками лише
в найважливіших місцях промови.
Правильні артикуляція й вимова, добра дикція — запорука
успіху. Слід чітко й правильно вимовляти кожен звук, боротися із
шепелявістю, гаркавістю, недбалою вимовою.
Кожне слово треба чути, не можна зливати кілька слів в якусь
невиразну звукову масу. Чіткість вимови часто залежить і від аудиторії, в якій виступає оратор. Потрібно пам’ятати, що чим більша
аудиторія, тим повільніше поширюються звукові хвилі.
Усе базується на диханні, яке має бути досить глибоким і водночас інтенсивним.
Дотримуйте паузи. Пауза — це теж засіб впливу на слухача.
Паузи можна поділити на дихальні, логічні та психологічні. Дихальні паузи використовуються, щоб набрати дихання. У цей момент ви відпочиваєте самі і даєте відпочити аудиторії. Логічні паузи
відбивають структуру тексту і в першу чергу розділові знаки.
Нарешті, вправно користуйтеся інтонаціями.
;

Повідомлення учнів.

1) Риторичні вимоги до мовця.
2) Імідж оратора.
3) Професійний імідж.
V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Робота з підручником.

(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
;

Тренувальні вправи.

1. З’ясуйте лексичне значення слів. Поділіть їх на дві групи: а) ті, які
можна вживати під час ділового спілкування; б) ті, які не можна використовувати під час ділового спілкування. Обґрунтуйте свій вибір.
Магічний, компенсація, чарівний, розкішний, документ, рапорт, рішення, протокол, свавілля, заслухати, акредитація, комісія,
бабуся, вельмишановний, управлінці, консолідація, рукопис, акт,
норматив, серденько, ухвалити, заява, сторона, професіонал, без132

лад, доброзичливий, фінансування, зорепад, унікальний, інститут,
гостинно, витрати, монолог, локальний, улюблений.
2. Прочитайте пари слів та поясніть їх лексичне значення. Із кожним
словом складіть речення.
Неординарний, оригінальний;
дефект, недолік;
тактовний, тактичний;
закінчити, завершити;
наголосити, підкреслити;
знаменитість, авторитет;
відзначати, відмічати;
чимало, багато.
VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Творча робота.
Складіть сенкан до слова «оратор».

VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).

Урок № 22
Тема.

Класифікація текстів за сферою використання,
метою, структурними особливостями. Види
текстів у діловому, професійному мовленні.
Текст різних стилів, типів, жанрів мовлення.

Мета:

дати учням уявлення про види текстів у діловому та професійному мовленні;
удосконалювати вміння аналізувати тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення; розвивати культуру мовлення; виховувати бажання вивчати мову.
Очікувані результати: учні оперують основними поняттями лінгвістики тексту, уміють переробляти
тексти відповідно до визначеної мети, аналізують тексти різних стилів, типів
і жанрів.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
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Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

;

Бесіда.
— Що таке текст?
— Чи тотожні поняття «текст» і «складне синтаксичне ціле»?
— Що таке актуальне членування речень, з якою метою воно
використовується?
— Назвіть способи зв’язку речень у тексті.
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемні завдання та запитання.
Прочитайте й охарактеризуйте цей текст за сферою використання,
метою та структурними особливостями.

Найяскравіша зірка з роду Скоропадських
Єлизавету Іванівну Милорадович по праву вважають видатною
меценаткою української культури, адже саме її коштом у Полтаві
було видано українську граматику та прописи, низку книжок для
народу тощо. Вона щедро допомагала недільним школам, а окремі
навчальні заклади міста повністю утримувала.
Народилася Є. I. Милорадович у Полтаві у дворянській сім’ї.
Саме тут минули її дитячі та юнацькі роки, тут вона зажила слави мецената, доклавши чимало зусиль до заснування народних бібліотек, шкіл тощо. Тут, а ще у Львові, куди меценатка змушена
була перенести свою основну роботу через переслідування царизмом
української мови, набула розквіту її невтомна праця на культурноосвітній ниві. Саме у Львові Єлизавета Іванівна Милорадович стала
фундаторкою Наукового товариства імені Шевченка, неофіційної
української академії наук. Вона пожертвувала значні кошти на придбання друкарні, що дало змогу побачити світ українським часописам, у тому числі «Записки», «Зоря», «Правда», «Діло». Завдяки
її невтомній праці виник цей осередок української науки. До кінця
свого життя Є. I. Милорадович була головою Добродійного товариства в Полтаві, якому заповіла все своє майно.
(З календаря)
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— З якими труднощами ви зіткнулися під час роботи? Яких
знань вам бракує?
На сьогоднішньому уроці ми спробуємо знайти відповіді на
всі ваші запитання.
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Розповідь учителя.
У комунікативному плані тексти поділяються на оповіді, описи, міркування. Стилістично розрізняються тексти художні, наукові, публіцистичні, офіційно-ділові, розмовно-побутові. За жанрами:
віршовані тексти, прозові, драматичні; текст казки, роману, байки,
оди, кіносценарію тощо.
На рівні професійного та ділового спілкування тексти є зразками відповідних стилів; для них характерним є нормоване і регламентоване писемне мовлення; обов’язкове точне дотримання правил,
складні логіко-смислові зв’язки, чітка структурно-семантична та
формальна організація тексту. Тексти цих стилів мовлення відрізняються строгим дотриманням порядку слів у реченні, використанням
складних синтаксичних конструкцій з визначеними семантичними
відношеннями, зв’язком речень в абзаці з урахуванням контексту,
поділом тексту на розділи, використанням посилань і виділень.
Текст у професійному та діловому спілкуванні відзначається високим рівнем структурованості й систематизації матеріалу.
Структура тексту — це зв’язний тип організації смислового змісту
на рівні його повної цілісності.
При вивченні структури тексту треба враховувати три аспекти: матеріальні складові структури, відношення між ними та цілісність об’єкта.
Текст утворюється певною глобальною структурою, що включає в себе структури глибинну й поверхневу. Якщо розглядати пуб
ліцистичний текст, то попередні визначення термінів «поверхнева»
та «глибинна» структура стосуються насамперед цього виду текстів.
Глибинну структуру містить ідейно-тематичний зміст тексту — він постає тут як складне сплетіння суспільних відносин навколо певної
глибинної проблеми, що є системоутворюючим початком. Глибинна
структура тексту, таким чином, утворюється певною сукупністю
намірів, що перебувають під домінуючим впливом прагматичної настанови.
Поверхнева структура тексту — лінгвістична форма вираження глибинної структури. У публіцистиці вона є формально-змістовою.
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Оскільки текст — єдиний засоб реалізації соціально значущого
акту мовного спілкування (мети комунікації), то він набуває також
статусу твору мовлення, що має цілісний і завершений характер.
Зміст тексту — функціонуюче в ньому смислове поле. Форму тексту утворюють взаємовідношення між його компонентами, матеріальними об’єктами — фразовими єдностями, та об’єднуючими їх
комплексними єдностями — фразовими ансамблями.
Текст — це структурована єдність, що виражає певну систему
відношень комплексного явища дійсності. В основі побудови тексту
лежить інтеграція смислу мовних одиниць, що організовуються за
певними схемами.
Тексту властива подвійна належність: до мови як до схеми взаємодій його складових і до мовлення як до результату використання
його складових одиниць для спілкування. Отже, текст є синтезом
мови та мовлення, мовні компоненти якого субстанційно присутні
графічно або фонічно.
Форма тексту втілюється у звучанні як у матеріальному засобі вираження думок, а зміст відображає перероблене у свідомості
уявлення про об’єктивну дійсність.
У публіцистиці, зокрема таких її жанрах, як нарис, репортаж,
фейлетон, критичні замітки, полемічні статті, велике значення мають емоційно-риторичні структури. Раціонально-логічні ж домінують у жанрі передової статті, інформаційної замітки, огляду тощо.
У цілому структура розгорнутого тексту має такий вигляд:
заголовок, зумовлений темою і основною думкою;
вступна частина — зачин;
послідовно викладений зміст — підтеми і мікротеми;
завершальна частина — кінцівка.
У тексті можуть переплітатися різні комунікативні функції
(наприклад, повідомлення і впливу в художньому творі), але одна
з них завжди є домінуючою і визначає стиль висловлювання. Тому
ознакою добре побудованого тексту є також стильова цілісність.
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
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;

Тренувальні вправи.

1. Запишіть текст, добираючи з дужок доречне слово. Свій вибір обґрунтуйте.
Спільне мале підприємство «Арго» в (обличчі, особистості, особі) директора, затвердженого 18 жовтня 2011 р., назване (далі, надалі, в подальшому, нижче) «Виконавець» з (однієї, першої) сторони,
та Державна податкова інспекція м. Дніпропетровська в (обличчі,
особистості, особі) начальника Чайки Антона Олеговича, (пойменована, названа) (далі, надалі, в подальшому, нижче) «Замовник»,
з (другої, іншої, наступної) сторони уклали (цей, такий) договір про
(слідуюче, наступне, таке, подане нижче).
2.	Оформіть поданий вислів різними способами (прохання, попере
дження, нагадування, відмова). Запишіть створені варіанти в порядку
зниження категоричності.
Подайте інформацію про…
3.	Відредагуйте наведені формулювання. На основі одного з них складіть документ.
Прошу оказати матеріальну допомогу у зв’язку з важким положенням моєї сім’ї.
Прошу видати дублікат учнівського білета, бо старий вкрали.
Пояснюючу записку докладаю.
Прошу відробити дві лабораторні роботи по фізиці, які я не
зробив по поважній причині.
Прошу вас надати мені путівку в санаторій-профілакторій на
червень місяць текучого року.
;

Робота в парах.

Прочитайте текст. У чому виявляється стилістичний дисонанс і як він
називається? Що треба змінити в тексті, щоб досягти єдності стилю?
Доброго дня, Олено Володимирівно!
Не знайшовши консенсусу, ти незначну конфронтацію сприйняла так близько до серця, що навіть не згодилася на частковий
консорціум і вирішила припинити наші стосунки.
Я ще раз офіційно заявляю, що ніякої альтернативної тобі особистості в мене немає. У тому, що я іноді приходив пізно, винуваті
брифінги, бо я маю високий рейтинг і мені доручали їх проводити.
Сподіваюсь, ти все добре обміркуєш, прийдеш до толерантності, незважаючи на плюралізм наших думок, повернешся, і в нас
буде повна консолідація.
Дімон.
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VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Робота з текстом.
Виконайте лексико-стилістичний аналіз тексту.

Трипільська культура  — одна з найзагадковіших на планеті
У 1893 році археолог Вікентій Хвойка виявив у Києві, на Кирилівський вулиці, залишки незвичайної, не відомої археологам
культури. Незабаром розкопки біля сіл Трипілля, Верем’я, Жуківці, Халеп’я, Щербанівка на Київщині підтвердили припущення археолога: в Україні відкрито нову неолітичну культуру, яка дістала
назву «трипільської». У 1899 році Хвойка оголосив про своє відкриття на XI Всеросійському археологічному з’їзді. З цього й почалося вивчення однієї з найзагадковіших культур на планеті.
У 50-х роках XX ст. військовий топограф і пілот К. Шишкін, виконуючи завдання, зробив низку аерофотознімків на Черкащині. Дешифруючи ці знімки, він звернув увагу на дивні кола,
що свідчили про сліди людської діяльності. До справи долучилися
археологи. Так було зроблене «відкриття століття»: трипільські
поселення-міста мали концентричне планування і розташовувались
на величезних обширах України.
Трипільська культура належить до найбільш вивчених у Європі, їй присвячені численні дослідження учених. Але, попри це,
широка українська громадськість з нею майже не знайома. Чому ж
досягнення блискучої культури, яку одностайно називають одним
із найяскравіших явищ стародавньої історії Європи, так мало популяризують в Україні?
(З календаря)
VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).

Урок № 23
Тема.
Мета:
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Розвиток зв’язного мовлення. Підготовка
промови.
пояснити учням особливості промови як жанру ораторського мистецтва та навчити готувати й виголошувати промови; розвивати усне мовлення, логічне
мислення, пам’ять; виховувати мовну культуру, відповідальність.

Очікувані результати: учні здійснюють систематичну підготовку до висловлювань взагалі та конкретного виступу зокрема, уміють правильно обрати тему, визначають цільову
настанову, добирають мовний матеріал та розташовують його в певній послідовності; володіють навичками виголошення промови.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, відеозапис виступу депутатів, таблиці.
Тип уроку: розвиток комунікативних умінь.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

;

Бесіда.
— Поясніть вислів Плутарха: «Мистецтво мовлення — це ніби
друге тіло, зброя, необхідна чоловікові, що не збирається втрачати
життя в неробстві та невідомості».
— Дані яких наук використовує риторика?
— Що потрібно для того, щоб стати хорошим оратором?
— Назвіть основні жанри ораторського мистецтва. З’ясуйте
їх відмінність одне від одного.
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемні завдання та запитання.
— Поясніть вислів Д. Дідро: «Красномовство — це не що
інше, як уміння надати краси логічним побудовам».
— Як, на вашу думку, ці слова пов’язані з темою нашого уроку?
;

Коментар учителя.
За всіх часів риторика відгукувалася на соціально-політичні
та культурно-освітні замовлення епохи, щоразу при цьому набуваючи конкретного відповідного змістовного наповнення. Обслуговуючи політичні потреби демократичних полісів античного світу,
вона готувала ораторів, здатних впливати на свідомість людей і тим
самим визначати хід політичної боротьби. За Середньовіччя, коли
в більшості сфер життя домінувала церква, тривав період «релігійної» риторики, завдання якої полягало в підготовці проповідників. У XVIII—XX ст. риторика досить оперативно відгукувалась
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на різке зростання наукових публікацій, поширення засобів масової
інформації, піднесення університетської освіти. Відповідно до нових
запитів сучасного суспільства постійно розширюється прикладна
риторика, що формує правила і поради стосовно того, як побудувати наукову статтю, написати твір на публіцистичну тему, викласти
навчальний матеріал, виголосити ефектну промову.
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Робота з підручником.

(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

Розповідь учителя з використанням узагальнювальних схем.

Промова — це вид публічного виступу, у якому здійснюються
короткі повідомлення на службових нарадах, у ході дискусії, на
урочистих зустрічах, презентаціях. Промова відрізняється від інших жанрів концентрацією низки якостей: емоційністю, чіткістю
постановки проблем, насиченістю, конкретністю, дієвістю, а також
стислими часовими межами.
Ораторська промова — це своєрідний синтез емоційного та інтелектуального: вона водночас діє і на почуття, і на розум людини.
Види промов
1.
2.
3.
4.

Написані і завчені напам’ять.
Написані й зачитані з рукопису.
Сказані експромтом.
Виголошені з підготовкою, але не вивчені.
Мета (цільова установка) промови

1.
2.
3.
4.
5.

Розважальна.
Заохочувальна.
Інформативна.
Заклична до дії.
Переконлива.
Назва промови

1.
2.
3.
4.
5.
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Коротка.
Наводить на тему.
Доцільна.
Конкретна.
Цікава.

1.
2.
3.
4.

Джерела збору інформації
Особистий досвід.
Роздуми й спостереження.
Інтерв’ю і бесіди.
Читання.

Підготовка промови
В основі класичної схеми ораторського мистецтва лежить
п’ять етапів: 1) добір необхідного матеріалу, змісту публічного
виступу (inventio — «винахід»); 2) складання плану, розподіл зібраного матеріалу в необхідній логічній послідовності (dispositio —
«розташування»); 3) «словесне вираження», літературна обробка
мови (elocutio); 4) запам’ятовування тексту (memoria — «пам’ять»);
5) проголошення (pronuntiatio).
Крім того, за Цицероном, до завдань оратора належить: привернути до себе аудиторію, викласти суть справи, поставити спірне
питання, заперечити думку супротивника, у висновку промови остаточно закріпити перемогу. (Див. схему 1)
Схема 1
Основні частини
промови

Цільові
установки
Викликати цікавість, оволодіти увагою аудиторії

Вступ

Встановити взаєморозуміння і довіру
Підготувати аудиторію до слухання і сприймання промови

Виклад
Повідомити інформацію
Доказ

Довести свою точку зору
Переконати аудиторію
Закликати слухачів до конкретної дії

Заперечення
Підсумувати сказане, зробити висновки
Висновок

Посилити інтерес до предмета промови
Закріпити враження від промови
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Сьогодні в ораторській діяльності виділяють три основних
етапи: докомунікативний, комунікативний і посткомунікативний.
(Див. схему 2.)
Схема 2
Основні етапи підготовки і проведення промови
Докомунікативна фаза
Комунікативна
фаза
Вибір теми, визначення
Поведінка оратора і керумети і виду промови
вання аудиторією
Підбір матеріалів
Техніка проголошення
Логічна організація
Репетиція промови
промови
Докази й аргументація
Мистецтво дискусії, відповіді на запитання
Робота над мовою і стилем

Посткомунікативна
фаза
Аналіз проведеного
виступу
Удосконалення матеріалів до виступу
Прогнозування питань

Схема 3
Основні вимоги до мови виступу
Ясність
і точність

Правильність

Лаконізм

Емоційність

Багатство лексичне, фразеологічне, інтонаційне

Підготовка до промови
Підготовка до будь-якого ораторського монологу починається
з визначення його теми і мети. Тему визначає або сам автор, або
ті, хто запрошує його виголосити промову. Назва виступу повинна бути зрозумілою, чіткою, по можливості короткою. Вона має
відбивати зміст промови і привертати увагу слухачів (наприклад:
«Чи потрібні нам атомні електростанції?», «Стан охорони праці
і техніки безпеки», «Про підготовку до проведення сертифікації
виробів»). Теми повинні орієнтувати людей на участь в обговоренні
конкретних проблем. Деякі промови не мають назв: привітальна,
мітингова й інші.
Починаючи розробку тексту, необхідно визначити мету виступу. Оратор повинен ясно уявляти, якої реакції він домагається.
Основні цілі публічного монологу — повідомлення і вплив. Оратор
може поставити задачу інформувати слухачів, дати певні відомості.
Чи розраховує схвилювати аудиторію, сформувати у людей переконання, уявлення, що стануть мотивами їхньої поведінки, тобто
закликає до якихось дій. Часто ці завдання перехрещуються, спо142

лучаються в одному виступі. Свої прагнення і задачі варто повідомити слухачам.
Важливо оцінити склад майбутньої аудиторії. Хайнц Леммерман — автор підручника з риторики — закликає заздалегідь подивитися на своїх слухачів, поставити себе на їхнє місце, «побачити речі
їхніми очима». Необхідні дані про тих, на кого розрахована промова,— це: освітній рівень, напрям освіти (гуманітарна, технічна…),
пізнавальні інтереси, стать, вік, ставлення до теми й оратора.
Завжди легше говорити, звертаючись до однорідного (гомогенного) складу (дилетанти, фахівці, колеги, студенти, люди однакових
політичних поглядів і т. ін.). Що однорідніша аудиторія, то більш
передбачена реакція на виступ. Звертаючись до молоді, не можна
загравати, лестити, повчати, дорікати в незнанні, некомпетентності,
підкреслювати свою перевагу, ухилятися від гострих проблем і питань. Перед слухачами з високим рівнем професійної чи наукової
підготовки не можна виступати, якщо немає нових поглядів, підходів до рішення проблеми, не можна допускати повтори, тривіальні судження, демонструвати свою перевагу, зловживати цифрами,
цитатами, ухилятися від суті проблеми.
Необхідно також з’ясувати чисельність аудиторії. Великою
кількістю слухачів керувати складніше. У переважній більшості
людина легковірна, схильна до знеособлювання, не здатна до критики, бачить усе в чорно-білих барвах, реагує на емоції. Що більша
аудиторія, то простіше, наочніше, образніше варто говорити. Знан
ня своїх слухачів, «прицільна» підготовка промови мають особливе
значення під час обговорення якогось важкого питання у вузькому
колі фахівців, ділових людей.
Варто довідатися, у якій обстановці буде проходити виступ —
у залі, кабінеті, чи є там кафедра, стіл, мікрофон…
Кафедра допомагає сконцентрувати увагу на ораторі, за нею треба розташовуватися вільно, невимушено, установивши мікрофон і намагаючись зберігати постійну відстань у 20–30 сантиметрів до нього.
Треба з’ясувати також, після яких інших промов планується
ваш виступ. Адже кожна наступна промова повинна бути цікавішою
за змістом і формою, ніж попередня.
Наступна стадія докомунікативного етапу — «кодування» —
складання тексту — починається з добору матеріалу. Щоб виступ
вийшов змістовним, краще використовувати не одне джерело, а декілька. Джерела матеріалу поділяються на групи:
1) Безпосередні — матеріали, здобуті автором шляхом спостережень, власного досвіду:
а) знання, практика;
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б) особисті контакти, бесіди, інтерв’ю;
в) уява — уявне створення нових картин, образів, проектів на
основі минулого досвіду з елементами творчості.
2) Опосередковані:
а) офіційні документи;
б) наукова і науково-популярна література;
в) художня література;
г) статті газет і журналів;
д) передачі радіо і телебачення;
е) довідкова література: енциклопедії, словники;
ж) результати соціологічних опитувань.
«Живий» досвід завжди добре сприймається слухачами, він
переконливий і йому вірять.
Матеріал публічного виступу може бути теоретичним і фактичним. Насиченість промови тим чи іншим типом матеріалу залежить від жанру. Систематизуючи матеріал, оратор створює план,
продумує композицію, логіку викладу, складає і редагує текст.
Підготовка письмового тексту має багато переваг. Написану
промову можна перевіряти, виправляти; вона легше запам’ятовується
і довше утримується в пам’яті.
Установлення контакту з аудиторією
Найвищий прояв майстерності публічного виступу — це контакт зі слухачами, тобто спільність психічного стану оратора й аудиторії. Він виникає на основі спільної розумової діяльності, подібних
емоційних переживань. Ставлення оратора до предмета промови,
його зацікавленість, переконаність викликають у слухачів відповідну реакцію. Як говорить прислів’я, слово належить наполовину
тому, хто говорить, і наполовину тому, хто слухає. Головні показники взаєморозуміння між комунікантами — позитивна реакція
на слова виступаючого, зовнішнє вираження уваги у слухачів (їхня
поза, зосереджений погляд, вигуки схвалення, посмішки, сміх,
оплески), «робоча» тиша в залі. Контакт — величина перемінна. Він
може бути повним (зі всією аудиторією) і неповним, стійким і хитким в різні моменти проголошення промови. Щоб завоювати аудиторію, треба встановити з нею і постійно підтримувати зоровий контакт. Виступаючий звичайно повільно обводить поглядом слухачів.
Аналіз промови оратора
Після ораторського виступу необхідний аналіз. Перш за все
для того, щоб знайти, виділити і врахувати допущені недоліки.
(Схему аналізу промови див. у додатку до уроку № 23.)
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;

Практична робота.
Перегляд відеосюжету (виступ депутата на засіданні Верховної Ради)
та аналіз промови.

V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
;

Тренувальна вправа.
За поданими назвами промов встановіть їх вид і можливі цільові
установки відповідно до виду.
Чи буває кохання з першого погляду?
Що для мене значить свобода?
Ціна злочину.
Кому потрібен урок футболу?

;

Робота в парах.
Складіть план промови на одну із запропонованих тем.
Навіщо потрібна риторика?
Чи потрібна цензура на телебаченні?
«Слова — теж вчинки». (А. Франс)
Доля України вирішується в наших душах і серцях.
«Егоїзм — першопричина раку душі». (В. Сухомлинський)

VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Заключна бесіда.
— Про що нове ви довідалися на уроці?
— Яких навичок набули?
— Наскільки це може бути корисним у житті?
— Що на уроці було найцікавішим?
— Що слід змінити в майбутньому?

VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2. Підготувати промову на 4–5 хвилин на одну з тем, що розглядалися
на уроці.
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		Додаток до уроку № 23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Схема аналізу промови
Яка тема виступу? Чи досягнута його мета? Чи підходить тема
аудиторії, чи викликає інтерес?
Який матеріал використаний у тексті виступу?
Яка композиція промови? Які методи викладу матеріалу використовуються?
Чи логічна, чи доказова промова?
Чи відповідає промова критеріям правильності, точності, виразності, багатства мовлення?
Який спосіб виголошення промови?
Чи дотримувався оратор вимог техніки мовлення?
Який зовнішній вигляд оратора, чи доречні жести й міміка?
Наскільки вільно він тримається перед слухачами?
Чи встановлений контакт з аудиторією? За допомогою яких
засобів?

Урок № 24
Тема.

Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на зборах,
семінарах, конференціях (підготовлений
і заздалегідь не підготовлений).

Мета:

ознайомити одинадцятикласників з технікою підготовки виступу, можливими
способами опрацювання матеріалу; розвивати увагу, пам’ять; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до слова.
Очікувані результати: учні вміють аналізувати мовленнєву ситуацію, умови спілкування, поведінку учасників спілкування, володіють голосом, правильною артикуляцією,
зважено вибирають місце для виступу, удосконалюють навички підготовки до
виступу, правильно обирають тему, добирають мовний матеріал, розташовують
його в певній послідовності.
Обладнання: підручник, текст виступу.
Тип уроку: розвиток комунікативних умінь.
Хід уроку
	І. Актуалізація опорних знань учнів
;
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Перевірка домашнього завдання.

;

Проблемне завдання.
Прослухайте текст. Чи можна його вважати виступом? Чому промова
Тараса Бульби так зворушила козаків?

…Полковники підбадьорились і готувались дати бій. Тарас
уже бачив те з руху і гомону в місті і вміло порядкував, шикував,
роздавав накази… I коли все було зроблено як треба, сказав промову
до козаків, не на те, щоб підбадьорити та підохотити їх,— знав, що
й без того міцні вони духом,— а просто самому хотілося висловити
все, що було на серці.
— Хочеться мені сказати вам, панове, що таке є наше товариство. Ви чули від батьків і дідів, в якій шані у всіх була земля
наша: і грекам дала себе знати, і з Царгорода брала червінці, і міста
були пишні, і церкви, і князі, князі руського роду, свої князі, а не
католицькі недовірки. Усе взяли бусурмени, все пропало. Тільки
зосталися ми сиротами, так, як удовиця після доброго чоловіка
сиротою, так само, як і ми, земля наша! Ось у який час подали
ми, товариші, руку на братерство! Нема зв’язку, святішого від товариства. Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину,
дитина любить батька й матір. Але поріднитися рідністю по душі,
а не по крові, може сама тільки людина. Бували й по інших землях
товариші, але таких, як у Руській землі, не було таких товаришів…
Знаю, підло повелося тепер в землі нашій: думають тільки, щоб при
них були стоги хліба, скирти та кінські табуни їх, та щоб були цілі
в льохах запечатані меди їх. Переймають чорт знає які бусурменські
звичаї; цураються мови своєї; свій зі своїм не хоче говорити; свій
свого продає, як продають бездушну тварину на торговому ринку…
Нехай же знають вони всі, що таке значить в Руській землі товариство! Вже як на те пішло, щоб умирати,— то нікому з них не
доведеться так умирати!.. Нікому, нікому!.. Не вистачить у них на
те мишачої натури їх!
Так говорив отаман і, коли скінчив мову, все ще потрясав посріблілою в козацьких ділах головою. Всіх, хто стояв, зворушила
дуже така мова, дійшовши аж до самого серця. Найстаріші в рядах
стояли нерухомо, понуривши сиві голови в землю; сльоза тихо набігала в старих очах; поволі утирали вони її рукавом. I потім всі,
начебто змовившись, махнули разом рукою й потрясли бувалими
головами.
(За М. Гоголем)
	ІІ.	Оголошення теми й мети уроку
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	ІІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Слово вчителя.
Нерідко вам у школі доручають виступити на класних зборах,
семінарах, читацькій конференції тощо. Виступити на зборах — не
просто кинути репліку згоди чи незгоди. Це означає викласти перед слухачами суть певного питання, виділити основне, висловити
власне ставлення до проблеми, дати оцінку, підкреслити значущість
і важливість для практики, підкріпити свої докази прикладами чи
посиланнями на потрібні джерела, побудувавши звернення до слухачів таким чином, щоб їм були зрозумілі мета і зміст звернення,
щоб одержана ними інформація лягла в основу їх власних роздумів
та висновків.
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

Розповідь учителя “Як готуватися до виступу на зборах, семінарах”.

І. Підготовка до виступу
Для успішного виступу перед аудиторією вам знадобиться
увесь ваш життєвий досвід: регулярне читання й обдумування прочитаного, виписування того, що вас цікавить, добір потрібних матеріалів з газет, конспектування книг і статей, власні спостереження
і роздуми.
Крім того, кожен з вас повинен знати характер своєї пам’яті,
тренувати і вдосконавлювати її. Постарайтеся встановити, який
саме тип пам’яті у вас переважає, а тоді вже виробляйте для себе
оптимальний режим роботи.
Так, слухова пам’ять вимагає переказування найважливіших
матеріалів уголос; зорова — уважного читання; підкреслень у тексті, поміток на полях; моторна пам’ять вимагає виписування того,
що треба запам’ятати та ін.
Підготовка до виступу має такі стадії: обдумування теми,
опрацювання і писемне оформлення її (складання конспекту, написання тексту); критичний розбір готового виступу; тимчасовий
відхід від теми (треба, щоб вона остаточно викрісталізувалась, зазнала певних змін та ін.) — і, нарешті, її виголошення.
Отже, під час підготовки до виступу:
1) Добре продумайте його тему.
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2) З’ясуйте для себе мету виступу: ви хочете поінформувати слухачів про щось, чи переконати їх у чомусь, спонукати до дії,
чи розважити?
3) Підготуйте заздалегідь матеріал, з яким ви збираєтесь виступити. Згрупуйте інформаційні матеріали відповідно до плану
виступу.
4) Продумайте композицію виступу (загальноприйнята композиція — вступ, основна частина, висновки).
5) Розвивати думку у своєму виступі можна по-різному, а саме:
пояснити, описати, розповісти, довести. Пам’ятайте, що найменш цікавою формою викладу є опис, найцікавішою — розповідь.
6) Обравши форму викладу, подумайте, які мовні засоби ви використовуєте у виступі.
7) Напишіть повний текст виступу, дотримуючись таких правил:
— не вживайте надто довгих речень, чергуйте їх з короткими;
— не говоріть безособово, не зловживайте третьою особою однини і множини;
— не перевантажуйте свою мову абстрактними поняттями
і цифровим матеріалом;
— щоб донести думки до слухачів, вживайте в тексті метафори, афоризми, прислів’я і цитати.
8) Кілька разів прочитайте текст, намагаючись його запам’ятати.
Прочитайте виступ комусь із рідних чи товаришів. Це допоможе знайти необхідні слова, тон, уточнити зміст.
Джерела підготовки виступу.
1)	Енциклопедичні та галузеві термінологічні словники, які дають змогу перевірити точність вживання терміна, поновити
в пам’яті якісь події, факти, положення.
2) Тлумачні словники, словники наголосів, крилатих виразів
(розкривають зміст і походження окремих слів і висловів).
3) Атласи (дають змогу вільно орієнтуватись у просторі).
4) Газети, журнали, спеціальні науково-популярні праці та ін.
(з них можна запозичити і фактичний матеріал, і прийоми
дохідливого викладу, характер порівнянь та ін.).
ІІ. Виступ
1) Перед початком виступу розслабтеся. Займіть зручну позу за
кафедрою чи трибуною.
2) Не поспішайте говорити відразу. Глибоко вдихніть і в повільному темпі почніть виступ.
149

3) Дивіться просто на слухачів. Віднайдіть поглядом два-три
симпатичних для вас обличчя і звертайтесь до них. Це допоможе відчути контакт з аудиторією і подолати хвилювання.
4) Коли відчуєте, що заспокоїлися, намагайтеся тримати в полі
зору всіх слухачів.
5) Якщо вас перестали слухати, змініть інтонацію, наведіть цікавий факт. Один із найдійовіших засобів пожвавлення уваги
слухачів — риторичні запитання під час виступу.
6) Не говоріть надто довго: це стомлює і вас, і слухачів.
7) Говоріть переконливо, використовуйте різні прийоми (порівняння, протиставлення, аналогію, приклади із життя).
8) Зацікавити слухачів можна, якщо:
— говорити про те, що стосується їх безпосередньо;
— поставити запитання, на яке самому ж і відповісти;
— навести захоплюючі факти;
— висунути якусь неймовірну гіпотезу;
— заохочувати слухачів до дискусії.
9) Будьте тактовними: дякуйте за кожне зауваження, навіть
тоді, коли ви з ним не згодні.
ІІІ. Дещо про техніку викладу
1) Під час виступу контролюйте своє дихання:
— груди тримайте рівно, ледь-ледь випнувши їх уперед;
— вдихайте повітря ротом і носом водночас;
— повітря, що вдихнули, витрачайте рівномірно й економно.
2) Силу голосу пристосовуйте до акустики і розмірів приміщення. Якщо хочете наголосити на якійсь думці, це можна зробити кількома способами:
— перш ніж висловити її, помовчіть якусь мить, а потім уже
говоріть;
— підсильте свій голос або стиште його;
— уповільніть виклад і наголосіть на кожному слові в реченні;
— доповніть слово жестом і мімікою;
— змініть тон голосу;
— повторіть важливе слово або речення.
Не припускайтеся повчального тону і не моралізуйте. Тільки
доброзичливий тон допоможе завоювати прихильність слу
хачів.
3) Роблячи паузи, не заповнюйте їх звуками типу «…е-е-е…»,
«ну-у…» тощо.
4) Слідкуйте за своєю поставою, жестами і мімікою. Зауважте:
— жести мають бути природними, а не штучними;
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— жести повинні узгоджуватися з рухами всього тіла;
— жестикулювати потрібно саме тоді, коли треба наголосити
на значенні слова;
— слід уникати жестів-паразитів (потирання підборіддя, покручування ґудзика, ручки, олівця тощо).
5) Коли вам потрібно заглянути в текст виступу, опустіть очі,
але голову не нахиляйте.
6) Слідкуйте за обраним тоном, своєю інтонацією. У будь-якій
ситуації будьте тактовними, виявляйте дружнє ставлення до
слухачів, намагайтеся вести розмову в довірливому тоні.
Запам’ятайте: вдало складений текст виступу на 90 відсотків
гарантує його успіх. Однак повний успіх виступу за добре складеним текстом залежить:
а) від володіння матеріалом;
б) володіння самим собою;
в) володіння аудиторією.
V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Практична робота.
Продумайте і складіть план виступу на семінарі на одну із запропонованих тем.
«Що в житті цьому приготував, те в майбутньому візьмеш,
а що був посіяв, теє там пожнеш». (І. Вишенський)
«Знайомство з біографіями великих людей вельми повчальне
для вивчення людської природи». (І. Мечников)
«Робота — це те, що залишається після тебе». (В. Распутін)
;

Тренувальна вправа.
Прослухайте виступ одинадцятикласниці на конкурсі ораторського
мистецтва. Складіть відгук на виступ за планом, поданим у додатку
до уроку.
Мово моя!
Хай обходять тебе підла зрада й журба,
Я — твоя берегиня і вірна раба,
Я — володарка слів, що посіяла ти,
Тож красуйся в стомовній сім’ї і цвіти.
Ти — єдине, що я не згублю й не віддам.
Ти — мій скарб, ти — високий мій храм,
Щоб нам не спити гіркоту до дна,
Святись, неопалима купина.
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Так, це до тебе, саме до тебе це слово! Це від тебе залежить
нині, чи перерветься золота нитка тисячоліть, а чи оживе і заграє на
сонці. Це від тебе, саме від тебе залежить, чи джерело рідної мови
замутиться в твоїй душі, а чи пружно і вільно дихатиме.
Наша мовна традиція сягає далеких докняжих часів. Учені
доводять, що давньоруське письмо зі своєрідною системою позначок
існувало ще з ІІ ст. до н. е. А в період Київської Русі наше слово
сягнуло державного творення.
Тоді ж постав з народу той, «хто сміло із ясним сміхом розбудив і розгорнув ширококрило понад землею рідний спів», де невмирущий Іван Котляревський в «Енеїді» та «Наталці Полтавці»
відкрив усьому світові багатства живої народної мови.
Рідна мово! Який тернистий шлях довелося пройти тобі у своєму розвитку, скільки заборон витерпіти, яку мученицьку, але величну долю вистраждати.
У нас не було ні правди, ні волі, у нас одбирали віру. Але крізь
мури, крізь ґрати і дріт пробивалося слово, і попри все, навіть коли
розум уже не бачив перспективи, серце сподівалося.
Бо вільне слово поета переконувало: є в світі любов, яка не
боїться нічого, є творчість, що в злетах своїх не знає меж, є готовність зробити вибір, є відвага здійснити вчинок, взяти на себе відповідальність, чинити спротив — тобто є можливість свободи.
А саме тим людина і виконує призначення, що дав їй Бог: бо
лише в свободі, лише вільна людина може бути образом і подобою
Божою.
ХІХ століття, позначене в поступі людства як століття революції, гуманізму, весни людства і народів, виявилося для України лютою зимою: українська мова вмирала. Про неї говорили: «Не было,
нет и быть не может!» Тоді гостро постало питання: бути чи не бути
українській мові і культурі взагалі. «Бути!» — так відповідав на це
Великий Тарас своїми творами.— «Бути!».
Рідна мово! В епоху Розстріляного відродження та в часи застою ціною великих жертв ти вставала з колін. З колін підіймається народ. Не забуваймо ж про те, що нам у цьому передували
письменники. Що на початку нашого простування до свободи було
їхнє слово. Вони дають нам віру. Бо свідчать своїм словом, своїми
долями, тим, що вони були і є.
Вони дають нам надію. Поезія ж завжди являє сильний зріст,
коли перед народом розкриваються великі перспективи. Вони дають
нам любов.
Усе минає, все стає тліном і прахом, а написане слово залишається. Залишається і несе крізь час голос людської душі. Воскресла
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держава Україна, воскресла і наша мова. Світить нам у віки пророцтво Тараса: «Не вмирає душа наша, не вмирає воля».
Ми несемо слово у своєму серці. Слово довірилося нам і повірило в нас. Не сполохайте рідного слова, а захистіть його, притуліть
до серця, життям своїм переповніть.
Мово! Ти завжди вабиш, чаруєш, кличеш на теплі й могучі
хвилі свої. І я пливу твоїми просторами і не намилуюсь глибинами
та безмежжям твоїм. Єдина печаль проймає, що не вистачить життя мого, аби переплисти твій океан. Бо ти є Вічність. Ти є Правда,
Добро і Краса нашого народу.
Над всі багатства і припливи мод
Шануймо мову серцем і вустами.
Народ без мови — це вже не народ,
Без мови всі б ми сиротами стали.

VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Що нового ви дізналися на цьому уроці?

VІI. Домашнє завдання
1.	Виписати із будь-якого збірника афоризмів чи крилатих висловів висловлювання видатних людей про силу слова.
2. Підготувати виступ на одну із запропонованих тем:
1) Сучасні молодіжні угруповання.
2) Наркотики і підлітки.
3) Щоб дозвілля було цікавим та корисним.
		Додаток до уроку № 24
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

План відгуку на виступ
Чи розкрито тему й основну думку?
Як у виступі враховується адресат мовлення?
Якими були вступ, висновок?
Чи був установлений контакт з аудиторією?
Які з прийомів (порівняння, протиставлення, аналогія, приклади із життя) використані оратором для доведення своєї
думки?
Чи вдало обрані тон, інтонація, чи робляться паузи, чи доречно вжито мовні засоби?
Що можна сказати про техніку викладу, жести та міміку виступаючого?
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Урок № 25
Тема.

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний до
кладний переказ тексту із творчим завданням.

Мета:

з’ясувати рівень сформованості вміння письмово переказувати текст, розвивати
культуру писемного мовлення, сприяти збагаченню словника; удосконалювати
навички самостійної роботи, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на
практиці; виховувати естетичний смак.
Очікувані результати: учні вміють аналізувати зміст, структуру, мовне оформлення тексту, аналізують власне мовлення, володіють навичками написання переказу.
Обладнання: текст для переказу.
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
Хід уроку
	І.	Оголошення теми й мети уроку
	ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Слово вчителя.
Усі ви неодноразово бачили зображення козака Мамая. Він —
і на поштових марках, і як ілюстрація в підручнику, і як символ
українських козаків. Як ви думаєте, чому образ козака Мамая про
йшов крізь століття і не втратив своєї актуальності?
ІІІ.	Основний зміст роботи
;

Читання тексту для переказу вчителем.

Народні картини
До нашого часу дійшло небагато творів давнього українського
народного малярства. Серед них найбільш поширеним і улюбленим
у народі був сюжет «Козак Мамай» («Козак-бандурист»). Жодному
іншому творові не судилося прожити таке довге життя в стількох
повтореннях, копіях. Іконографічний тип зображення козака, мабуть, сягає своїм корінням культур народів, які в першому тисячолітті нашої ери населяли територію сучасної України.
На процесі усталення композиційної схеми цього твору позначилися складні етнокультурні зв’язки й взаємовпливи давніх
культурних традицій. Зусиллями багатьох поколінь вироблялася
досконала форма, яка існувала протягом віків, міцно ввійшовши
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в свідомість народу. У збереженні цих традиційних форм, у нескінчених повторах і варіаціях на ту саму тему, в оперуванні стандартними поняттями й образами людина переконувалася в істинності
вірувань і уявлень. Композиція, що зображувала мешканця степів
у типовій для нього поставі, певно, й належить до тих стандартних
образів, що кочували з одного століття в друге, ставши, зрештою,
художньою «формулою», без якої український образотворчий фольклор уже не міг обійтися.
Малювали «Козака Мамая» на полотнах і на стінах хат, на
дверях, на віконницях, на кахлях і скринях. Малювали навіть
на липових вуликах і пранишних дошках — час від часу на них
з’являлося простодушне обличчя цього козарлюги. Ймовірно, що
в таких випадках зображення запорожця набувало значення оберегу, охоронця житла, господи, селянина.
Народного героя, козака-воїна малювали не в запеклій сутичці з ворогом, а під час перепочинку, спокійним і замріяним. Та за
цим зовнішнім спокоєм криються його глибокі душевні переживання. Чимало років він уже не розлучається із шаблею, боронячи
батьківський край від ворогів. А коли випала вільна хвилина, сів
під дубом, поклав осторонь зброю і самій лише бандурі, «подрузі
вірній», виповідає в співі свої тужливі думи.
Образ козака на наших картинах — це велична, викристалізувана віками дума народу про свою сутність. Народ стомився від
повсякчасних воєн, від розорень і спустошень, що обернули квітучий край на пустку. Зазнавши стільки горя й лиха, він прагнув
миру, вільної праці. Миролюбний характер народу й уособлює образ
козака-бандуриста.
Але водночас український народ завжди був готовий освятити
ножі, щоб захистити могили своїх предків, свою рідну землю. Це
символізує розкладена навколо козака зброя. Відоме козацьке правило, звичай: на тимчасовий постоях ніколи не відкладати далеко
зброю, не розсідлувати коня.
Те саме бачимо й на картинах, які засвідчують постійну готовність його до бою.
Майже на всіх відомих картинах «Козак Мамай» є зображення дерева, здебільшого дуба. Під його розлогим гіллям козак спочиває. Дуб, як і в пісенному фольклорі, символізує стійкість, міцність
(у народі кажуть: «міцний, як дуб»). Він також постає уособленням
богатирської сили, дужого здоров’я («здоровий, як дуб»). Це дерево
в народно-пісенній творчості українців стверджує довговічність народу, його невмирущість, безсмертність. На деяких картинах цей
символ посилюється за допомогою інших зображень. Наприклад, на
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дубі сидять вороги й стріляють у козака з пістолетів, проте жодна
куля його не бере.
(Із журналу «Пам’ятки України»)
(450 сл.)
;

Словникова робота.
З’ясування значення вжитих у тексті для переказу слів.

;

Бесіда.
— Визначте тему та головну думку висловлювання.
— Яким є стиль тексту? З’ясуйте його стильові ознаки.

;

Індивідуальне складання плану тексту.

; Робота над творчим завданням.
1.	Висловіть власну думку стосовно надзвичайно довгого життя картини
«Козак Мамай».
2.	Висловіть своє враження від картини.
;

Повторне читання вчителем тексту.

;

Самостійна робота учнів над переказом у чернетках.

;

Редагування написаного.

;

Написання контрольного переказу.

IV.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Найскладнішим для мене сьогодні було…

V.	Домашнє завдання
Підготувати повідомлення про полеміку в професійному спілкуванні
та етику полемічної майстерності.

Урок № 26
Тема.

Мета:
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Розвиток зв’язного мовлення. Полеміка в про
фесійному спілкуванні. Полемічні прийоми.
Етика полемічної майстерності.
пояснити учням суть полеміки та її відмінності від диспуту; домогтися розуміння залежності мовленнєвої поведінки людини від сприйняття картини світу за
допомогою мовних одиниць; розвивати вміння володіти голосом, правильною

артикуляцією, невербальними засобами для реалізації мети спілкування й активізації уваги слухачів; виховувати толерантність, повагу до співрозмовника.
Очікувані результати: учні знають основні полемічні прийоми, володіють етикою полемічної майстерності, розуміють роль полемічної майстерності в професійному мовленні.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: розвиток комунікативних умінь.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Інтерактивна вправа «Моя думка».
— Чим, на ваш погляд, відрізняються поняття «суперечка»,
«дискусія» та «полеміка»?
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

Лекція вчителя.
(Учні конспектують лекцію.)
Теорія і методика красномовства розглядає методи ораторської
діяльності, що являють собою основний спосіб зв’язку між оратором
і аудиторією, завдяки якому передається і засвоюється інформація,
здійснюється вплив на слухачів.
Серед методів і прийомів спілкування з аудиторією важливе
місце посідає полеміка — одна з ефективних форм впливу на слухачів, найважливіший засіб їх переконання.
Уміння організовувати полеміку, скеровувати її потребує від
оратора великої майстерності, глибоких знань. Гостра полемічна
бесіда — найскладніша форма зближення з аудиторією.
Термін «полеміка» походить від давньогрецького слова «полемікос» — войовничий, ворожий. Більш чітке визначення даного
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поняття можна знайти, наприклад, в енциклопедичному словнику,
де зазначається, що полеміка — гостра дискусія стосовно будь-якого
спірного питання. Це не звичайна суперечка, а таке публічне обговорення, при якому є конфронтація, протистояння, протиборство сторін, ідей і поглядів. Виходячи з цього, полеміку можна визначити
як боротьбу принципово протилежних думок щодо того чи іншого
питання, тобто публічний спір з метою захистити, обстояти свою
точку зору і спростувати думку опонента.
З даного визначення випливає, що полеміка відрізняється від
дискусії, диспуту саме своєю цілеспрямованістю. Учасники дискусії, диспуту, зіставляючи суперечливі судження, намагаються дійти
єдиної думки, знайти загальне рішення, встановити істину. Мета
полеміки інша — потрібно здобути перемогу над опонентом, обстояти й затвердити власну позицію. Полеміка — це наука і мистецтво
переконувати. Вона вчить стверджувати думки аргументованими,
переконливими і безперечними науковими доказами. Отже, мета
полеміки — досягнення істини чи її перевірка.
Як слід вести полеміку, щоб вона була корисною й продуктивною? Насамперед необхідно оволодіти деякими принципами полеміки. Один із них — чесність і принциповість ведення полеміки. Перед
тим як спростувати погляди опонента, потрібно точно і чітко сформулювати позицію, згідно з якою полемізують. Визначеність предмета спору і вихідних позицій — одна з основних вимог до полеміки.
У жодному разі не можна перекручувати позицію опонента.
Цим оратор підриває довіру до власної позиції. Потрібно виявити
істинні положення опонента і вміти критикувати їх.
Важливого значення набуває й принцип використання емоцій
у полеміці. Певна річ, без людських емоцій ніколи не було, нема
і не може бути пошуку істини. Не можна вести полеміку без емоційного, суб’єктивного ставлення до питань, що обстоюються. Проте
не слід перебувати в полоні емоцій, тобто давати перевагу почуттям
над розумом.
V.	Закріплення вивченого матеріалу
Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
;

;
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Практична робота.
Прочитайте статтю Карела Чапека «Дванадцять прийомів літературної полеміки, або посібник для газетних дискусій» та коротко сфор-

мулюйте прийоми ведення літературної полеміки. Спробуйте доповнити їх власними прийомами полемічної боротьби.
Це коротке керівництво розраховане не на учасників полеміки, а на читачів, щоб вони могли хоча б приблизно орієнтуватися
в прийомах полемічної боротьби. Я говорю про прийоми, але ніяк
не про правила, бо в газетній полеміці, на відміну від усіх інших
видів боротьби — двобоїв, дуелей, бійок, побоїщ, сутичок, матчів,
турнірів і взагалі змагань чоловічої сили, немає жодних правил —
принаймні у нас. У класичній боротьбі, наприклад, не припустимо,
щоб супротивники лаялися під час змагання. У боксі не можна зробити удар у повітря, а потім заявити, що супротивник нокаутований. При штиковій атаці не прийнято, щоб солдати обох сторін обмовляли один одного — це замість них роблять журналісти в тилу.
Але все це, і навіть набагато більше — абсолютно нормальні явища
в словесній полеміці, і важко було б відшукати що-небудь таке,
що знавець журнальних суперечок визнав би недозволеним прийомом, незнанням бою, грубою грою, брехнею або нешляхетними
хитрощами. Тому немає жодної можливості перелічити й описати
всі прийоми полемічної боротьби; дванадцять прийомів, що я наведу,— це лише найбільш поширені, що трапляються в кожній, навіть
невибагливій боротьбі друкованих засобів. Охочі можуть доповнити
їх дюжиною інших.
1. Despicere («дивитися згори» — з лат.) або прийом перший.
Полягає в тому, що учасник диспуту повинен дати відчути
супротивнику свою інтелектуальну й моральну перевагу, іншими словами, дати зрозуміти, що супротивник — людина
обмежена, недоумкувата, графоман, базіка, абсолютний нуль,
порожній звук, епігон, безграмотний шахрай, полова і взагалі
суб’єкт, не вартий того, щоб з ним розмовляли. Така апріорна
установка дає вам потім право на той панський, зарозумілоповчальний і самовпевнений тон, що невід’ємний від поняття
«дискусія». Полемізувати, засуджувати когось, не погоджуватися і зберігати при цьому повагу до супротивника — усе це
не входить у національні традиції.
2. Прийом другий або Termini (термінологія — лат.). Цей прийом полягає у використанні спеціальних полемічних зворотів. Якщо ви, наприклад, напишете, що пан Ікс, на вашу
думку, у чомусь неправий, то пан Ікс відповість, що ви «віроломно накинулися на нього». Якщо ви вважаєте, що, на
жаль, у чомусь бракує логіки, то ваш супротивник напише,
що ви «ридаєте» за цим чи «проливаєте сльози». Аналогічно
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до цього говорять «розбризкує слину» замість «протестує»,
«обмовляє» замість «зазначає», «обливає брудом» замість
«критикує» тощо. Якщо ви навіть людина на рідкість тиха
й необразлива, немов ягня, за допомогою подібних висловів ви
будете зображені як суб’єкт дратівливий, навіжений, безвідповідальний і почасти ненормальний. Це, до речі, саме собою
пояснює, чому ваш шановний супротивник навалюється на вас
так гарячково: він просто захищається від ваших віроломних
нападів, лайки і сварки.
3. Прийом третій, відомий за назвою «Caput canis» (тут: приписувати негативні якості — лат.). Він полягає в мистецтві
вживати лише такі вирази, що можуть створити про супротивника тільки негативну думку. Якщо ви обачні, вас можна
назвати боягузом; ви дотепні — скажуть, що ви претендуєте
на дотепність; ви схильні до простих і конкретних доказів —
можна сказати, що ви посередні й тривіальні; ви використовуєте абстрактні аргументи — вас вигідно представити зарозумілим схоластом тощо. Для спритного полеміста просто не
існує характеристик, точок зору і щиросердечних станів, на
які не можна було б приклеїти ярлик, що вже своєю назвою
викриває разючу порожнечу, тупість і непотрібність переслідуваного супротивника.
4. Non habet (тут: констатувати відсутність — лат.) або прийом
четвертий. Якщо ви серйозний учений, над вами легко здобути перемогу за допомогою третього прийому, заявивши, що ви
тугодум, балакучий мораліст, абстрактний теоретик або щось
подібне. Але вас можна знищити, застосувавши прийом Non
habet. Можна сказати, що вам не вистачає тонкої дотепності,
безпосередності почуттів й інтуїтивної фантазії. Якщо ж ви
виявитеся саме непересічною людиною, що володіє тонкою
інтуїцією, вас можна вразити твердженням, що вам бракує
твердих принципів, глибини переконань і взагалі моральної
відповідальності. Якщо ви розсудливі, то ви ні на що не здатні, тому що позбавлені глибоких почуттів, якщо ви володієте
ними, то ви просто ганчірка, тому що вам бракує більш високих раціональних принципів. Ваші справжні риси не мають
значення — потрібно знайти те, чого вам не дано, і затоптати
вас у багнюці, відштовхуючись саме від цього.
5. П’ятий прийом називається Negare (тут: заперечувати наявність — лат.) і полягає в простому запереченні всього вашого,
усього, що вам притаманне. Якщо ви, до прикладу, освічена
людина, то можна ігнорувати цей факт і сказати, що ви повер160

6.

7.

8.

9.

10.

ховий базіка, пустодзвін і дилетант. Якщо ви протягом десяти
років завзято повторювали, що (припустімо) вірите в Едісона,
то на одинадцятому році про вас можна в полеміці заявити, що
ви ще ніколи не піднімалися до позитивної віри в існування
Томаса Альви Едісона. І це пройде, тому що невтаємничений
читач нічого про вас не знає, а обізнаний зловтішатиметься,
усвідомлюючи, що про вас заперечують очевидне.
Imago (тут: підміна — лат.) — шостий прийом. Полягає в тому,
що читачу підсувається якесь вигадане опудало, що не має
нічого спільного з реальним супротивником, після чого цей
вигаданий супротивник знищується. Наприклад, спростовуються думки, що ніколи не спадали на думку супротивнику
і які він, природно, ніколи не висловлював, йому показують,
що він дурень і глибоко помиляється, наводячи для прикладу
дійсно нерозумні й помилкові тези, що, однак, йому не належать.
Pugna (побиття — лат.) — прийом, що родичається з поперед
нім. Він заснований на тому, що супротивнику або концепції,
котру він захищає, присвоюють неправдиву назву, після чого
вся полеміка ведеться проти цього довільно взятого терміна.
Цей прийом найчастіше використовують у так званих принципових полеміках. Супротивника звинувачують в якому-небудь
непотрібному «ізмі» і потім розправляються із цим «ізмом».
Ulixes (Улісс (Одіссей) — символ хитрості — лат.) — прийом
восьмий. Головне тут — відхилитися вбік і говорити не по
суті. Завдяки цьому полеміка вигідно пожвавлюється, слабкі
позиції маскуються і вся суперечка набуває нескінченного характеру. Це також називається «вимотувати супротивника».
Testimonia (свідчення — лат.). Цей прийом будується на тому,
що іноді зручно звертатися до авторитету (якого завгодно),
наприклад, заявити: «ще Пантаґрюель говорив» або «як довів
Трейчке». При певній начитаності на кожен випадок можна
знайти яку-небудь цитату, що звалить супротивника наповал.
Quousque… (доки…— лат.) Прийом аналогічний до поперед
нього і відрізняється лише відсутністю прямого звернення до
авторитету. Просто говорять: «Це вже давно відкинуто» або
«Це вже пройдений етап», або «Навіть дитині відомо» тощо.
Проти того, що спростовано таким чином, не потрібно наводити жодних нових аргументів. Читач вірить, а супротивник
змушений захищати «давно спростоване», а це досить невдячна справа.
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11. Impossibile (тут: не можна допускати — лат.). Не допускати,
щоб супротивник хоч у чому-небудь виявився правим. Варто
визнати за ним хоч дещицю розуму й істини — вважайте всю
полеміку програною. Якщо якусь фразу не можна спростувати,
завжди залишається можливість сказати: «Пан Ікс береться
мене повчати…» або «Пан Ікс оперує такими плоскими і давно відомими істинами, як його “відкриття”…», або «Дивуйся, увесь світ! Сліпа курка знайшла зерно і тепер куд-кудаче,
що…». Словом, завжди що-небудь знайдеться, чи не так?
12. Jubilare (тріумфувати — лат.). Це один з найбільш важливих
прийомів, і полягає він у тому, що поле бою завжди потрібно
залишати з виглядом переможця. Вправний полеміст ніколи
не буває переможений. Поразки завжди зазнає його супротивник, якого зуміли «переконати» і з яким «покінчено». Тим-то
і відрізняється полеміка від будь-якого іншого виду спорту.
Борець на килимі чесно визнає себе переможеним; але, здається, жодна ще полеміка не закінчувалася словами: «Вашу
руку, ви мене переконали».
Існує багато інших прийомів, але позбавте мене від їхнього
опису; нехай уже літературознавці збирають їх на ниві нашої журналістики.
(Переклад О. Дащаківської)
;

Робота в парах.
Прочитайте вислови видатних людей, з’ясуйте їх значення. Сформулюйте протилежні думки стосовно теми висловів. Проведіть полеміку
на одну з тем.
«Ніщо не ціниться так дорого і не коштує так дешево, як ввічливість». (М. Сервантес)
«Хочеш бути розумним, навчися розумно запитувати, уважно
слухати, спокійно відповідати і припиняти розмову, коли більше
нічого сказати». (І. Лафатер)
«Привітність і ввічливість — найкращі засоби боротьби з нечемністю». (І. Томан)
;

Самостійна робота.
Прочитайте уривок із книги Дейла Карнегі «Як здобувати друзів
і впливати на людей» і висловіть власну думку стосовно прочитаного.
Чи можете ви розширити перелік видатного психолога?
Дев’ять способів примусити людину змінити свою позицію,
при цьому не завдавши їй образ і не викликавши в неї обурення
1. Починайте з похвали та щирого визнання чеснот людини.
162

2.
3.
4.
5.
6.

Вказуючи людині на її помилку, робіть це в непрямій формі.
Перш ніж когось критикувати, визнайте свої власні помилки.
Не віддавайте наказів.
Надавайте людині можливість зберегти своє обличчя.
Хваліть людину за кожен, навіть найменший успіх. При цьому будьте щирі й не скупіться на похвалу.
7. Створіть людині добру репутацію, і вона намагатиметься відповідати їй.
8. Застосовуйте заохочення. Дайте людині зрозуміти, що її недоліки легко виправити, а справа, якою ви хочете її захопити,
досить приємна і не становить особливих труднощів.
9. Спонукуйте людей з приємністю робити те, що вам потрібно.

VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Сьогодні на уроці я зрозумів (зрозуміла)…

VII. Домашнє завдання
1.	Вивчити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).
3. Підготуватися до контрольної роботи (тестування).

Урок № 27
Тема.

Контрольна робота № 3. «Синтаксис
і стилістика тексту». Тестування.

Мета:

з’ясувати рівень засвоєння учнями теми; перевірити вміння розпізнавати, аналізувати та класифікувати мовні явища; розвивати логічне мислення, пам’ять;
виховувати почуття патріотизму, відповідальності, активну громадянську позицію.
Очікувані результати: учні засвоїли основні поняття теми, дотримуються стилістичних норм
у власному мовленні, оперують поняттями лінгвістики тексту, уміють аналізувати тексти різних стилів та жанрів.
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
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Хід уроку
	І.	Оголошення теми й мети уроку
	ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
Слово вчителя.
На цьому уроці ми з’ясуємо, як ви засвоїли знання з даної
теми і де ви можете застосувати ваші вміння.
;

	ІІІ.	Основний зміст роботи
;

Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

;

Виконання учнями контрольної роботи.
Варіант I

Початковий та середній рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)
1. Зв’язок, у якому певний елемент попереднього речення є відправним пунктом для наступного і вимагає дальшого розгортання думки, називається:
А паралельний;
9 Б послідовний;
В контактний;
Г дистантний.
2. Основними властивостями тексту є:
А логічність і зв’язність;
Б смислова завершеність;
В повнота і цілісність;
9 Г зв’язність і цілісність.
3. Образна зв’язність тексту забезпечується:
9 А системою образів (позитивних, негативних, головних, другорядних) та наскрізними образами-символами;
Б причинно-наслідковими відношеннями між елементами
тексту; при аналізі й синтезі його частин;
В через доцільність і співмірність стилістично нейтральних,
стильових і стилістично маркованих одиниць, доречне
й майстерне використання тропів і стилістичних фігур;
Г домінантними темами, ключовими словами, метафоричними тропами, риторичними фігурами.
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4. Текст — це:
А окремі слова чи сполучення слів, які можуть бути як семантично поєднані, так і не поєднані, але підлягають певному аналізу;
Б пов’язана за змістом частина писемного тексту від одного
відступу до іншого;
9 В об’єднана змістовим зв’язком послідовність мовних одиниць, основними властивостями якої є зв’язність і цілісність;
Г завершене висловлювання, яке складається з кількох речень, об’єднаних між собою за змістом.
5. У комунікативному плані тексти поділяються:
А на художні, наукові, публіцистичні, офіційно-ділові,
розмовно-побутові;
9 Б оповіді, описи, міркування;
В віршовані, прозові, драматичні; текст казки, роману, байки, оди, кіносценарію;
Г діалогічні, монологічні.
6. Залежно від комунікативного спрямування та інформативної
мети висловлювання речення поділяється на такі основні частини:
А тема та ідея;
Б вступ, основна частина і висновок;
В зачин, основна частина, висновок;
9 Г дане і нове.
Достатній та високий рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)
7. Відредагуйте й запишіть речення.
За урядовими даними, на початок року було ввезено біля
3 млн тонн імпортного зерна.
Далеко за північ, зібравши людей з виборчої дільниці і складені півтора десятка актів, вкрай вимучені ми знову повернулися
до комфортабельного штабу «Нашої України».
8. Виконайте лінгвостилістичний аналіз тексту.
Про національну ідею України
…Не піднімається на щит державотворча ідеологія, нищиться культура — отже, ще більше регресує, нищиться й економіка
і, очевидно, навпаки. Заздрю державам, лідери яких і розуміли,
й розуміють цю велику істину, які переконані, що спрямувати належну увагу на національну освіту, мову, на культуру — то означає
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спрямувати її на національну ідею, а без потужної об’єднавчої національної ідеї яке й піднесення можливе, в тому числі й економічне!
Національна ідея, з мого погляду, то водночас і найактивніший діяльно-творчий фермент, і феномен вельми корисного стриму.
Чому діяльно-творчий фермент? Тому, що вона згуртовує, об’єднує,
збирає докупи, зцементовує в одне ціле націю, націлює її на стабільність прагнень, мети, дій. Тож коли нація просвітлена провідною
національною ідеєю, вона, можна сказати, подесятерює свої сили,
рухається впевнено, максимально швидко, долаючи своїм натиском
усілякі перешкоди.
А водночас, кажу, це й феномен стриму. А чому? Тому, що перейнятість індивіда національною ідеєю зрідні перейнятості, сказати б, вище духовним, божественним началом. А це вже і є феномен
глибинно-внутрішнього стриму, що, приміром, уберігає націю від
розгулу скорумпованості й мафіозності, від крадійства, від засилля злочинності, навіть від масово розгнузданого хуліганства. Ви не
задумувалися, чому, чому всього цього «добра» у тих же естонців
чи литовців, на приклади яких, на успіхи яких у державотворенні
я посилався, набагато менше, аніж у нашій благословенній Україні?
Та напевне саме тому, що переважаюча маса людності цих етносів
і осяяна тим світлом Божим — національною ідеєю…
(А. Погрібний)
9. Складіть висловлювання на одну з тем.
Що більше в народі байдужих «я», то трагічніша доля народу.
Мова — перша зброя в боротьбі: виживе мова, виживе й Віт
чизна. (О. Ільченко)
Доля України вирішується в наших душах і серцях. (Д. Мирон)
Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. (Ліна Костенко)
Варіант II
Початковий та середній рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)
1. Зв’язок між реченнями чи групами речень, розташованих безпосередньо одне після одного, називається:
А паралельний;
Б послідовний;
9 В контактний;
Г дистантний.
2. Частини тексту пов’язуються не лише за змістом, але й за допомогою:
9 А лексичних та граматичних засобів;
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3.

9

4.

9

5.
9

6.

9

Б граматично;
В лексично;
Г синтаксично.
На асоціативну зв’язність тексту вказують:
А система образів (позитивних, негативних, головних, другорядних) та наскрізні образи-символи;
Б домінантні теми, ключові слова, метафоричні тропи, риторичні фігури синтаксичного паралелізму;
В доцільність і співмірність стилістично нейтральних, стильових і стилістично маркованих одиниць, через доречне
й майстерне використання тропів та стилістичних фігур;
Г причинно-наслідкові відношення між елементами тексту;
при аналізі й синтезі його частин.
Складне синтаксичне ціле — це:
А окремі слова чи сполучення слів, які можуть бути як семантично поєднані, так і не поєднані, але підлягають певному аналізу;
Б пов’язана за змістом частина писемного тексту від одного
відступу до іншого;
В об’єднана змістовим зв’язком послідовність мовних одиниць,
основними властивостями якої є зв’язність і цілісність;
Г завершене висловлювання, яке складається з кількох речень, об’єднаних між собою за змістом та синтаксично,
і служить для вираження зв’язних думок.
Стилістично розрізняються тексти:
А художні, наукові, публіцистичні, офіційно-ділові, розмовнопобутові;
Б оповіді, описи, міркування;
В віршовані, прозові, драматичні; текст казки, роману, байки, оди, кіносценарію;
Г діалогічні, монологічні.
Будова складного синтаксичного цілого залежить:
А від жанру висловлювання;
Б обсягу тексту;
В типу і стилю мовлення;
Г комунікативного спрямування.

Достатній та високий рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)
7. Відредагуйте й запишіть речення.
Сьогодні населення міст складає 3,2 мільярди при тому, що
населення всієї планети досягло 6,5 мільярдів осіб.
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Американське аерокосмічне агентство NASA здійснило успішний запуск нового експериментального реактивного літального апарата Х-43А, який розвиває швидкість порядку 8000 км/год.
8. Виконайте лінгвостилістичний аналіз тексту.
«Чухраїнці» чи українці?
Згадаймо саркастичну річ Остапа Вишні, що має назву «Чухраїнці» з підзаголовком «Спроба характеристики». Ну, є такий дивацький народ у чудернацькій країні, що називається Чукрен. Якої
ви нації? — запитували, а вони, почухавшись (звідси, з цієї улюбленої звички, і назва — чухраїнці), відповідали: та й хто зна? — православні. І мали ці чухраїнці ряд глибоко національних, як іронізує
Остап Вишня, рис, які називалися, наприклад, так: спізнивсь, забув, якось-то воно буде,— а на першім же плані — як основна, як
першорозпізнавальна риса — така: якби ж знаття!
…То що маємо внаслідок своїх ілюзій, самоомани, історичного невідання, все отого ж «якби ж знаття!»? А маємо поки що не
справжню Україну, до якої так поривалися і на яку так сподівалися, а, на жаль, усе ще «Україну навпаки». Ось деякі прикмети цієї
України.
Це — все ще злиденна, жебрацька Україна. Це — держава,
на величезній частині території якої духовно-культурне українство
витісняється, ущемлюється, зневажається, незрідка переслідується.
Це — країна, де урядово-виконавський бал переважно справляють
вірні слуги й сини колишньої метрополії, персони, проросійськи
навчені й зорієнтовані, зчаста із зоологічною ненавистю до українського національного відродження.
(А. Погрібний)
9. Складіть висловлювання на одну з тем.
Іди по лінії найбільшого опору, і ти пізнаєш світ. (І. Багряний)
Любов, відданість, вірність — то непотрібний залишок з минулого чи одвічна таїна людської душі?
Чи бувають права без обов’язків?
Слово лікує душу.
IV.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Найскладнішим для мене сьогодні було…
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V.	Домашнє завдання
Повторити поняття «орфограма» та основні орфограми, що вивчалися в школі.

Уроки № 28–29
Тема.

Удосконалення правописної грамотності:
правильне використання відомих орфограм
і пунктограм у писемному мовленні під час
відтворення й створення висловлювань.

Мета:

удосконалювати правописні уміння й навички учнів; розвивати культуру писемного мовлення, виховувати повагу до історії свого народу.
Очікувані результати: учні знають основні орфограми та пунктограми шкільного курсу української мови, удосконалюють правописні вміння та навички, культуру писемного
мовлення.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, тексти для перекладу, диктант.
Тип уроків: закріплення вмінь та навичок.
Хід уроків
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

;

Бесіда.
— Що таке орфограма?
— Що називається пунктограмою?

II.	Оголошення теми й мети уроків
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемне запитання.
— Нещодавно мені довелося перевіряти письмові роботи старшокласників. Мене вразило, що третина учнів зробила помилки
в таких, здавалося б, елементарних словах: пріоритетний, фашистський, кременчуцький, яхт-клуб. Яких знань їм бракувало?
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IV. Основний зміст роботи
;

Колективна робота.
Для повторення основних орфограм та пунктограм учитель
застосовує методичний прийом «Ти мені — я тобі».
Учні ставлять один одному запитання з курсу орфографії та
пунктуації і відповідають на них, ілюструючи свої відповіді самостійно дібраними прикладами.
Назви всіх орфограм та пунктограм, які повторили на уроці,
учні записують у стовпчик у зошиті (можна також і на дошці).
V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
; Тренувальні вправи.
1.	Вставте пропущені букви чи знаки. Поясніть, за яким принципом правопису пишуться ці слова*.
Суб..єктивний, р..нтабельний, дружн..й, зворотн..й, рац..ональний, природн..й, господарс..кий, бе..турботний, експ..р..ментальний, еф..ктивний, р..тельний, опт..мальний, зовнішн..й, пр..оритетний, доро..чий, вза..мовигідний, пар..тетний, ад..кватний,
сп..цифічний, ро..подільний, спр..ятливий, середн..омісячний.
2. Поясніть лексичне значення виділених слів. Складіть з ними речення. Подумайте й скажіть, до якого шару лексики належать виділені
слова.
3. Утворіть від іменників прикметники. Визначте, у яких групах приголосних відбулося спрощення.
Зразок: тиждень — тижневий (ждн — жн).
Студент, авангардист, самозахист, жалість, вартість, перехрестя, баласт, компост, контраст, гігант, турист, хвастощі, кількість,
фашист, виїзд, журналіст, область, користь, заздрість, пестощі, депутат, кріпосник, расист.
4.	Виберіть один із варіантів написання, наведених у дужках. Аргументуйте свій вибір.
* Тут і далі для самоперевірки виконаної роботи вчитель може запропонувати учням
використати видання: Жовтобрюх В. Ф. Сучасний український орфографічний словник. — 3-е вид., випр. і доп. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок».
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Моло(ть,дь)ба, гріє(с,ш)ся, бряз(кн,н)уло, молоде(цт,ц)во,
тя(г,х)ти, миє(с,ш)ся, зві(д,т)ки, бря(жч,щ)ати, во(сч,щ)аний,
кременчу(гсь,зь,ць)кий, вол(гсь,зь)кий, інтеліген(тсь,ць)кий,
у кни(зь,ць)ці.
5. Запишіть, знімаючи риску.
Максі/мода, радіо/зв’язок, шлако/блок, блок/пост, яхт/клуб,
жень/шень, мікро/міліметр, лісо/степ, прем’єр/міністр, євшан/зіл
ля, жар/птиця, жовто/гарячий, учитель/хімік, купівля/продаж,
міні/автомобіль, пів/Києва, фото/робот, полин/трава, драм/театр,
водо/грай, гори/цвіт, чорно/зем, чужаниця/чужина.
;

Переклад українською мовою.
Перекладіть текст українською мовою. Поставте пропущені розділові
знаки.

Памятник Богдану Хмельницкому
В 1888 году по проекту скульптора М. О. Микешина и архитектора В. Н. Николаева в Киеве был сооружен памятник Богдану
Хмельницкому.
Работа над его проектированием и созданием продолжавшаяся
очень долго завершилась.
Первоначальный проект был таким. Конная статуя Богдана
Хмельницкого возвышалась на постаменте, где были размещены три
барельефа с изображением Збаражской битвы, Переяславской Рады
и встречи Богдана Хмельницкого в Киеве. Над барельефами были
помещены фигуры кобзаря и слушающих его русского, украинца
и белоруса.
Окончательный вариант утвержденный в 1869 году начал воплощаться, но только через 19 лет после начала работ памятник
был открыт.
На высоком сложенном из гранитных камней постаменте
овальной формы суживающейся кверху стоит бронзовая конная
статуя Богдана Хмельницкого.
Памятник расположен на площади перед ансамблем Софийского заповедника. Конь и всадник повернуты в сторону Софийского
собора. Гетман одет в скромную казацкую одежду, а из оружия при
нем только сабля. Он изображен на осаженном на полном скаку
коне как бы в момент объезда строя казаков. Энергичная посадка,
могучий порыв и энергичный, властный жест правой руки с булавой как нельзя лучше передают образ казацкого вождя обладавшего
неукротимой волей к победе в борьбе за освобождение украинского
народа.
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Простота и скромность монумента соответствуют простому
и мужественному облику предводителя казацко-крестьянского восстания.
(Из книги «Памятники Киева»)
;

Диктант.

Денис
Денис сунув у кишеню пусту пляшку і пішов стежечкою вниз,
до ярів. Сонячні плями замерехтіли на його ногах і спині. Спустившись униз, він попростував поміж деревами все далі і далі, і сонце
гналося за ними поміж дубами, а потім облило його з ніг до голови
і засліпило очі. В обличчя Денисові вдарив теплий, навіть гарячий
подих степу. Парубок зрозумів, що він збився з дороги, і, замість
того щоб заглиблюватися в ліс і йти до ярів, вийшов на узлісся. Степ
зеленів безмежно, до самих обріїв, на всі чотири сторони. Денис повернув голову туди, де мало бути його село, і довго вдивлявся в той
бік, доки не побачив Беєву гору, що ледве помітно проступала крізь
тремтяче марево. Повернувся назад, взяв трохи праворуч і, покладаючись уже на свій мисливський нюх, став простувати до ярів, наближення яких все ясніше й виразніше відчувалося по холодному,
вологому диханню. Хапаючись за дерева, спустився в яр і скоро
знайшов покинуту, обгороджену ветхим тинком лісову криницю,
яка була викопана на узліссі біля дороги.
Опустився перед нею на коліна, зняв картуз і, спершись руками об цямрини, засунув у чорну дірку голову, жадібно припав до
холодної, як лід, чистої, свіжої води і довго пив її собачими хльобками, не переводячи подиху. Потім підводив голову, відхекувався
так, що в криниці брижилася вода, і знову пив, не в силах задовольнити своєї жаги. Нарешті напився, набрав у пляшку води, заткнув
горлечко пробкою із трави і хотів уже йти назад, як зненацька почув тихе подзвонювання велосипеда. Обернувшись, побачив, як по
дорозі мимо дерев, завертаючи на лісову стежину, замелькало щось
зелене. І не встиг він зрозуміти, що воно, як на стежку вискочила збуджена їздою, розчервоніла, із розпушеною вітром зачіскою
Юля.
(Гр. Тютюнник)
VI.	Підбиття підсумків уроків
;
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Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Вважаю, що бути грамотною людиною означає…

VII. Домашнє завдання
1. Повторити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).
3. Скласти тести для однокласників для закріплення орфограм, що не
повторювалися на уроці.

Урок № 30
Тема.
Мета:

Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери.
Протокол. Витяг з протоколу.
актуалізувати знання учнів про документ як основний носій офіційно-ділового
стилю; з’ясувати реквізити протоколу та витягу з нього, вимоги до їх оформлення; розвивати культуру ділового мовлення та спілкування; виховувати ділові
якості старшокласників.

Очікувані результати: учні знають особливості офіційно-ділового стилю, вміють створювати ділові документи, виконують письмові роботи відповідно до норм українського
правопису.
Обладнання:
Тип уроку:

підручник, дидактичний матеріал, схема аналізу ділових документів.
розвиток комунікативних умінь.
Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.

;

Бесіда.
— Що таке документ?
— Які види документів вам відомі?
— Які основні вимоги до оформлення документів?
— Поясніть лексичне значення слова «реквізит».
— Як ви розумієте поняття «реквізити документа»?

II.	Оголошення теми й мети уроку
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III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемне запитання.
— Де і коли вам стане в нагоді вміння складати протокол та
витяг з нього?
IV.	Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний
матеріал підручника.)
;

;

Розповідь учителя.
Для фіксації основних етапів діяльності колегіальних органів (ділових зустрічей, нарад, зборів, конференцій) використовують
протоколи.
Протокол — документ колегіальних органів, у якому фіксують
хід і результати роботи нарад, засідань, зборів, конференцій, а також зазначають місце, час і мету їх проведення.
У ньому обов’язково фіксують склад присутніх і відсутніх,
зміст доповідей, які заслуховували, внесені ухвали з обговорених
питань. Протоколом також оформлюють діяльність адміністративних, державних та міждержавних структур, слідчих, міліцейських
та судових органів.
Відповідно до обсягу зафіксованої інформації протоколи бувають стислими (короткими), повними і стенографічними. Стислі протоколи містять лише назви обговорених питань (під рубрикою СЛУХАЛИ) та ухвалу або поширену резолюцію щодо цих питань (під
рубрикою УХВАЛИЛИ). У повних протоколах реєструють стисле
подання виступів доповідачів та учасників, а також запитання доповідачам та конспективно записують виступи під час обговорення.
Стенографічні протоколи дослівно фіксують виступи, запитання,
обговорення та весь хід засідання чи зборів.
Протокол веде секретар, якого обирають чи призначають на
час проведення зборів. Підписують протокол голова зборів та секретар, а протоколи засідань комісій підписують усі члени комісії.
Текст протоколу складається з двох частин. Перша — вступна,
де вказується дата проведення зборів, прізвища, ініціали та посади голови й секретаря, усіх присутніх (при великій кількості присутніх (понад 15 осіб) на засіданнях, їх список складається окремо
й додається, а в протоколі зазначається лише загальна кількість
присутніх), прізвища, ініціали та посади усіх відсутніх (за потре174

би зазначають причини відсутності), порядок денний із переліком
питань, що розглядаються. Друга — основна, яка поділяється на
розділи, що відповідають пунктам порядку денного. Кожен розділ
містить три частини: СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ (ці
слова подаються з нового рядка і великими літерами, перед словом
СЛУХАЛИ ставлять номер питання порядку денного, яке розглядається).
У розділі СЛУХАЛИ зазначають прізвище, ініціали, посаду
доповідача, назву доповіді та короткий чи повний виклад її вмісту
(для повних і стенографічних протоколів). У стислих зазначають
«Текст доповіді додається».
У розділі ВИСТУПИЛИ вказують усіх, хто виступив із певного
питання. Якщо доповідачів більше одного, їх порядок зазначають
арабськими цифрами.
У розділі УХВАЛИЛИ повністю записують прийняте рішення,
яке може складатися з одного чи кількох пунктів або констатувальної частини й резолюції. Різні за характером питання ухвали групують і позначають арабськими цифрами з нового рядка.
Реквізитами протоколу є: назва виду документа, його номер,
заголовок, де зазначається назва заходу, структурного підрозділу та
установи, дата засідання, гриф затвердження (якщо потрібно), текст
(вступна та основна частини), перелік додатків, підписи голови та
секретаря зборів. Збори та конференції, на яких проводять вибори
таємним голосуванням, вимагають обов’язкового укладання протоколів лічильної комісії.
;

Практична робота.
Ознайомтеся зі зразком протоколу та охарактеризуйте його за поданою у додатку до уроку схемою аналізу ділових документів.
Зразок
Протокол № 3
загальних зборів 11-А класу
Одеської спеціалізованої школи № 11

09.02.2011
Голова зборів Кошляк І. М
Секретар Грицай Л. А.
Присутні: класний керівник Олексюк Л. О., член батьківського комітету Калітіна Н. С. та 28 учнів класу.
Порядок денний:
1. Результати I семестру.
2. Підготовка до святкування Дня Святого Валентина.
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1. СЛУХАЛИ:
Олексюк Л. О. Інформація про результати I семестру.
Текст виступу додається.
ВИСТУПИЛИ:
1. Забажан Т.— запропонувала створити гурток англійської мови
для покращення рівня знань учнів із цієї дисципліни.
2. Сергієнко Г.— зазначила, що кільком учням, а саме Білобородову С., Апончук О, та Лихобабі С., необхідно приділяти
більше уваги вивченню алгебри, геометрії, фізики та хімії.
УХВАЛИЛИ:
1. Учителям англійської мови та учням 11 класів узяти участь
в організації гуртка англійської мови.
2. Вищезазначеним учням більш сумлінно ставитися до вивчення названих предметів шкільного курсу та відзвітувати перед
класом і класним керівником до кінця третьої чверті.
2. СЛУХАЛИ:
Грицай Л. Інформація про підготовку до святкування Дня
Святого Валентина.
Текст виступу додається.
ВИСТУПИЛИ:
1. Антоненко Т.— запропонувала відсвяткувати День Святого
Валентина у кафе «Мрія».
2. Пустовіт О.— внесла пропозицію відсвяткувати День Святого
Валентина, організувавши вечір відпочинку в школі для всіх
старшокласників.
УХВАЛИЛИ:
1. Сектору дозвілля скласти сценарій святкового заходу.
2. Редколегії підготувати вітальні листівки учасникам свята.
3. Сектору дозвілля разом з класним керівником проводити репетиції свята, залучивши до нього якомога більше старшокласників.
Голова зборів
(підпис)
І. М. Кошляк
Секретар
(підпис)
Л. А. Грицай
;

Розповідь учителя.
У разі необхідності подають лише один розділ протоколу та
оформляють з нього витяг.
Витяг із протоколу — документ, який містить частину протоколу,
потрібну для вирішення окремого питання.
Його складають та передають (або надсилають) окремим особам чи підприємствам на їхню вимогу. У протоколі, з якого зроблено
витяг, указують підставу, кому й коли подано чи надіслано витяг.
176

Зразок
Витяг із протоколу № 3
загальних зборів 11-А класу
Одеської спеціалізованої школи № 11
09.02.2011
1. СЛУХАЛИ:
Олексюк Л. О. Інформація про результати I семестру.
Текст виступу додається.
ВИСТУПИЛИ:
1. Забажан Т.— запропонувала створити гурток англійської мови
для покращення рівня знань учнів із цієї дисципліни.
2. Сергієнко Г.— зазначила, що кільком учням, а саме Білобородову С., Апончук О. та Лихобабі С., необхідно приділяти
більше уваги вивченню алгебри, геометрії, фізики та хімії.
УХВАЛИЛИ:
1. Учителям англійської мови та учням 11 класів узяти участь
в організації гуртка англійської мови.
2. Вищезазначеним учням більш сумлінно ставитися до вивчення названих предметів шкільного курсу та відзвітувати перед
класом і класним керівником до кінця третьої чверті.
Оригінал підписали:
Голова зборів
(підпис)
І. М. Кошляк
Секретар
(підпис)
Л. А. Грицай
МП
З оригіналом згідно:
Директор школи
(підпис)
І. М. Олендаренко
25.02.2011
V.	Закріплення вивченого матеріалу
;

Тренувальна вправа.
Складіть протокол зборів учнів вашого класу з поданим порядком
денним.
1. Звіт про виконання ухвали попередніх загальних зборів
класу.
2. Підготовка до Всесвітнього дня Землі.
;

Робота з підручником.

(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
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VI.	Підбиття підсумків уроку
;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Клоуз-тести.
Протокол — це документ, у якому…
Протокол веде…
Цей документ підписують…
Текст протоколу складається з…
При великій кількості присутніх на засіданні…
За обсягом інформації протоколи бувають…
Реквізити цього документа такі…
Витяг із протоколу — це документ, який…
У витягу вказують…
Цей документ складають чи надсилають на вимогу…
Підписують витяг із протоколу…

VII. Домашнє завдання
Скласти витяг із протоколу, написаного в класі.
		Додаток до уроку № 30

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Схема аналізу ділових документів
За найменуванням.
За походженням (службові, особисті).
За змістом і спеціалізацією (загальні, спеціалізовані).
За призначенням (щодо особового складу, організаційні, розпорядчі, довідково-інформаційні, господарсько-договірні, облі
ково-фінансові).
За формою (стандартні, індивідуальні).
За складністю (прості, складні).
За місцем виникнення (внутрішні, зовнішні).
За напрямом дії (вхідні, вихідні).
За терміном виконання (звичайні, безстрокові, термінові, дуже
термінові).
За стадіями створення (оригінали, копії (витяги, дублікати)).
За гласністю (секретні, несекретні).
За терміном зберігання (тимчасові, тривалі, постійні).
За технікою відтворення (рукописні, друковані, змішані).

Урок № 31
Тема.

Удосконалення правописної грамотності:
правильне використання відомих орфограм
і пунктограм у писемному мовленні
під час відтворення й створення висловлювань.
Тренувальні вправи.

Мета:

удосконалювати правописні вміння й навички учнів; розвивати культуру писемного мовлення; виховувати любов до природи.
Очікувані результати: учні знають основні орфограми та пунктограми шкільного курсу української мови, удосконалюють правописні вміння й навички, культуру писемного
мовлення, уміють виправляти помилки та уникати їх у власному мовленні.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: закріплення вмінь та навичок.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Перевірка домашнього завдання.
Виконання тестових завдань, розроблених учнями вдома (див. урок
№ 29).

II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
Проблемні завдання та запитання.
— Наведіть приклади ситуацій, коли неправильно поставлений
розділовий знак призводив до абсолютно протилежного результату.
— Наскільки важливими є знання з пунктуації?
— Чи можна сказати, що пунктуаційні помилки менш грубі,
ніж орфографічні?
;

IV.	Основний зміст роботи
;

Колективна робота.
Для повторення основних орфограм та пунктограм, що не
опрацьовувалися на попередньому уроці, можна знову застосувати
методичний прийом «Ти мені — я тобі».
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Учні ставлять один одному запитання з курсу орфографії та
пунктуації та відповідають на них, ілюструючи свої відповіді самостійно дібраними прикладами.
V.	Закріплення вивченого матеріалу
Робота з підручником.
(Учитель може запропонувати учням виконати вправи з підручника.)
;

; Тренувальні вправи.
1. Складіть речення з прислівниками і співзвучними з ними сполуками
слів.
Нарешті — на решті; востаннє — в останнє; доволі — до волі;
утрьох — у трьох; по-перше — по перше; удруге — у друге; вголос — в голос; по-своєму — по своєму; угору — у гору; напам’ять —
на пам’ять; навіки — на віки; назустріч — на зустріч.
2. Утворіть складні прикметники, у яких перша частина — числівникова.
52 хвилини, 345 гектарів, 24 поверхи, 50 відсотків, 18 років,
127 літрів, 675 метрів, 90 тонн, 20 000 рук, 243 вулиці, 329 кілометрів, 25 хвилин.
3. Перекладіть словосполучення українською мовою. Порівняйте вживання прийменників в обох мовах.
С точки зрения, согласно приказу, вовлечь в игру, в двух километрах от финиша, с утра до вечера, идти за соперником, в семь
часов утра, по истечении срока, передвижение по площадке, к началу гонки, отсутствовать из-за болезни, по обоюдному согласию,
сверх всякого ожидания, перевес по количеству бросков.
4. Перепишіть текст, вставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть
пунктограми.
По обидва боки Росі стояли круті горби поперерізувані й перетяті глибокими вузькими ярками і долини й гори були засипані свіжим білим снігом неначе лебединим пухом небо було вкрите білим
прозорим туманом через туман лився срібний тихий світ вечірнього
сонця. Надворі було тихо мертво. На крутих горбах мрів густий
старий дубовий та грабовий ліс вкритий інеєм.
Понад Россю в лузі стояли рідко розкидані розкішні старі
дуби з рідким розкидчастим гіллям неначе порозпинали сотні рук
на всі боки. Кожна гілка була вкрита широкою на два палаці смужкою інею. Вузлуваті сучки та гілки стриміли вгору наче розчепірені
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пальці рук висіли вниз як пазурі на пташиних ногах на сучках на
гілках біліли та світились наскрізь ніби довгі гусячі пера з дрібненькими зубчиками котрі стриміли то вгору то вниз то складались
пучками букетами звішувались вниз переплутувались перехрещувались чудними взірцями й світились наскрізь.
(І. Нечуй-Левицький)
;

Пояснювальний диктант.

Юшка вдалася на славу. І на той час упав вітер, на берег приліг тихий, голубливий вечір. Вода на очах мінила кольори — м’які,
голубі й рожеві на сині, фіолетові, а тоді на чорні, й стали вищими, приступали ближче кущі та дерева, й дикістю повіяло з протилежного пустельного берега. Душа і думка мовби летіли кудись, до
чогось давнього, прадавнього, до тих днів, коли ці береги й справді
були зовсім пустельні, коли тільки випадковий мисливець чи рибалка чатував тут здобич. Оце давнє, мисливське в людині завжди, десь
у її глибині, в дрімучих нетрях душі, які є майже в кожного й про
які підозрюють не всі. Навіть Дащенко відчув це. Таємниче хлюпотіла внизу ріка, десь на тому березі кричала нічниця, й креслив
угорі над вогнем магічні кола костокрилий кажан. Пітьма відсунула
і стала за плечима: коли Дащенко відступив від вогню і спустився
до річки, щоб помити руки, йому здалося, що назавжди втратив
орієнтацію, не міг сказати, де кінець, а де початок ночі, де її верх,
а де низ, аж поки трохи оговтався й побачив чорні купи дерев на
майже чорному тлі. Не тому, що боявся, а просто якась невідома
сила штовхала до гурту, до товариства, серед якого почувалося затишно на дні цієї глибокої ночі. Довгі язики полум’я лизали сухий
вербовий пень, вони здавалися живими, віщими. Спільне полум’я,
тісне, освітлене хисткими язиками коло,— люди в ньому перепліталися думками, словами, чіткі краї розмивали ніч, і все, що вона
спородила за віки на берегах древніх, вічних рік, ставало спільним.
Невідомо, де воно трималося, в якій субстанції невидиме, майже
ефемерне, але воно було.
(Ю. Мушкетик)
VI.	Підбиття підсумків уроку
;

Самостійна робота.
Відредагуйте речення.

Адже у полі одинадцять гравців і кожен вносить свою лепту
у перемогу команди.
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Перше що кидається в око — це чисельність та однаковість
Новорічних та Різдвяних привітань присланих президенту людьми,
які пройнялися його чуйністю та уважністю до їхнього чергового
святкування Нового Року.
Проте, нашу особливу увагу привабила фраза із заяви менеджменту газети.
VII. Домашнє завдання
1. Повторити теоретичний матеріал за підручником.
2.	Виконати вправу (на вибір учителя).
3. Підготуватися до контрольного диктанту.

Урок № 32
Тема.
Мета:

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання
тексту.
перевірити рівень засвоєння знань, набуття вмінь та навичок з теми, розвивати орфографічну, орфоепічну та пунктуаційну пильність; поглиблювати логічне
мислення, пам’ять, уміння сприймати невідомий текст на слух; виховувати порядність, шляхетність, рішучість, волю.

Очікувані результати: учні вміють застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, сприймають написане на слух, удосконалюють навички різних способів аудіювання,
вміють аналізувати зміст, структуру, мовне оформлення тексту.
Обладнання:
Тип уроку:

текст диктанту, текст для аудіювання й тестові завдання до нього.
контроль і корекція знань, умінь та навичок.
Хід уроку

I.	Оголошення теми й мети уроку
II.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Слово вчителя.
Сьогодні ми перевіримо рівень вашої підготовки з писемного
мовлення та вміння сприймати текст на слух.
182

III.	Основний зміст роботи
Написання учнями диктанту.
Зусібіч мене оточував ліс. Хтось, мабуть, побоявся б жити
в такому глухому кутку. Тільки не я! Хата в мене, на перший погляд, маленька, але надійна: одноповерхова з трикутною мансардою. На цьому поверсі — занедбана кухня, суміжна з передпокоєм, і бутафорська спальня, в якій стоїть завжди розстелене ліжко.
У кутку — чорно-білий телевізор «Екран» випуску початку 80-х,
посередині — круглий стіл з облисілим оксамитовим обрусом, біля
віконця — комод із кухликами в білий горошок. На більшості
з них — відбиті ручки. Узимку я затикаю дірки ганчір’ям і розпалюю піч старими газетами. Топлю не часто, тільки у свята, коли в цю
місцевість з’їжджаються на гостини до родичів колишні односельці.
Пару разів на тиждень мені доводиться виходити до магазину — він тут єдиний і нагадує комору: усе в ньому валяється
в повному безладі. Я навмисне вибираю час, коли тут людно, і стаю
«у хвіст» своїх нинішніх земляків, вдихаючи запах їхніх гумових
чобіт й дешевих парфумів. То запитаю, чи ловиться нині пічкур,
то зроблю комплімент місцевій красуні постбальзаківського віку
(інших тут не буває) з приводу її розцяцькованої хустини. Три великі паляниці, пара бляшанок консервованих бичків — мій звичний
джентльменський набір. А що ще потрібно відлюднику, аби радіти
життю?
Я й радію.
(За І. Роздобудько)
(190 сл.)
;

; Проведення контрольного аудіювання.
1. Читання тексту вчителем.
Amor patrie
(Любов до батьківщини)
Нечутною ходою ступала по українських широких степах
Осінь: обсипала трави жовтими красками, фарбувала листя на деревах багряно-червоними барвами, огортала світ срібним павутинням.
Любо козацькому серцю мандрувати степами в таку пору: ранком
иній білий, мов сметана, сідає на траву, треба доброго кожуха на
дягати на себе, щоб не змерзнути вночі.
Як дивитися на це українське небо, лежачи горілиць під копицею сіна, то здається, що кожна зоря видає з себе свій власний згук,
прозорий і ясний, як капання води з чистого джерела на побілений
камінь у Карпатах, в хащах, де рідко заходить людська нога.
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Писався рік 16… в Україні. По вкритій пилом дорозі від Чигирина на Лисянку котилися два міцні вози, кожний запряжений
четвіркою добрих коней. Шлях ішов на Захід, і подорожні мабуть не
їхали близько, бо вози були наповнені всякими скринями, плетінками, кошиками і барильцями. На переднім возі сиділи на козлах два
молоді козаки. Один правував кіньми, другий держав у руці довжелезну пугу, щоб при потребі підігнати і передню пару коней. Та коні
були викохані й вигуляні, бігли самі так щиро, що по шляхецькому
вдягнений вусатий чоловік у задку воза казав Сидорові — козакові,
щоб не давав коням волі і придержував їх.
Поруч з вусатим білявим шляхтичем сидів хлопець років 15–
16, кругловидий, рожевий, білолиций. Все в ньому було кругле:
і темно-сірі очі, і голова, і плечі, і кругло усміхався він на ввесь рот,
повний білих, теж круглих зубів. На додачу і шапку мав круглу,
круглі були й узори на комірі його вишиваної сорочки. За возом
їхали верхи ще два козаки на добрих конях, з мушкетами, шаблями
і списами. Вони вели пару осідланих коней, приготованих на те,
коли б пан і панич, сидячи на возі, потомилися і хотіли розімняти
затерплі ноги їздою верхи. На другім возі, окрім скринь і кошів,
укритих товстими веретами, та козака-погонича, не було людей.
Поряд із возом їхали на конях два інші запорожці.
Вусатий шляхтич звався Тибурцій Кричевський, а кругловидий, круглоокий юнак-підпарубочий — його син — Станислав.
Далека дорога стлалася перед ними через Винницю, Бар і Львів аж
до Ярослава над Сяном. Там була славна школа — колегія отців
єзуїтів. Станиславів батько не хотів, щоб його син-одинак здичавів
без науки й освіти на межі з татарськими кочовищами.
Далекий і небезпечний шлях від берегів темноводого Тясмина
до срібних хвиль тихоструйного Сяну. Татарва заглядає часто в гості, забирає череди скоту, табуни коней, отари овець, хапає в полон
людей, щоб продати на невільницькім ринку в Кафі.
Тибурцій Кричевський, родом із Берестейської шляхти, хоч
прожив половину свого віку в Чигирині над Тясмином, не міг звикнути до безмежних степів і порожнечі південно-українських просторів. Усе згадувалися йому густі, темні, дрімучі ліси на Поліссі,
тихі, мов нерухомі, ріки, широкі, як озера, спокій, столітня тиша
і глуша під великанськими деревами поліських пралісів.
Та людина не все може повернути своєю долею, куди хоче.
Бувши рукодайним слугою шляхтичів-магнатів Данилевичів, які
володіли й Чигиринським староством, Кричевський, убогий поліський шляхтич, мусив шукати хліба в небезпеках українського
Дикого Поля. В Чигирині й оженився з українською шляхтянкою,
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що йому народила єдиного сина. Як було малому хлопцеві 10 років,
то орда наскочила на хутір Кричевського під Чигирином, схопила
його жінку і слуг, а оселю спалила. Того дня батько з сином були
на ярмарку в Чигирині. Не стало сліду по коханій дружині й любій матері, зостався Кричевський удівцем, а малий син його — сиротою. Отож ще дужче хотів батько вислати сина в науку подалі
від степу, в лісову Україну, де татарам важче приступитись. Тішив
себе думкою, що син вивчиться в школі і знайде собі щастя-долю
десь на службі у Львові, в Кракові або й у Варшаві, далі від дзвону зброї, далі від свисту стріл татарських і грому козацьких гаківниць. Мав Тибурцій приятеля в Ярославі, професора єзуїтської
колегії Генцеля-Мокрського, з яким колись учився в школі. Після
татарського наїзду на його хутір пан Тибурцій часто передавав до
Мокрського листи і в тих листах виливав жаль і біль сердечний за
своєю дружиною.
Генцель-Мокрський щиро жалів свого приятеля, що опинився
в сусідстві з дикими татарами, і радо хотів помогти молодому Кричевському в науці.
Батько сам не шкодував часу й праці, щоб підготувати сина
дома до науки в колегії. Не ділився з сином планами щодо його будучності. Вже як усе було готове до від’їзду, то сказав хлопцеві:
— Слухай, Стасю, завтра поїдемо в школу до отця Мокрського.
— Гаразд, тату. Чи це далеко?
— Далеченько, буде миль більше як сорок.
— А чи там є козаки?
— Та нащо тобі козаки, хіба ти не надивився на них у Чигирині?
— Ну, а як татари нападуть, хто буде з ними битися?
— Там, сину, є жовніри коронного війська, а в кожного можнішого пана своя надворна компанія, вояки, як огонь.
Стась усміхнувся кругло, мов місяць у повні:
— Таточку, бачив я, як коронні жовніри від татар через Тясмин у Чигирин тікали, а запорозькі козаки, хоч мало їх було, вийшли з міста і дали татарам такого перцю… Ні, це погано, що біля
тієї школи, де вчить отець Мокрський, нема запорожців. Там татари
всіх людей похватають.
— Не журися, сину, хоч там нема козаків, зате татарам туди
дуже далеко, не доберуться. А як вивчишся, то можеш там, у спокійнішому краї, й оселитися, щоб не спіткала й тебе така біда, як
нашу матусю.
Стась стиснув свої пухкі кулаки і строго з докором глянув
сталево-сірими круглими очима на батька:
185

— Тату, цього ніколи не буде. За матусю я мушу помститися
татарам. Вірю, що матуся ще живе десь у неволі бусурманській, то,
як виросту, піду її шукати, може знайду.
У круглих очах білявого хлопця искристим сріблом заблищала уперта рішучість.
— Нема сліду, нічого не чути про нашу матір. Уже які меткі перекопські жиди, але й вони не довідались,— казав Тибурцій до сина.
Батько поклав ніжно руки на круглі плечі свого сина. Мовчав,
дивився на Стасеву біляву чуприну. Спитався:
— Чим би ти хотів бути, сину, як вивчишся в школі?
— Гетьманом Війська Запорозького, тату. Так, як гетьман Ко
нашевич-Сагайдачний,— не роздумуючи, рішучо відповів хлопець.
(За П. Феденко)
2.	Виконання учнями тестових завдань.
1. Що вказувало на те, що подорожнім передувала далека дорога?
А Наявність великої кількості коней;
9 Б вози були вщент наповнені різними речами;
В велика охорона;
Г теплий одяг.
2. Навіщо молодому козакові потрібна була довжелезна пуга?
А Щоб правувати кіньми;
Б шоб відбиватися від татар;
В щоб відбиватися від вовків;
9 Г щоб при потребі підігнати передню пару коней.
3. Чому батько і син їхали до Ярослава, що над Сяном?
9 А Там була славна школа — колегія отців єзуїтів;
Б там було спокійно, не нападала татарва;
В там був колегіум;
Г там жили родичі пана Кричевського.
4. Чого прагнув Тибурцій Кричевський?
А Залишити свого сина в небезпеці;
9 Б не хотів, щоб хлопець здичавів без науки й освіти на межі
з татарськими кочовищами;
В хотів дати синові духовну освіту;
Г хотів відвезти сина на батьківщину.
5. Звідки родом був пан Кричевський?
А Зі Слобожанщини;
Б з Поділля;
В з Дикого Поля;
9 Г з Полісся.
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6. Якого роду був Тибурцій Кричевський?
А Шляхтич-магнат;
Б селянського;
9 В з убогої шляхти;
Г козацького.
7. Чому Станислав лишився сиротою?
9 А На хутір напали татари, схопили його матір, а оселю спалили;
Б мати померла під час пологів;
В мати кинула їх із батьком, коли хлопцеві було 10 років;
Г мати втопилася в річці.
8. Чому хлопець не довіряв жовнірам коронного війська?
А Бо був малим та нерозумним;
9 Б був свідком ганебної втечі жовнірів від татар;
В жовніри катували його односельців;
Г жовніри побили його за непослух.
9. Ким хотів стати Стась після школи?
А Священиком;
9 Б гетьманом Війська Запорозького;
В козаком;
Г військовим.
10. Про яку рису характеру свідчить бажання хлопця помститися
татарам?
А Нерозважливість;
Б мстивість;
9 В вперта рішучість;
Г жорстокість.
11. Який вид опису використано у творі?
А Портрет;
Б інтер’єр;
В ліричний відступ;
9 Г пейзаж.
12. Визначте тему, ідею та проблематику тексту.
IV.	Підбиття підсумків уроку
;

Творче завдання.
Складіть сенкан до слова «рішучість».

V.	Домашнє завдання
Повторити відомості зі стилістики та лінгвістики, підготуватися до
узагальнювального уроку, лінгвістичної вікторини.
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Урок № 33
Тема.

Розвиток зв’язного мовлення. Конспектування
висловлювання, що сприймається на слух.

Мета:

удосконалювати вміння конспектувати висловлювання різних стилів та жанрів мовлення; розвивати культуру мовлення, збагачувати словниковий запас,
розширювати кругозір, виховувати інтерес до надбань людства та повагу до
видатних людей.
Очікувані результати: учні вміють конспектувати висловлювання, що сприймаються на слух, удосконалюють навички аналізу тексту, знаходження головного та другорядного,
розуміють необхідність уміння конспектувати.
Обладнання: підручник, текст для конспектування.
Тип уроку: розвиток комунікативних умінь.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
;

Бесіда.
— Для чого потрібні вміння конспектувати?
— Чи є, на ваш погляд, різниця між конспектуванням на
слух та з використанням друкованого тексту?
— Які труднощі виникають у вас під час конспектування?
II.	Оголошення теми й мети уроку
III.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Проблемні запитання.
— Коли і де вам знадобиться вміння конспектувати висловлювання, що сприймається на слух?
— Які знання вам необхідні, щоб ваша робота була максимально продуктивною?
IV.	Основний зміст роботи
;

Конспектування висловлювання, що сприймається на слух.

На п’ятнадцятий поверх, будь ласка!
Перша згадка про підйомний механізм належить до…
2600 року до нашої ери! Саме такі «первісні ліфти» єгиптяни ви188

користовували при будівництві пірамід. Ці пристрої могли підняти
на висоту трохи більше 150 метрів кам’яні блоки вагою близько
91 кілограма. А власне ліфт уперше побудували в римському місті Геркулану, що загинуло водночас з Помпеями при виверженні
Везувію. Коли археологи почали проводити розкопки, вони не повірили своїм очам: перед ними відкрилися залишки агрегату, який
призначався для доставки з кухні до їдальні кулінарних страв. Крім
того, відомо, що за допомогою більш простих ліфтів десь з 80 року
нової ери на арену римського Колізею підіймали хижих тварин та
гладіаторів. За античних часів ліфти приводили в дію раби. Розробці підйомника багато часу присвятив відомий грецький математик
Архімед (щоправда, він теж навіть не замислювався над тим, чим
можна замінити силу м’язів).
За Середньовіччя про такий корисний пристрій не забули: як
і раніше, ним продовжували користуватися для підйому на верхні
поверхи будинків вантажів та людей. Проте в ті часи ліфти були
досить дорогим задоволенням, тож користуватися ними могли хіба
що королі, аристократи та священики з багатих монастирів. Звичайно, про електрику тоді ніхто і гадки не мав, тому працювали
механізми від ручного приводу. Наприклад, 1203 року в одному
французькому абатстві на узбережжі такий підйомник рухався на…
«віслюковій тязі»!
Якщо говорити про ліфт у сучасному розумінні цього слова,
то він з’явився 1743 року. Цей пристрій було встановлено в палаці
французького монарха Людовіка XV у Версалі. Працював ліфт завдяки зусиллям прислужників, які підіймали свого короля на один
поверх угору — до покоїв фаворитки Людовіка. Хто був автором цієї
конструкції? Хто взагалі винайшов пристрій-підйомник? На жаль,
історія не зберегла для нас імена давніх майстрів. Але головне, що
ми вдячні їм за турботу про наші ноги… До речі, жоден з давніх
конструкторів не заробив грошей на своєму винаході!
Нащадки невідомих майстрів виявилися більш прагматичними. У 1800 році один з володарів шахт в Америці сконструював
ліфт, який працював без використання м’язової сили. Цей паровий підйомник приносив неабиякий прибуток своєму власнику, даючи змогу значно швидше піднімати вугілля на поверхню. Через
35 років вантажні парові ліфти з’явилися на кількох англійських
фабриках і тільки після цього почали завойовувати американський
континент.
Росія теж вирішила не відставати від Європи та Америки
в цьому питанні. Ліфти, подібні до знайдених у Геркуланумі, невідомий майстер побудував ще за часів правління Петра I. У Петергофі,
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наприклад, обідній стіл «ходив» між першим і другим поверхами.
А Кулібін 1795 року розробив гвинтові «підйомні та спускові крісла». Вони були встановлені в Зимовому палаці і рухалися завдяки
зусиллям слуг чи тварин.
На зміну паровому пристрою прийшов більш досконалий гідравлічний. Його автором став Вільям Томпсон, винахідник пневматичних шин. Нова конструкція вперше вступила в експлуатацію
1845 року. А в 1852-му за масовий випуск ліфтів узялася компанія
Otis. Її «батько», Елайша Грейвс Отіс, винайшов ліфт, що побив усі
рекорди безпеки: він мав нове гальмо і не падав униз навіть у тому
випадку, якщо відривалися троси. До речі, Отіс 1854 року проводив
демонстрацію свого винаходу. Рекламний трюк був видовищним:
у виставочному залі Нью-Йорка між двома опорами висотою 12 метрів встановлювали ліфт. На нього навантажували бочки, а потім
на платформу ставав сам Отіс. Ліфт за допомогою парової машини
підтягали нагору, і асистент винахідника за командою боса… перерубував канат мечем. Підйомник, звичайно, летів униз, але вже
через пару метрів спрацьовувала автоматика і падіння припинялося. Минуло ще три роки, і фірма Otis змонтувала перший пасажирський ліфт у магазині на Бродвеї. З першого на п’ятий поверх
підйомник ішов зі швидкістю 20 сантиметрів на секунду. Водночас
в ліфті могли перебувати п’ятеро осіб. Отіс винайшов ще одну конструкцію підйомника — гвинтову. Вона стояла протягом 16 років
у готелі «П’ята авеню». Але ця новинка виявилася надто повільною
і незручною. До того ж коштував гвинтовий ліфт дорого.
З того часу з’явилося багато фірм, які створювали безпечні
і зручні конструкції. Та лідерами на світовій арені такі залишилися
Otis, Kone i Schindler. Остання компанія була заснована в Люцерні
1874 року інженером Робертом Шіндлером.
Коли почалося будівництво хмарочосів, у них стали монтувати
ліфти без канатів. Гідравлічна конструкція давала змогу кабінці
рухатися у 20 разів швидше, ніж ходив ліфт Отіса. Але… Куди ж
ти подінешся від того «але»! У той час для гідравлічного циліндра
під фундаментом будівлі доводилося копати шахту такої ж глибини,
як висота самого будинку. Та й діяла конструкція на висоті не вище
20 поверхів. Французи взялися ліквідувати недоліки гідравлічного
ліфту. Вони змогли знайти рішення, що давало можливість розмістити циліндр горизонтально; до того ж нова конструкція мала
систему блоків, через яку пропускався канат, з’єднаний з поршнем
та кабіною. Уперше такий ліфт був показаний 1867 року в Парижі,
на Всесвітній виставці. А згодом цю конструкцію встановили на
Ейфелевій башті.
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Перший електричний пасажирський ліфт «народився»
1880 року. Його авторами стали співробітники німецької фірми «Сіменс і Гальске». Новий підйомник міг піднятися на висоту 22 метри всього за 11 секунд! А електричний ліфт Otis був встановлений
в одному з хмарочосів Нью-Йорка 1889 року.
Відтоді перед людиною вже не виникає проблеми висоти розташування житла чи місця роботи: всі питання вирішують ліфти.
Найвищий хмарочос Америки — «Сірс Тауер» у Чикаго — обладнаний, наприклад, 106 підйомниками, з яких 16 є двоповерховими.
А для відвідувачів оглядового майданчика змонтовано два швидкісні ліфти.
(З кн. «З історії речей»)
V.	Підбиття підсумків уроку
;

Творче завдання.
Складіть сенкан до слова «прогрес».

VI.	Домашнє завдання
Підготуватися до контрольної роботи (тестування).

Урок № 34
Тема.

Контрольна робота № 4. «Орфографічнопунктуаційний практикум». Тестування.

Мета:

з’ясувати рівень засвоєння учнями мовної теми; перевірити вміння розпізнавати, аналізувати та класифікувати мовні явища; розвивати логічне мислення,
пам’ять; виховувати любов до слова.
Очікувані результати: учні засвоїли основні орфограми та пунктограми шкільної програми, дотримуються мовних норм у власному мовленні, уміють здійснювати стилістичний,
синтаксичний та пунктуаційний аналіз речень.
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
Хід уроку
	І.	Оголошення теми й мети уроку
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	ІІ.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Слово вчителя.
На цьому уроці ми з’ясуємо, навіщо вам потрібні знання з даної теми і де ви можете застосувати ваші вміння.
	ІІІ.	Основний зміст роботи
;

Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

;

Виконання учнями контрольної роботи.
Варіант I

1.

9

2.

9

3.
9

4.
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Початковий та середній рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)
Укажіть рядок слів, записаних відповідно до орфографічних
правил:
А обслуговування, бугалтерський, звітність, обліковець,
обліково-фінансовий;
Б прейскурант, депозит, зобов’язання, прерогатива, дефіцит;
В знецінення, коефіциєнт, мікрокалькулятор, компьютер,
кредит;
Г банківський, каса, наддходження, реалізованний, приорітет.
Укажіть рядок, у якому всі слова з орфограмою «Спрощення
у групах приголосних» записано правильно:
А тріснути, тижневик, виїздний, контрастний, пестливий;
Б рідкісний, ненависний, комендантський, якісний, захисний;
В форпостний, туриський, кількісний, баласний, обласний;
Г шістсот, кістлявий, гіганський, студентський, честний.
Укажіть рядок, в усіх словах якого відбувається подвоєння
приголосних:
А невблаган..ий, причин..ий, попідвікон..ю, незрівнян..ий,
нав..ипередки;
Б шален..ий, жадан..ий, в..ічливий, юн..ат, с..авець;
В поволж..я, облич..я, священ..ик, військ..омат, суцвіт..я;
Г знайден..ий, розріс..я, безчест..я, гіл..ястий, безліч..ю.
Укажіть рядок слів, що пишуться разом:
А праце/здатний, двох/тонний, синьо/білий;
Б суспільно/корисний, норд/остівський, акуратно/складений;

В східно/європейський, ніжно/рожевий, абсолютно/сухий;
9 Г високо/кваліфікований, лісо/степовий, вище/зазначений.
5. Укажіть рядок, у якому при написанні власних назв допущено
помилку:
А Крим, родина Симиренків, Григорій Сковорода, ріка Сіверський Дінець;
Б Дніпро, сім’я Ковалів, Полісся, сузір’я Чумацький Шлях;
9 В Чорне море, Леся Українка, Володимир Мономах, газета
Літературна Україна;
Г Ілля Муромець, Президент України, «Климко» Гр. Тютюнника, річка Харків.
6. Укажіть рядок прислівників, записаних відповідно до норм
правопису:
А по-можливості, на-радість, вцілому, що-дня, по-перше;
9 Б без сумніву, по суті, на добраніч, будь ласка, по батькові;
В назразок, кінець-кінцем, ледве ледве, тихо тихо;
Г рік-у-рік, потроє, по латині, казна де, де-коли.
Достатній та високий рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)
7. Розставте розділові знаки в реченнях.
Там де Ташань робить круте коліно напроти садиби вир. Рибалки об’їжджають його бо він перекидає човни троянчани не купаються навіть поблизу нього і всіляко обходять прокляте місце про
яке відколи існує Троянівка розповідають легенди одна страшніша
за іншу. (Гр. Тютюнник)
8. Відредагуйте речення.
Це була остання лебедина пісня цієї команди.
Як би там не було, ця тема притягує до себе увагу загалу.
До речі, не тільки це запитання здатне загнати в тупик навіть
високоосвіченого інтелектуала.
9. Виконайте повний лексико-стилістичний аналіз тексту.
Організатор стрілецького руху в  Галичині
Відомий вчений, викладач Степан Теодорович Томашівський
народився в галицькій селянській родині. Здобув ґрунтовну освіту
у Львівському університеті, який закінчив зі ступенем доктора
філософії. Кілька років по тому працював на викладацькій роботі
у Перемишлі, Бережанах та Львові. Одночасно займався науковими
розвідками, особливо велику увагу приділяючи археографічному
вивченню та публікуванню архівних джерел. Спектр наукових інтересів Томашівського був надзвичайно широким: його цікавила
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історія від періоду Київської Русі до сучасності, історія Закарпаття,
історія української церкви. Особливу увагу дослідника привертали
епохи Хмельниччини і Гетьманщини.
Але найбільше ім’я С. Т. Томашівського пов’язане з організацією стрілецького руху в Галичині. Він належав до Української
національно-демократичної партії, був членом Бойової управи Українських січових стрільців. Деякий час перебував на дипломатичній
роботі (1919–1921).
Як учений С. Т. Томашівський залишив нащадкам працю
«Українська історія», де виклав власну концепцію історії України.
Томашівський також вважається одним із засновників державницької школи в українській історіографії.
(З календаря)
Варіант II

1.

9

2.

9

3.

9
4.
9
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Початковий та середній рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал.)
Укажіть рядок складних прикметників, записаних згідно
з орфографічними правилами:
А жовто-блакитний, м’ясо-молочний, загально-освітній, вищевказаний, зовнішньо-економічний;
Б нижченаведений,
низькорентабельний,
фінансовокредитний, матеріально-технічний, азотно-фосфорний;
В важко зрозумілий, дослідно-конструкторський, машиннотракторний, загально-національний, нафтопереробний;
Г загальнодоступний, фінансово-валютний, слабо-розвинений,
кисло-солодкий, народнодержавний.
Укажіть рядок, у якому всі слова з орфограмою «Спрощення
у групах приголосних» записано правильно:
А піздній, жалісний, серцевий, аспірантський;
Б совісний, обласний, тижневий, вісник, навмисне;
В шіснадцять, писнути, ремісник, міський, контрасний;
Г масний, студенство, очисний, якісний, бризнути.
Укажіть рядок, в усіх словах якого відбувається подвоєння
приголосних:
А священ..ий, здоровен..ий, совіст..ю, л..яний;
Б підніс..я, стін..ий, зав..ишки, вихован..ий;
В військ..омат, спец..ех, старан..о, воз..єднан..я;
Г пооран..ий, баштан..ик, невблаган..ий, старан..о.
Укажіть рядок слів, що пишуться разом:
А промене/поглинаючий, біло/сніжний, земле/черпальний;

Б енерго/зберігаючий, суспільно/політичний, фізико/географічний;
В звуко/ізоляційний, хіміко/біологічний, дуго/подібний;
Г космо/політичний, графітно/вугільний, радіо/хвильовий.
5. Укажіть рядок, у якому при написанні власних назв допущено
помилку:
А Карпати, родина Коцюбинських, Марко Вовчок, ріка Південний Буг;
Б Дністер, сім’я Кайдашів, Буковина, сузір’я Водолія;
В Кирило Кожум’яка, День Незалежності України, «Кобзар»
Т. Г. Шевченка;
9 Г Азовське море, Черкаси, Ярослав Мудрий, журнал Барвінок.
6. Укажіть рядок прислівників, записаних відповідно до норм
правопису:
А на втікача, мимо їздом, назло, намить, будь-ласка;
Б на певне, у смак, зрадості, ясно ясно, за кордоном;
9 В десь-інколи, будь-коли, по-господарськи, ось-ось, по чет
веро;
Г поза вчора, на весну, безупину, зкраю вкрай, в двоє.
Достатній та високий рівні
(За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бали.)
7. Розставте розділові знаки в реченнях.
Багато страшних легенд складено про той вир і Тимко хоч
і не вірив у них проте кожного разу коли плив Ташанню обминав
страшне місце. Але зараз якось зовсім забув про нього і опам’ятався
лише тоді коли човен рвонуло вбік і він перевернувся і холодна вода
стьобнула Тимка по самі ніздрі закрутила його всмоктуючи в чорну
глибину що в’юнилася під ногами густими русалчиними косами.
(Гр. Тютюнник)
8. Відредагуйте речення.
На свій новий імідж Демі Мур витратила півмільйона доларів
і цілий рік часу.
Вона мала важкий моральний вплив на психіку.
Ставили всілякі п’єси, постановки і самі виступали в ролі акторів.
9. Виконайте повний лексико-стилістичний аналіз тексту.
У творчому доробку художника-графіка Івана Семеновича
Бринюка — вітражі, мозаїчні панно, у яких він продовжує традиції народного іконопису на склі. Образи космології прадавніх українців поєднує із символами християнської міфології, українського
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фольклору та на тлі історичних постатей, застосовуючи принципи
народного мистецтва, іконографії, прийоми монументальності, великих площин і форм.
Народився митець 6 вересня 1952 року у селі Панівцях Кам’я
нець-Подільського району Хмельницької області. Закінчив Український поліграфічний інститут у Львові (1986, викладачі О. Мікловда,
Б. Валуєнко, Ф. Глущук). Працював оформлювачем на Київському
виробничо-рекламному комбінаті, художнім редактором журналу
«Барвінок», художником Київського комбінату монументальнодекоративного мистецтва. Нині — на викладацькій роботі.
Іванові Бринюку належать цикл робіт «Українські народні
думи», серії «Герої України в піснях і легендах», «Народні свята»
«Очищення», триптих «Чорнобильська мадонна», диптих «Золотий
плуг», «Весняні забави», «Ярило», «Бог війни», фрески «Благовіщення» у Михайлівському Золотоверхому соборі та багато інших.
Твори зберігаються в музеях України.
(З календаря)
IV.	Підбиття підсумків уроку
;

Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Вважаю, що контрольну роботу я написав (написала)…

V.	Домашнє завдання
Підготувати запитання для лінгвістичної вікторини.

Урок № 35. Варіант І
Тема.
Мета:

Узагальнення і систематизація відомостей із
синтаксису, пунктуації, лінгвістики й стилістики.

узагальнити й систематизувати знання учнів з курсу мови в одинадцятому класі,
підбити підсумки роботи за рік; розвивати здатність до самооцінки, рефлексії;
виховувати повагу до думки іншої людини.
Очікувані результати: учні вміють застосовувати теоретичні знання на практиці, володіють навичками роботи в команді, удосконалюють правописні вміння та навички, культуру
усного та писемного мовлення.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, словники.
Тип уроку: систематизація та узагальнення вивченого матеріалу.
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Хід уроку
I.	Оголошення теми й мети уроку
II.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Слово вчителя.

Сьогодні на уроці ми перевіримо рівень засвоєння вами основ
них відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту й стилістики.
III.	Основний зміст роботи
;

Тренувальна вправа.

Погрупуйте слова-терміни за галузями знань. Значення незрозумілих
слів з’ясуйте за словником. Зі словами однієї групи складіть усі види
складних речень.
Ринок, брокер, консенсус, система, конституція, клімат, дивіденд, арена, рента, файл, тектонічний, дотація, аудит, мінеральносировинний, ліміт, біржа, меморандум, суфікс, арбітраж, папка,
узагальнення, модем, феєрія, де-факто, інвестиція, новація, акредитив, паритет, гирло, складоподіл, убезпечувати, приріст, височина,
інстанція, монітор.
;

Переклад українською мовою.
Перекладіть фізико-математичний текст українською мовою.

Динамика
Динамика — раздел механики, в котором изучаются закономерности механического движения макроскопических тел под воздействием приложенных к ним сил.
Сила — векторная величина, являющаяся мерой механического воздействия на материальную точку или тело со стороны других
тел или полей. Сила полностью определена, если заданы ее модуль,
направление и точка приложения. Прямая, вдоль которой направлена сила, называется линией действия силы.
Инертность — свойство тел сохранять свою скорость в отсутствие взаимодействия с другими телами.
Масса — физическая величина, являющаяся мерой инертности материальной точки (тела) в поступательном движении.
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Импульс тела или количество движения — произведение
массы тела на его скорость.
(З підручника)
;

Гра «Редактор».
Відредагуйте речення.
На цій довідці має бути фото та завірена печатка директора
школи.
Під такою назвою в Інтернет-газеті «Дуель» були опубліковані
дорожні нотатки росіянина, який, піддавшись на американську пропаганду, рвонув на постійне місце проживання в Америку.
Аргументи «Карпат» змінити перебіг подій виглядали непереконливими.
Я думаю, що саме тому через цей конфлікт і відбулася проблема, коли проти нього почався такий великий тиск.
Прожитковий рівень збільшать.
;

Робота з текстом.
Виконайте лексико-стилістичний аналіз тексту.
Життя, прожите у музиці
Лучано Паваротті, один із найбільш популярних сучасних
оперних виконавців, належав до групи трьох тенорів. Широко відомий своїми телевізійними концертами та гуманітарною роботою,
гроші від якої він перераховував на користь біженців та Червоного
Хреста.
Народився видатний співак у місті Модені, що на півночі Італії, у небагатій сім’ї. Батько його був пекарем та співаком-аматором,
а мати працювала на фабриці сигар. Знайомство зі світом музики
для Паваротті почалося із записів батька. У віці 9 років став співати
у місцевому церковному хорі разом із батьком. Великою пристрастю
дитинства Паваротті був футбол.
Лучано серйозно почав займатися співом 1954 р. у віці 19 років у класі Арріго Пола. 6 років навчання не принесли матеріального
статку. Дебют Паваротті відбувся у ролі Рудольфа в опері «Богема»
на сцені муніципального театру м. Реджіо Еміліа у квітні 1961 р.
1965 р. дебютував на сцені міланської Ла Скала, за рік — лондонської Ковент Гарден, що принесло йому перший великий успіх,
який у подальшому незмінно супроводжував співака упродовж
життя і привів Лучано Паваротті до світової слави. У рамках свого
прощального світового туру Паваротті відвідав Україну, де в квітні
2005 р. дав концерт у палаці «Україна».
(З календаря)
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IV.	Підбиття підсумків уроку
;

Опитування-інтерв’ю.
— Що під час вивчення курсу української мови вам видалося
найскладнішим?
— Що було найцікавішим?
— Що б ви хотіли змінити?
— Над чим вам ще треба попрацювати, щоб бути грамотною
людиною?
;

Заключне слово вчителя.
Учитель розповідає про загальну успішність учнів за рік, характеризує роботу кожного школяра та оголошує семестрові й річні
оцінки.

Урок № 35. Варіант ІІ
Тема.

Узагальнення і систематизація відомостей
із синтаксису, пунктуації, лінгвістики
й стилістики.

Мета:

узагальнити й систематизувати знання учнів з курсу мови в одинадцятому класі,
підбити підсумки роботи за рік; розвивати здатність до самооцінки, рефлексії;
виховувати повагу до думки іншої людини.
Очікувані результати: учні вміють застосовувати теоретичні знання на практиці, володіють навичками роботи в команді, удосконалюють правописні вміння та навички, культуру
усного та писемного мовлення.
Обладнання: підручник, торбинка, фішки із номерами вправ, дидактичний матеріал.
Тип уроку: нетрадиційний (урок-змагання).
Хід уроку
I.	Оголошення теми й мети уроку
II.	Мотивація навчальної діяльності школярів
;

Слово вчителя.
Сьогодні на уроці ми перевіримо рівень засвоєння вами основ
них відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту й стилістики.
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III.	Основний зміст роботи
Проведення лінгвістичної вікторини.
I етап. «Розминка»
Кожна команда отримує по 5 запитань. Якщо команда, котрій
адресовано запитання, не може на нього відповісти, суперники роб
лять спробу заробити собі додатковий бал.
;

I команда
— Що таке комунікація?
— Дайте визначення поняття «риторика».
— Назвіть основні ознаки речення.
— Назвіть стилістичні ресурси простого речення.
— У чому полягає стилістична своєрідність називних речень?
II команда
— Що таке комунікабельність?
— Коли і де виникла риторика?
— Що називається синтаксисом?
— Чим зумовлюються стилістика, зміст і структура складного
речення?
— У чому полягає стилістична своєрідність безособових речень?
III команда
— Які бувають комунікативні помилки?
— Розкажіть про розвиток ораторського мистецтва в Греції?
— Дайте визначення поняття «речення».
— Які можуть бути типові помилки в стилістичному використанні порядку слів?
— У чому полягає стилістична своєрідність узагальнено-особо
вих речень?
IV команда
— Поясніть поняття «міжкультурна комунікація» в професійній сфері.
— Розкажіть про розвиток ораторського мистецтва в КиєвоМогилянській академії.
— Дайте визначення поняття «словосполучення».
— Що таке стилістичні норми?
— У чому полягає стилістична своєрідність означено-особових
речень?
;
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II етап. «Вікторина»
Учні відповідають на питання, складені вдома.

;

III етап. «Загадкова торбинка»
Команди витягають із торбинки номери вправ, які повинні
виконати за підручником.
;

IV етап. «Редактор»
Відредагуйте речення.
В кіно йдуть одні старі.
Доведений до зубожіння, розтерзаний і розтоптаний народ
лише скептично посміхався, не вірячи вже в ніщо.
Джерелом ангіни можуть бути вогнища застарілої інфекції —
карієс, хворі ясна і хронічна нежить.
До Києва Юлія Леонідівна приїхала разом з онукою Машою.
Жеребкування Кубку УЄФА «подарувало» Україні не дуже
втішні результати.
V етап. «Ерудит»
Команди визначають по одному учаснику, який повинен згадати якнайбільше фразеологізмів зі словом, що його запропонують
суперники.
;

VI етап. «Прес-конференція»
Команда висвітлює матеріал на запропоновану чи вибрану
в процесі жеребкування тему.
1) «Практична стилістика і культура мовлення»
2) «Лінгвістика тексту»
3) «Риторика»
4) «Комунікація»
;

;

VII етап. «Ерудит»
Установіть відповідність між винахідниками та їхніми відкриттями.
1 Рудольф Дізель
2 Галілео Галілей
3 Френк Віттл
4 Томас Едісон
5 Альберт Ейнштейн
6 Амброз Флемінг
7 Майкл Фарадей
8 Брати Люм’єр
9 Семюель Морзе
10 Ганс Ліпперсгей

А Передача повідомлень у вигляді
спеціального коду
Б Діодна лампочка
В Двигун
Г Теорія будови Сонячної системи
Д Реактивний двигун
Е	 Фонограф
Є Квантова теорія
Ж	Телескоп
И	 Трансформатор
К Демонстрація найперших
фільмів
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IV.	Підбиття підсумків уроку
Творча робота.
(Кожна команда складає сенкан до слова, яке їй дісталося на
жеребкуванні.)
МОВА, НАРОД, БАТЬКІВЩИНА, ОСОБИСТІСТЬ.
;

;

Оголошення результатів.

Заключне слово вчителя.
Учитель розповідає про загальну успішність учнів за рік, характеризує роботу кожного школяра та оголошує семестрові й річні
оцінки.
;
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Додаток 1
		Схеми аналізу художнього тексту
фонетико-стилістичний аналіз
1. Виразне читання тексту (правильне інтонування, наголошення). Стиль.
2. Пошук явищ фоносемантики.
3. Характеристика засобів милозвучності:
а) евфонічні чергування голосних і приголосних звуків;
б) вимовна легкість (повноголосся, подовження, спрощення).
4. Звукопис: асонанс, алітерація, дисонанс, парономазія, ономатопея.
5. Роль у тропах і стилістичних фігурах фонетичних засобів.
6. Значення фонетико-стилістичних засобів для вираження головної думки твору та створення відповідного настрою.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

лексико-стилістичний аналіз
Виразне читання тексту. Стиль.
Лексичний коментар: з’ясування значення незнайомих слів,
нормативності, інформаційності, емоційності, експресив
ності.
Характеристика лексики за походженням і тематикою.
Стилістична характеристика лексики (книжна, розмовна; нейтральна, стилістично забарвлена).
Функції багатозначних слів.
Доцільність використання синонімів, антонімів, омонімів, паронімів.
Роль лексичних засобів у творенні тропів, стилістичних фігур.
Художньо-естетична інтерпретація лексики тексту. Вплив
лексико-стилістичних засобів на вираження ідейно-образного
й естетичного змісту твору.
аналіз морфемно-словотворчих засобів

1. Виразне читання тексту. Стиль.
2. Пошук стилістично забарвлених морфем у тексті.
3. Інтерпретація дериватів. Характеристика словотворчих засобів,
що надають семантико-стилістичних відтінків словам (зменшеності, пестливості, згрубілості, урочистості, фольклорності;
книжності, розмовності, емоційності, інтимності тощо).
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4. Роль морфем і словотворчих засобів у створенні образності
й уточненні змісту твору.
морфолого-стилістичний аналіз
1. Виразне читання тексту. Стиль.
2. Визначення семантико-стилістичних функцій самостійних,
службових частин мови, вигуків (функції конкретизації, емоційності, динамічності, образності тощо).
3. Характеристика тропів і стилістичних фігур, в основі яких
лежать морфологічні засоби (слова певних частин мови, граматичні форми роду, числа, відмінка, особи, часу).
4. Відбір автором певних граматичних форм у зв’язку із типом
мовлення, жанром, стилем, темою, основною думкою твору.
5. Варіантність морфологічних форм.
6. Характеристика тексту з погляду нормативності морфологічних засобів.
синтаксично-стилістичний аналіз
1. Виразне читання тексту. Стиль.
2. Стилістична роль речень за метою висловлювання (модальністю) та емоційним забарвленням.
3. Макро- і мікросинтаксичні структури.
4. Стилістичні функції простих і складних речень.
5. Роль двоскладних та односкладних речень (описова,
узагальнено-смислова, виражальна).
6. Функції однорідних членів речення, вставних і вставлених
конструкцій, відокремлених членів речення, вокативів.
7. Функціонально-стилістична роль прямої мови, мови авторського введення, невласне прямої мови.
8. Синтаксичні одиниці, що стали основою тропів і стилістичних
фігур.
9. Значення синтаксичних засобів у висвітленні теми та ідеї твору, у побудові образної системи.
10. Синтаксичні особливості індивідуального стилю мовлення.
повний лінгвостилістичний аналіз
1. Виразне читання тексту. Стиль.
2. Автор як мовна особистість. Час і місце написання твору.
3. Визначення жанрово-стильової приналежності та експресивноемоційного колориту тексту.
4. Тема (підтема), основна думка твору.
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5.
6.
7.
8.
9.

Функціональний тип мовлення. Ритмолад тексту.
Монолог, діалог, полілог. Інтертекстуальність.
Образ автора. Мовні засоби творення образу автора.
Образна система тексту. Домінанти і ключові слова.
Засоби зв’язку речень у тексті (послідовний, паралельний, радіальний).
10. Аналіз мовних засобів (фонетико-орфоепічних, графічних,
лексичних, морфемно-словотвірних, морфологічних, синтаксичних), що мають ідейно-естетичне навантаження, є основою
тропів і стилістичних фігур.
11. Роль мовних одиниць у передачі головної думки, творенні образної системи.
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Додаток 2
		Схеми розбору РЕЧЕНня
Синтаксичний розбір ПРОСТОГО речення
1. Тип за метою висловлювання: розповідне, питальне, спонукальне.
2. Тип за наявністю емоційного забарвлення: окличне чи неокличне.
3. Тип за структурою: двоскладне чи односкладне, різновид односкладного речення.
4. Повне чи неповне.
5. Головні члени речення, їхній тип, способи вираження.
6. Поширене чи непоширене.
7. Другорядні члени речення, їхні види, способи вираження.
8. Ускладнене чи неускладнене. Характер ускладнення (чим
ускладнене).
Синтаксичний розбір складного речення
1. Тип за метою висловлювання: розповідне, питальне, спонукальне.
2. Тип за наявністю емоційного забарвлення: окличне чи неокличне.
3. Тип складного речення за способом зв’язку між частинами:
сполучникове, безсполучникове; сполучникове складносурядне, сполучникове складнопідрядне — підрядна частина залежить від слова головної частини чи від головної частини
в цілому; складне речення з різними видами зв’язку між частинами.
4. Характеристика частин складного речення: складносурядне речення зі значенням одночасності або послідовності дії,
складнопідрядне речення зі з’ясувальною, означальною, обставинною підрядною частиною; значеннєві відношення між
частинами складного безсполучникового речення.
5. Схема зв’язків у складному реченні.
6. Пояснити вживання розділових знаків (усно).
7. Синтаксичний розбір кожного простого речення.
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Додаток 3
		Перекази*
;

Докладний переказ із творчим завданням

Свято без Миколая
Творче завдання: продовжити переказ власними міркуваннями щодо
оптимістичності й символічності сподівань героя поданого тексту,
що Святий Миколай «неодмінно прийде».
Уранці Йванко, тільки-но розплющив очі, заглянув під подушку на печі, де спав. Нічого. Подивився ще. Пошукав на припічку — теж пусто. Крізь вікна до хати вривалася білизна снігів.
Насипало вночі. На душі в хлопця зробилося якось щемно. Встромив ноги в засохлі чоботи, вихопився на вулицю. Спершись на похилені ворітця, беззвучно плакала мама. Була лише в сорочці. На
синове німе запитання кивнула головою на сліди від машини на
дорозі. Чорні, кривулясті, вони різко виділялися на тлі засніженої
сільської вулиці. Іванко знав: такі сліди залишає по собі «чорний
ворон». Після нього село завжди когось не дораховувалося; село
завмирало, не чулося звичних співів вечорами, люди ставали замкнуті, малослівні. Хлопець чимдуж помчався цією зловіщою ко
лією. Вилетів на крутий пагорб. На старій дуплавій тополі протяжно крякнула ворона. Сліди чорними зміями впиналися в цісарський
гостинець і там губилися…
Батько повернувся через кілька днів пізнього вечора.
— Слава Йсу… — мовив з порога й додав буденним голосом.—
Сліпаєте в темноті. Чому ґнота не підкрутите?
Непевними кроками, боком пройшов до столу. Мовчки сів на
широку вичовгану лаву, поклав на стіл великі кістляві руки, помережані синюватими жилами, стиснув кулаки. Наче дві велетенські,
подовбані негодою брили здіймалися вони над темно-коричневою
поверхнею віка. Тато випростав довгі, з темними нігтями пальці.
Полегшено зітхнув.
Іванко з мамою читали на печі казки. Мати мовчки сплеснула
руками, опустилася на долівку з лампою в руках. Почепила її на
гачок на сволокові. По стінах і по стелі застрибали химерні тіні.
Розгублено стала посеред хати. Жовтувате світло торкнулося батькового обличчя, що за тих кілька днів помітно схудло й потемніло.
* Друкується за виданням: Українська мова. Усі види переказів. 5–11 класи /
Т. М. Шабельник, В. Ф. Жовтобрюх, Л. Е. Ліснича. — Х.: Вид-во «Ранок».
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Під очима проступали невиразні синці. Батько вловив співчутливий
мамин погляд, відвернувся до образів. Повів затуманеним зором
по хатині, затримав очі на хрестикові з тіста над дверима. Повернувся до малого, поманив його до себе. Погладив їжакувату синову
голову. Взяв скибку житнього хліба, потягся до цибулини, вмокнув її в дерев’яну сільничку. Дав відкусити малому від окрайця та
цибулини, відтак і сам заповзявся обережно жувати. В кістлявій
щелепі щось сухо тріснуло, через мить ще раз. Тато вхопився рукою за щоку. Відклав хліб та цибулину. Мати пташиною зірвалася
з припічка, підбігла до батька. Маленькою рукою погладила болюче
місце.
— Били?
— О-ой, не питай ліпше.
— Що ж так довго тримали?
— Заставляли признатися.
— Ви подумайте лишень! У чому?
— Там признаєшся в усьому. Що було й чого не було. Вони
свою справу добре знають.
— А як ти?
— Що я? Вони там так заувихалися коло мене, що… Знову
хотіли спровадити до білих ведмедів…
Іванко легенько, самими кінчиками тоненьких пальців по
гладив вузлуваті татові руки. На думку спали дідові слова, що він
їх любив часто повторювати:
— Руки селянські спочинуть, коли в них вкладуть свічку.
Батько поклав Іванкові на плече важку руку, всміхнувся сірими очима.
— А що, Йванку, святий Миколай не приходив? — оскільки
хлопчина лише дрібно кліпав оченятами, запевнив:— Прийде, синку, неодмінно прийде.
(449 сл.)
(За М. Андрусяком)
Неоціненний дар
Творче завдання: доповнити переказ міркуваннями про роль меценатства у розвитку культури.
…У січні 1015 року, в неділю, у церкві Успіння Богородиці на
Подолі яскраво палали свічки. Стояв урочистий гомін, церква була
переповнена людом. Священики, філософи, поети, ченці, міщани,
подільські ремісники — ніде ногою ступити.
Рокоче бас архімандрита Єлисея Плетенецького. Він зачитує
Статут братства, яке зараз має утворитись.
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…Братство повинно відстоювати права українського і білоруського народів. Насаджувати освіту по всій Україні та Білорусі.
Відкривати школи. Готувати письменників, філософів, риториків,
учителів. Оберігати пам’ятки історії, культури, цінні книги, літописи. Допомагати бідним, удовам, сиротам, старим. Піклуватися про
нужденних членів братства. Викупляти бранців із татаро-турецької
неволі…
Членом братства може бути кожен, хто бажає. Як чоловіки,
так і жінки. Кожен бажаючий має ознайомитися з порядками і проголосити в церкві, перед товаришами, присягу, що виконуватиме
всі накази й вимоги братства. Якщо порушить присягу, то вважатиметься клятвовідступником.
Усе було ретельно продумано, і до цього багато доклала розуму
та кмітливості Лисавета Гулевичівна.
На зборах право голосу мав кожен братчик, заборонялося тільки говорити про стороннє. Розмова повинна вестися тихим, рівним
голосом. Ні в якому разі не перебивати одне одного, не дратуватися,
не ображати будь-кого.
Члени братства мали допомагати один одному. Найперший
обов’язок кожного братчика — відвідати хворого, зарадити йому,
повідомити братство про біду. У цій згуртованості, монолітності,
взаємовиручці теж мало виховуватися почуття взаємної любові, великої єдності.
Почесною місією братства була побудова шкіл в Україні, залучення українського трудящого люду до освіти, створення народних книгозбірень, розшук і зберігання історичних літописів, книг,
документів.
Широка програма була у братства, і воно невпинно і швидко
зростало.
Зростала й купа каміння, будівельного лісу на земельній ділянці Лисавети, де збиралися будувати академію. Каменярі обтесували гранітні брили, вже вищали пилки, торохкотіли хури з лісом, уже мало початися будівництво, та братчиків заїдала одна
перешкода… Вони не можуть нічого сплатити за оренду Лисаветі.
А магістрат, мовби навмисне (та воно так і було), вимагав документів про виплату орендованої землі — інакше не буде дозволу
на будівництво.
Мізкували братчики, як бути. Є земля, і не можна нею
скористатися. Не хочеться й майстрів випускати з рук, і грошей
немає.
Лисавета довідалася про муки своїх однодумців. Боляче стало
Гулевичівні: над чим ламають голови поважні добродії!
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Повеліла запрягати коней в сани. За півгодини була вже в магістраті — там шанобливо розступалися перед небувалою гостею —
пані маршалковою.
Лисавета звернулася до одного з писарчуків:
— Напишіть, будь ласка, дарчий запис на землю.
— Кому ж ви даруєте свою землю, ясновельможна пані?
— Київському братству святому на академію, готель, будинок
для сиріт і монастир.
У магістраті принишкли.
— Святе діло,— сухо промовив шляхетний писарчук.
I не встиг він почати запис, як по Києву полетіла неймовірна
звістка, від якої блідли, зеленіли обличчя в уніатів і розквітали
усмішки у міщан, ремісників, простолюду.
За годину дарчий запис був готовий.
Братство одразу здобуло великий авторитет серед народу. Врешті братство одразу стало могутнім — воно має свою землю і може
здійсніти омріяне будівництво.
(450 сл.)
(За П. Колісниченком та С. Плачиндою)
Корпус миру США й охорона довкілля
Творче завдання: продовжити текст власними міркуваннями про те, наскільки важливим є підвищення рівня екологічної освіти населення
України.
Першою угодою між Сполученими Штатами Америки й незалежною Україною стала Угода про діяльність Корпусу Миру в Україні, підписана президентами обох держав у 1991 році.
Проект Охорони навколишнього середовища Корпусу Миру
було започатковано 1997 року — саме тоді п’ятнадцять перших
добровольців-екологів прибули в Україну й були направлені в державні та недержавні організації західного регіону. З того часу щорічно п’ятнадцять нових екологів прибуває в Україну. На запрошення українських організацій вони призначаються на дворічний
термін і працюють як повноправні співробітники цих організацій.
Власне, що таке Екологічний проект? Під цим поняттям розуміють діяльність добровольців, спрямовану на охорону навколишнього природного середовища. А форми такої діяльності, зрозуміло,
найрізноманітніші. Головною ж особливістю Екологічного проекту
Корпусу Миру є те, що всі завдання і проблеми вирішуються спільними зусиллями американських волонтерів та їхніх українських партнерів. Це відповідає філософії Корпусу Миру та його цілям, заради
яких, власне, й було створено цю організацію — надавати допомогу
тим, хто її потребує, та сприяти кращому розумінню між народами.
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Екологічна освіта є ключовим напрямом діяльності в рамках
Екологічного проекту. Волонтери-освітяни працюють у середніх
спеціалізованих школах природничого спрямування, позашкільних
освітніх установах (таких, як еколого-натуралістичні центри, центри дитячої творчості та ін.), а також у громадських екологічних
організаціях, діяльність яких сфокусована на екологічну освіту та
інформування.
Окрім звичних для нас форм гурткової роботи, організація
екологічних клубів та літніх таборів приваблює не лише школярів,
а й студентську молодь, де живе спілкування дозволяє дізнатися про
далеку державу, набути практичних навичок використання живої
англійської мови. Гарним прикладом може бути літній екологічний
табір у Канівському заповіднику, де завдяки зусиллям і підтримці
волонтерів учні з Рівного, Охтирки, Черкас і Канева пройшли тренінг із проведення екологічних досліджень і моніторингу та формування лідерських якостей. А підготовленим у результаті посібником
про організацію подібних таборів можуть скористатися ті, хто бажає
здійснити подібні проекти.
Що ще корисного можуть запропонувати американські добровольці своїм українським партнерам? Передусім — і це голов
не — своє бачення проблем і підходи до їх розв’язання. Прагнучи
співробітництва з волонтерами Корпусу Миру, українські партнери
очікують інноваційних підходів, нестандартних проектів, нових методик і програм, власне, поштовху для подальшого розвитку.
Можна окреслити кілька напрямів, де такі очікування справджуються. Не варто когось переконувати, що наша економічна ситуація є головною причиною обмеженості в навчальних матеріалах та
відсутності доступу до інформаційних ресурсів. Тому ті організації,
де волонтери допомогли створити нові ресурсні центри чи збагатили
існуючі за рахунок нової літератури чи доступу до Інтернету, звичайно, не можуть не бути задоволеними.
Форми роботи волонтерів варіюються від традиційних гуртків,
семінарів, тренінгів, конференцій до дитячого екологічного театру,
створеного на Тернопільщині, чи лялькового екологічного театру,
створеного у Вінниці. Волонтер Джон Звожек нагороджений спеціальною відзнакою почесного громадянина міста Тернопіль — так був
оцінений його внесок у розробку проектів щодо відновлення кількох
парків цього старовинного міста. Аналогічний проект розробляють
у Хмельницькому. А незабаром прибуде нова група волонтерів — із
новими ідеями і новими проектами.
(450 сл.)

(За В. Карамушкою)
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Життя ролерів
Творче завдання: довести або спростувати думку про те, що катання на
роликах — атрибут сучасної моди.
Я хочу розповісти про нас, про дике плем’я, яке або ненавидять, або йому заздрять. Про нас, про ролерів, про справжніх
ролерів. Саме справжніх, тому що далеко не кожен з тих, кого ви
бачите на вулиці на роликах,— справжній ролер.
Коли ти став на ролики, навчився кататись, перед тобою лише
два варіанти розвитку подій: або ти зламаєш собі шию і разом з роликовим спортом припиниш займатися ще багатьма приємними речами, або станеш профі й ніколи з роликів уже не злізеш. Тому що
із цією насолодою розпрощатись неможливо. Це як комп’ютерні
ігри чи насіння. Ролики — це, водночас, і приємне заняття, і необтяжливий спорт, і добра фігура, і серйозна альтернатива молодіжній
безвиході: погодьтеся, панове дорослі, що краще гасати по вулицях
і стрибати зі сходів, аніж сидіти в підвалі, курити чи тусуватись
у барі. Вечори, звичайно, в ролера вільні — у темряві нормальні
люди не катаються,— але, повірте мені, повністю паралізовані —
після цілого дня катання можна лише лежати і читати книжку
(і спати, звичайно).
Поступово ролери обростають умовностями, нормами, атрибутами. Так з’явився ролер-клуб, який є невигідний і необов’язковий,
з’явилася норма ввічливості у ролерів один до одного, норма неперебігання дороги. З’явився свій фольклор: «Добрий пішохід — відсутній пішохід», «Краще впасти зарання, ніж зі сходів», «Більша
швидкість — до Бога ближче» тощо. За приспівочку при катанні
згодиться все що завгодно: від Висоцького до «…тополиный пух,
жара, июль…».
До речі, про пішоходів. Ми умовно склали собі списочок головних ворогів кожного ролера, і очолює цей почесний список, звичайно, поганий асфальт з бруківкою на пару, яка все множиться.
А друге місце посідаєте, вибачайте, панове пішоходи,.. ви. Ну нащо
лякатися, коли вам назустріч їде ролер: ролики — дуже мобільна
річ, один непомітний рух — і я вас об’їхала, але навіщо ж метушитись і бігати поперек Хрещатика, ось саме тоді я можу вас і не
об’їхати. А Майдан! Це просто вавілонське стовпотворіння, а не площа. Ну невже так принципово стати посередині сходів і споглядати
дівчат у коротких спідницях. Люди тут катаються.
Інші вороги ролерів — пісок, дощ, темрява. Машини, дрібні
камінці, деякі милі песики із зайвою енергією, але це все не так
страшно.
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Ще неприємно, як нас сприймають люди. Всі ті, хто помилувався твоїми рухами чи обернувся подивитись на марку твоїх
роликів — це все свої в цивільному, а інші реагують зовсім інакше, як на соціальних жевжиків, телепнів-переростків. Навіть наша
викладач-психолог вважає нас марнотратами часу і небезпекою для
життя її сина. Хоча, що приємно: коли ти падаєш, більшість усе ж
таки переходить у табір милосердя і перетворюється на суцільний
Червоний Хрест.
Дехто з критиків вважає катання на роликах атрибутом сучасної молодіжної культури та моди. Але це неправда. Цей спорт
приваблює дуже багатьох. Я навіть бачила одного дідуся вкрай похилого віку на роликах — оце справді свій чувак.
Ну, це все добре, але мені вже час їхати.
(447 сл.)
(За Л. Бедренець)
Львів і  Краків
Творче завдання: викласти власні міркування про те, що заважає нашій
країні в її прагненні наблизитися до європейських стандартів у різних
сферах життя.
Події останніх років дають змогу зробити висновки стосовно
майбутніх взаємин України з Європою.
Польща — чи не єдина країна в Європі, котра має певну українську політику, підтримувану мережею навчальних закладів (сьогодні, здається, у Польщі є більше кафедр та студентів україністики, ніж у всіх інших країнах Європи разом узятих), компетентними
засобами масової інформації (чільні польські газети мають постійних кореспондентів у Києві — на відміну від західних видань, котрі
використовують позаштатних працівників).
Польська культура й українська достатньо близькі, споріднені, щоб розуміти одна одну й притягуватись, і досить далекі, відмінні, щоб сперечатися і відштовхуватися. Саме в Східній та Західній
Галичині вони повною мірою втілюють «реальність національних
культур».
I Львів, і Краків можуть стати (власне, Краків уже став) осередками культурної індустрії і туристичного бізнесу.
Саме в гуманітарній сфері без великих економічних ризиків
та значних витрат можна зробити досить багато за наявності самої лише доброї волі. Насамперед це стосується сфери наукових
досліджень, освіти, культури, інформації. Вже сьогодні без значних
інвестицій можна було б відкрити кілька українських книгарень
у Польщі і кілька польських книгарень у великих містах України,
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забезпечивши для них митні пільги при обміні не лише книжками, а й національною періодикою та відео- й аудіопродукцією. Вже
сьогодні можна істотно розширити обмін радіо- й телепрограмами,
художніми виставками, концертами, театральними виставами. Вже
сьогодні можна було б налагодити вивчення польської мови в українських середніх школах, беручи до уваги не лише її безумовну
перспективність у плані нашої європейської інтеграції, а й значно
більшу доступність порівняно з англійською чи німецькою. Вже
сьогодні можна інтенсифікувати обмін студентами та школярами,
зокрема й у рамках літніх таборів молоді.
Зрозуміло, що в усіх цих програмах Львів і Краків могли б
відігравати помітну роль, причому місцеві органи влади та неурядові організації могли би зробити тут досить багато, навіть
без допомоги з боку Києва. Але є одна галузь, де, як мені здається, Львів і Краків могли би відігравати не просто помітну, а виняткову роль — беручи до уваги їхню приналежність до одного
культурно-історичного регіону та бурхливий розвиток індустрії
розваг у сучасному світі. Ця галузь — культурний туризм. Львів,
звичайно, не стане найближчим часом для поляків та українців
тим, чим став Страсбург для французів і німців після примирення.
Але членство Польщі в Євросоюзі, поза сумнівом, відкриває для
Львова нові можливості.
Завдяки своїй близькості до Польщі (не лише географічній,
а й культурній, психологічній), Львів, як вважають оптимісти по
обидва боки кордону, «міг би стати „локомотивом”, який потягне Україну на захід. Це може вирішально вплинути на його новий
розквіт, даючи тим самим великий шанс молодим здібним українцям».
Для цього їм варто зайнятися своїм власним містом, під’їздами,
вулицями, громадськими вбиральнями. Посадити на своїх підвіконнях герань, поприбирати з газонів сміття, повісити над дверима
крамниці дзвіночок.
Хто був у Кракові (а таких людей у Львові дедалі більше),—
той зрозуміє.
(443 сл.)

(За М. Рябчуком)

Мати й син
Творче завдання: доповнити переказ описом власних почуттів до своєї
мами.
Материне обличчя на відстані витягнутої руки здавалося неправдоподібно темним, мідяно-восковим. Воно мало жорсткі риси
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побіля вуст і біля очей — таке обличчя намалював би старовинний художник на дубовій дошці, зображуючи Богоматір чи святу;
материна голова якраз затуляла сонце, і його проміння, іскрячись
у розмаяних чорних косах, творило довкола материної голови мерехтливий німб. Вона стояла в тому золотавому німбі, який одухо
творяв її обличчя.
Ось мати ступила вбік, і тепер кругла таріль сонця засріблилась у густій блакиті, а довкола материної голови вже не іскрився
й не мерехтів німб. I, усміхнувшись, ти попросив, щоб мати знову
стала там, де стояла щойно, й навіть долонею показав те місце поблизу кущика півонії.
— Хіба не однаково, де стояти?
Не міг ти зізнатися, що таки не однаково, й мати, прочитавши
німе благання в твоїх очах, слухняно ступила ногами на те місце
біля нерозквітлої півонії.
I знову спалахнув німб довкола її голови й розмаяні волоконця
волосся заяскравіли сріблом. Гостре зворушення пойняло тебе.
Мати, припадаючи на коліна, жала серпом лепеху, а ти складав її вогкі пасма до мішка. Угорі над вами, б’ючись у палкому
співі, там і там здригалися маленькі сірі грудочки. То були жайворонки.
Ти згадав давні материні розповіді про те, як у роки колективізації вона пасла людську череду,— і чомусь спершу не зміг уявити
її молоденькою чередничкою із полотняною торбинкою через плече.
Не міг уявити, як, босонога, біжить завертати неслухняних корів,
як у гурті своїх товаришок п’є, полуднуючи, молоко з пляшки. Не
міг уявити, як збирає польові квіти, сплітає вінок і в тому барвистому вінку ввечері йде до села за чередою.
I тому, що не міг уявити її в такому віці, почувався так, наче
свідомо в чомусь завинив перед матір’ю, наче зумисне подумки
скривдив її.
— О, гніздечко,— сказала мати, відкладаючи серпа вбік.
I, ставши навколішки, долонями розгорнула косатий кущик трави.— Ще зовсім тепленьке…
Обличчям відчула чи чутливою шкірою долонь, що гніздечко
ще тепле.
А воно, викладене з сухих стебелець, світлою таємницею лежало на самісінькій землі, і в овалі цієї таємниці звабливо біліло
троє яєчок. Ви з матір’ю обоє схилилися і довго дивились на пташине гніздечко, мовби ось перед вами відкрилася загадка.
— Жну й не чую, що сполохала пташину,— мовила мати,
докоряючи сама собі.
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— Чиє це гніздечко?
— Либонь, травник звив, хто ж іще.
— Травник? Є така пташка?
— Чом нема, ген б’ється над нами.
То припадаючи до землі, то злітаючи вгору, поблизу крутився
димчасто-сірий травник. Травник розпачливо скрикував — із чорного дзьобика ті скрики вилітали як безсилі погрози.
— Вже скоро пташенята появитись мають,— сказала мати,
відпускаючи з рук кущик трави. Ходімо звідси, хай мала господинька сідає та висиджує, бач, як гнівається на нас.
Мати звелась, ти закинув на плечі мішок із нажатим зіл
лям.
— Хай сідає пташка на гніздо, вже скоро й висидить потомство.
(442 сл.)
(За Є. Гуцалом)
Музеї  — скарбниця національної мудрості
та культури
Творче завдання: доповнити текст переказу описом власних вражень
від відвідування музею.
Для чого існують музеї? Для того щоб у них пізнавати культуру, відчувати дух народу — від давнини до сучасності. Коли турист
приїжджає до Києва чи будь-якого іншого міста з метою пізнати
його, запам’ятати його образ, то спочатку він просто милується архітектурою, парками, вулицями, розкішними фасадами будинків.
Перш ніж завітати до театру, він, звичайно, шукатиме музеї, бо
саме там відчує подих історії та культури, саме там зможе замислитися, зосередитися, майже доторкнутися до Вічності.
Як, перебуваючи в Парижі, не піти до Лувру або в СанктПетербурзі — до Ермітажу. Я ходив по Ермітажу тижнями і не уявляв, що цей музей десь закінчується. Так, треба ходити, ходити,
ходити, дивитися і відчувати… I, пізнаючи щось нове в історії, мистецтві, літературі, дивуватися народженню нових почуттів у самому
собі. Напевно, для цього й існують музеї. Пам’ятаю, як років тридцять тому я вперше переступив поріг меморіального музею Івана
Франка у Львові. Жоден музей світу, де я не був, не справив на мене
такого враження, ніде я не перейнявся цією атмосферою, не відчув
такої близькості до письменника. Я відчув, що там є його Дух… От
зараз Франко вийшов, мабуть, до якоїсь львівської кав’ярні, але
він повернеться, він має повернутися. І це почуття я зберігаю вже
багато років, воно допомагає мені читати й пізнавати Франка.
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На сьогодні роль київського музею Шевченка в нашій культурі неоціненна. Музей може відіграти відповідну роль у висвітленні
життя і творчості самого Шевченка. І в наповненості експозиції нам
допомагає сам Тарас Григорович своїм художнім талантом. Наша
багатюща колекція його мистецької спадщини дає можливість представити його як художника, додаючи до літературної експозиції неповторні живописні барви. Але відобразити життєвий шлях митця
як письменника, художника — дуже важко, проте це не найскладніше. Бо роль музею Шевченка в нашій культурі не обмежується
та не визначається лише висвітленням спадщини Тараса Шевченка.
Значно вища роль цього музею. Він має виховувати живу історичну
пам’ять, відчуття власної історії, культури.
Я вже багато разів казав і ще раз повторюю, що в такий музей, як наш, кожен киянин має приходити не двічі-тричі за життя,
а кілька разів на рік. І щоразу він повинен побачити щось нове.
Мають діяти культурно-освітні програми зі статусом державних, куди входитиме відвідування школярами музею Шевченка —
хоча б раз на рік протягом усього навчання.
Відвідування музею дає часом імпульс до душевного розуміння,
без якого нам ніколи не виховати ні читача, ні прихильника української культури. Наприклад, відвідавши музей Нечуя-Левицького
у Стеблеві, можна глибше зрозуміти особистість і творчість письменника, ніж читаючи підручник. Музей дає змогу потрапити в сере
дину культури, доторкнутися до її душі.
Будучи великим прихильником футболу, ризикну сказати, що
поряд із футболом чи навіть перед нього культура спілкування з музеєм має увійти у свідомість нашої молоді. I, окрім уроку футболу,
може, варто було б увести в наших школах музейний урок.
(446 сл.)

(За С. Гальченком)

Створи себе
Творче завдання: доповнити текст переказу роздумами про шляхи подолання власних вад.
Наше століття називають «століттям стресів». І справді, психоемоційне напруження людей різко зросло у зв’язку з прискоренням ритму життя, інтенсивністю виробництва, урбанізацією, лавиною інформації. Не оминув стрес і юних. Вам, напевне, доводилося
бачити, як дехто блідне на екзаменах, як тремтять у нього пальці.
Усе це наслідки певних стресів.
Усіх подразників людської психіки не злічити. Та кожна людина реагує на них по-своєму. Ці реакції можна приблизно
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 озділити на два типи: мобілізуючі й дезорганізуючі. Тобто в одних
р
людей стрес врешті викликає мобілізацію всіх резервів організму на
вирішення певного завдання, подолання перешкод, в інших — навпаки: пригнічує людину, вона далека від того, аби шукати вихід
навіть із нескладної ситуації.
Тому дуже важливо суттєво розібратися у власних реакціях
на стрес, зуміти обернути їх на «союзників», а не на «противників». Адже одна з найголовніших ознак сильного характеру — вольовий вибір реакції на ту чи іншу ситуацію. І недарма таке довге життя у приказки: «Наймогутніший той, хто передусім володіє
собою».
I все ж, як зміцнити волю? Адже не кожен проходить через
випробування й труднощі, які стають і школою духу, і мірилом наших сил?
Та це й не обов’язково. Власну волю можна з успіхом тренувати на незначних справах, довівши затим до рівня, коли не страшні
навіть великі труднощі. Скажімо, у вас ніяк «не доходять руки»,
щоб зробити лад у своїй кімнаті чи на письмовому столі. Постарайтеся змусити себе щодня стежити за порядком, перетворіть це
на звичку. Не вистачає духу вставати вранці, робити зарядку? Це
також матеріал для вольових тренувань. Таких прикладів чимало
і в навчанні, і в праці, і в дотриманні особистої гігієни.
Важливо лише, як і в будь-якому тренуванні, дотримуватися
оптимальності, поступовості, регулярності. Не слід братися одразу
за великі завдання. Закріпіть спершу одну нескладну звичку, потім
ще кілька. Надалі вольовим контролем можна вже об’єднати якийсь
рід занять, приміром, домашню роботу, загартовування. Так само
слід підходити і до негативних виявів характеру: постарайтеся побороти в собі одну негативну рису, потім іншу і т. д.
Виходить, для виховання волі потрібна воля? Так, і порада
тут одна: треба вірити в успіх, віддавати цьому всі сили, і перемога
неодмінно прийде! Хочу навести дещо віддалену аналогію зі спортом. Бігуни на далекі дистанції знають, що після кількох стартових
кілометрів настає втома, нерідко здається, далі не вистачить сили
ступити й кроку. Спортсмени називають цей стан «мертвою точкою». Однак стайєри в такому разі мобілізують усі свої внутрішні
ресурси і продовжують шлях. За якийсь час після своєрідного піку
напруження, втоми, настає полегшення, з’являється «друге дихання» і стайєр переможно завершує дистанцію.
Такі своєрідні «мертві точки» є не лише в спорті, а й у кожній
справі. І саме сильна воля допомагає перебороти їх, відкриває шлях
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до успіху. Саме так і формується людина із сильним характером,
котра не відступає від своїх ідеалів ні за яких обставин.
(444 сл.)
(За Г. Навроцькою)
;

Стислий переказ із творчим завданням

Дорога у вічність
Творче завдання: доповнити текст власними міркуваннями про трагічну
долю митця.
На літературних зустрічах мене часто запитують: «Звідки почався Василь Симоненко? Де він звівся та розповився?» Інтерес до
його життя і творчості дедалі зростає. Читачів цікавлять усі подробиці з біографії улюбленого письменника.
Я постараюся намалювати вам Симоненкову дорогу — важку,
трагічну і коротку: поет ішов по ній неповних двадцять дев’ять років. Але коротка дорога не знає короткої пам’яті.
Звичайно, вона починається із Біївців — того невеличкого
полтавського села, що єдиною зеленою вулицею біжить до Лубен,
Полтави і Києва — до великого людського океану. А на тій вулиці
над Удаєм-рікою стоїть сиротою старенька селянська хата, де 8 січня 1935 року народився майбутній український поет Василь Андрійович Симоненко. Через ту непомітну і печальну хату пройшли
голод і холод, її не проминули велика війна і всі лихоліття нашого
віку. Спасибі ж добрим людям, які зберегли і ту хату, і ту піч, що
будуть найтеплішою згадкою у ранній творчості поета.
Тепер ця хата знаменита. Тут знаходиться сільський музей
Симоненка — іще бідний і необжитий, але обставлений нехитрими
речами його дитинства. Тільки жаль мені, що тут рідко звучить
людська мова-розмова, що тут ніколи вечорами не світиться вікнами Василева світлиця. Та я щасливий від того, що кілька днів
у своєму житті знав Симоненкову хату веселою, голосною і щедрою.
А було це в незабутні січневі дні 1955 року. Тоді мій однокурсник Вася Симон (так називали його усі друзі-університетчики) запросив мене у свої зачаровані Біївці на гостини до рідної матері. Ми
ходили щедрувати до бабусі Онисі та бабусі Оришки, ми по груди
загрузали у снігові замети, ми раділи людській доброті і щедрості.
А раділи ми ось чому: …що нам тоді сповнилося по двадцять років (я старший від Василя усього на три дні!), …що ми вчилися на
факультеті журналістики столичного Шевченкового університету,
…що наші перші вірші уже почув і похвалив найніжніший український поет Володимир Сосюра, …що Василева мати — іще молода
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і красива — пригощає нас геніальними пирогами і називає обох
синочками…
Ото ізвідтоді я навіки запам’ятав щедру Симоненкову хату
і теплу піч, стареньку початкову школу, холодний сільбуд, Бієве
урочище, гору Лисак і Паращину гору, а також знамениту бієвецьку
криницю, що була сто років тому описана Михайлом Коцюбинським
у документальному оповіданні «Як ми їздили до криниці». Саме
тоді разом із Симоненком я уперше пройшов його засніжений і морозний первопуток — від Біївців до Тарандинців.
Є в столиці України невеличка вулиця, де кожне старе дерево знає живого Симоненка. Це вулиця Освіти, де під четвертим
номером стоїть гуртожиток Київського Державного університету
імені Т. Г. Шевченка. Отам восени 1952 року я уперше зустрів
замріяного, кароокого хлопця, який назвався Василем Симоненком. Він, як і я, був зодягнений у дешевеньку спортивну кофтину, але красиво світився поетичним натхненням. Невдовзі ми
обрали його старостою нашої університетської літературної студії,
яка у п’ятдесятих роках була справжньою кузнею літературних
талантів усієї України. Там поруч із юним Симоненком я й досі
бачу наших творчих однодумців і побратимів. Упродовж багатьох
років вони боролися за те, щоб чесне ім’я нашого вірного товариша
та однокурсника ніколи не згасло на небозводі сучасної літератури.
А в тому гуртожитку і в нашому рідному університеті ніколи не
вивітряться наші молоді голоси, наші дружні суперечки. Пам’ятає
їх і вечорова вулиця Освіти, яка уже давно проситься, щоб її назвали ім’ям Симоненка — славетного народного поета. Не може
бути, щоб такої вулиці в Києві не було. Адже Симоненкова дорога
у вічність проходить і через Київ.
Це дорога — у людське безсмертя, де буде звучати Симоненків
заповіт:
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.

(557 сл.)

(За М. Сомом)

Тато
Творче завдання: написати про те, до яких роздумів спонукає вас зображений автором невеликий епізод Великої Вітчизняної війни.
Крізь хмаровище заводських димів прозирає до Віруньки той
найдорожчий образ, що ним опечалене її дитинство, той, що пішов
зі світу її дитячої любові у канонаду дніпровських переправ, щоб
ніколи звідти не повернутись.
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Тато все нездужав, ледь живим привела його мати додому,
визволивши з якоїсь страшної хорольської ями, виблагала, викупила за самогон. Тисячі й тисячі полонених гноїли там німці за
колючим дротом у глинищах просто неба в холодні осінні дощі. Од
вітру валився той нужденний скелет в обмотках… Відволодала його
мати, підлікувала, з могили видерла,— на таке здатна справжня
подружня любов. Тяжко бухикав тато всю зиму, Віруня тулилась
до його ніг, і рука батькова гладила її дитячу голівку…
Потім тікали німці. Команди паліїв мотоциклами гасали по
селу, тикали вогняними квачами попід стріхи. Дотла село було спалене, все погоріло.
Незабаром на толоці молоді лейтенанти шикували їхніх батьків, завдруге мобілізованих, одягнутих ще в домашнє, не солдатське. «Піджаками» називали їх, і чомусь це було кривдно. З ранку
й до вечора висиджувала Вірунька з ровесниками край толоки, все
дивилася, як ловкенький молодий лейтенант з медаллю «За Сталінград» навчає їхніх батьків марширувати. Скніла весь час душею за
татка, дивлячись, як невміло, хоча й старанно виконує ті вправи.
Щось наче змінилось у їхніх батьках у ті дні, і шкарубкі їхні руки
стали ще ніжніші, коли під час перепочинку крадькома гладили
вони своїх притихлих, присмирнілих донечок та синочків. Кожен
крок вона пам’ятає, кожен сумовитий усміх, що він їй непомітно
посилав з-під вусів, проходячи повз неї в строю серед таких, як
і сам, «людей-піджаків». Тупцювання обважнілих ніг пам’ятає, оті
нескінченні «кроком руш» і «на місці», і як зсутулена спина силкувалась виструнчитись згідно з командою, і як «батьки-піджаки» під
час перепочинку частували лейтенанта та сержантів із своїх клунків, що їх догідливо розгортали перед ними матері. Декотрі з командирів ставились до щойно мобілізованих зверхньо, підганяли їх
грубими окриками, обзивали чорносвитниками, і що всі ви, мовляв,
на Україні такі, воювати в 41-му не хотіли, сиділи на печах… До
болю образливо було дітям слухати таке.
А потім якось уранці вибігла Вірунька з подружками на толоку на батьків своїх дивитись, а батьків уже як і не було: відправили
вночі! Розгублені стояли діти, приголомшені були й тітки, що поприходили з близьких і дальших сіл. Так, у піджаках, у домашньому й кинуто було їх, чорносвитників, на Дніпро, повели їх туди
лейтенанти вночі.
Так тоскно було бачити толоку без батьків… Краялась болем дитяча душа. Того ж дня малеча, з ними й Вірунька, потай
від матерів рушили услід за батьками до Дніпра. Вони дуже довго
йшли, ледве плутали дитячі ноженята в бур’янах. А надвечір таки
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виплутались, побачили перед себе Дніпро. Гуркоту бою вже не чути
було. І нікого не видно. Були тільки німі задніпровські горби, пологі схили, що зеленіли озиминою, а по тому зеленому всюди темні
цятки, цятки, цятки…
Стояли гуртиком діти, сторопіло дивились на той бік Дніпра,
все не могли втямити: що то за цятки по зеленому? Вирви, ями від
снарядів? Та це ж вони! В піджаках! Батьки наші!
Стукотіли дитячі серця під лахманинами. Безмовний був світ.
І серед цієї великої безмовності тільки цівкала й цівкала сіра якась
пташина, гойдаючись на очеретині.
Так уже й не було більше для Віруньки тепла батькової руки.
Серед залізних гуркотів цеху ще й досі часом озивається їй той цівкіт пташини, що її тоді чули діти, в недитячому потрясінні дивлячись за Дніпро, на ту безгомінну зелену країну смерті.
(547 сл.)

(За О. Гончаром)

Духовна культура особистості
Творче завдання: продовжити переказ власними міркуваннями про те,
якою повинна бути духовно багата людина.
Культура окремої людини вимірюється ступенем її прилучення до здобутків національної й загальнолюдської культури, ступенем перетворення їх на особисті внутрішні фактори життя духовного. Аспект культури особистості прийнято називати культурністю
людини. Останню здавна пов’язували з освіченістю. Зокрема, Гегель
убачав в «окультурюванні» людства шлях до Свободи й оволодіння
духовною сутністю світу. Отже, культура — це система цінностей,
норм, звичаїв, вона включає в себе також певний стиль життя, спілкування, мислення.
Ця система є результатом колишньої діяльності людства, який
можна використати нині. Важливий її елемент — досвід усього су
спільства й окремих людей. Досвід фіксує стійкі елементи діяльності й містить принципи та методи застосування отриманих результатів для нової діяльності. Крім того, культура — величезний
запас інформації, що її отримало суспільство шляхом переробки особистого, колективного й соціального досвіду, це всі цінності, створені людством, і способи діяльності, за допомогою яких ці цінності
отримані. Культура суспільства — результат діяльності багатьох
поколінь. Кожна людина й кожне покоління при цьому спираються
на досягнуте раніше. За тисячі років свого існування людство створило особливий світ — світ культури, до якого входять технології,
засоби праці, предмети вжитку, транспортні засоби, засоби зв’язку
222

й численні духовні цінності. Цей величезний світ і є людським середовищем, будинком людства.
Культура кожної окремої особистості виникає під суспільним
впливом, передається людині від суспільства. Ця передача здійснюється за допомогою процесів виховання, освіти, навчання, тобто саме
завдяки ним відбувається зв’язок культури суспільства й культури
особистості. Ці процеси протягом багатьох тисячоліть здійснювались стихійно, але з часом були впорядковані, і суспільство створило цілу систему інститутів для виховання й освіти підростаючих
поколінь. Тому культура особистості є своєрідним витвором, копією
культури суспільства, але не тільки. Адже кожен із нас як особистість вносить у культуру й дещо нове, своє.
Завдяки культурі здійснюється неперервний рух людства від
минулого до майбутнього. Цей рух цілеспрямований. Культура орієнтована на загальнолюдські цінності, але водночас включає й цінності національних культуру.
Формування особистої культури здійснюється соціумом через соціальні осередки та інститути (сім’я, соціальна група, виховні заклади, формальні та неформальні об’єднання). Вплив на
особистість здійснюється прямо й опосередковано за допомогою соціальних дій і соціально важливої інформації. Остання, зокрема,
може передаватись шляхом демонстрації й залучення або шляхом
повідомлення.
Зовнішні елементи культури особистості створюють так звану
формальну культуру, яка іноді носить пристосовницький, наслідувальний характер. Внутрішня культура особистості заснована на
переконаннях і є суб’єктивним надбанням людства. Людина завдяки
переконанням, якими керується, своєю поведінкою не пристосовується до соціальної сфери, а діє згідно з особистою волею та розумом, своїм світосприйняттям і моральними ідеалами.
Сучасне розуміння культури виділяє дві сторони: матеріальну
й духовну.
Духовна культура особистості становить частину загальної
культури.
Структурною основою духовної культури особистості є її ідеали. Завдяки їм формуються ціннісні орієнтири особистості й усі
інші елементи її духовності. Ці ідеали здавна прийнято було вважати абсолютними, тобто вічними й незмінними.
Духовне життя людини формується під впливом елементів її
духовної культури, але не обмежується ними, оскільки включає
в себе й духовні взаємини з іншими людьми. Отже, воно має два
основні аспекти. Перший з них полягає в тому, що людина підкоряє
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всю свою зовнішню діяльність і поведінку своїм ідеалам і духовним
цінностям. Другий — у тому, що людина накопичує нові й нові духовні багатства, її моральні та світоглядні цінності поповнюються
й ростуть, духовні інтереси розширюються, а завдяки цьому внутрішній світ збагачується новими думками, почуттями, переживаннями.
Духовність розширює межі буття індивіда, робить його причетним до вищих цінностей роду людського.
(529 сл.)
(За В. Дашко)
Моя хата
Творче завдання: доповнити переказ власними думками про те, що вас
більше приваблює в художній літературі та інших видах мистецтва —
романтичне зображення життя чи сувора правда про нього.
Та невже це я, зіпершись коліньми в полотняних, фарбованих
бузиною штанях на підвіконня, тулюся до заплаканої шибки, як
риба під кригою до продухвини?!
То інший хтось, то не я.
А хата — що ж, хата моя, від хати я не відрікаюся. Я виріс
із своєї хати, як виростає соняшник із насінини: зерня набубнявіло, проросло, паросток піднявся до сонця, а лушпиння догниває
в землі.
Ненавиджу слюняві белькотіння про рай у хатах під стріхами.
Не було раю!
Ось він, той хлопчик, з якого виросту я,— в порожній, холодній хаті, розіп’ятий на рамі вікна. Він ніби примерз обличчям до
шибки і боїться озирнутися назад: з-під печі, з-під полу, од мисника, де нявчить голодне кошеня, повзуть присмерки, вісники ночі,
їхні кошлаті лаписька уже торкаються моїх плечей, я ревма реву.
По той бік шибок сутінки ще прозоріші, сіє мжичка, і латки брудного снігу по городу, і забагнючений двір, і корова по коліна в багні,
сумна і ніби теж заплакана.
Не можу писати спокійно.
Часом мені хочеться струсонути світ, як грушу, щоб отой бородатий дідусь із материних ікон глянув з верховіття світу на мене,
комашину, а я гукну йому: «За чиї гріхи ти мучив мене, Боже?!»
Своїх гріхів я ще не мав.
А може, за мої майбутні гріхи?
Не вірю літературним казкам про хати, в яких пахне цілющими травами. У нашій хаті пахло сирістю, гнилою картоплею, помийним відром, запареною у чавунах половою, курми, що зимували під
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піччю, мишвою, онучами, які сохли на лежанці, вогким кожухом
і — серед зими — холодом. У великі морози, коли паморозь висіла
на шибках білим клоччям, мати стелила біля печі солому й заносила до хати маленьких поросят, і теля жило в хаті, якщо корова
розтелювалася за зими. В морозні зими посеред хати ладнали грубку
зі старого відра, щілини замазували глиною, але і грубка, і довгі,
попід стелею, труби диміли, дим виснув їдучою хмарою, ще й батько
цілісінькі дні й ночі курив самосад…
Не вірте сентиментальним казкам про рай у хатах, їх писали
люди в таких ось, як мій, кабінетах, за письмовими столами з червоного дерева. І я їх складав, ці ностальгічні поеми про те, чого не
було. А коли навідувався в село, заходив до хати, в якій виріс,—
дивувався, як це я міг жити в ній стільки літ і не задихнувся, не
застудився, не захворів на сухоти, не захирів, як хиріє рослина без
повітря, без сонця; дивувався й тікав ночувати у місто, у люксовий
готельний номер…
Та поки що до «люкса» в готелі мені далі, аніж землі до
неба. Поки що я горнуся до черені, яка ледь-ледь тепліє, і подумки кличу маму, щоб швидше вертала з ферми, запалила каганця,
накришила в миску хлібця, посмачила водою з відра, сипнула ложечку рудого, з базару, цукру — і будуть рулі, найсмачніше, що
я пам’ятаю з дитинства. Губи мої мрійно розтягуються від думок
про ту смакоту, я ковтаю слинку, щільніше загортаюся в рядно —
і ось я вже дорослий, живу десь, ще не знаю де, але не в селі, бо
хліба — скільки душа бажає, і цукру — хоч ложками, і накришу хліба повнісіньку миску, ні — повні ночви, щоб уже досхочу,
заллю водичкою і — цілу склянку цукру, а може, й дві, а може,
й десять, сяду біля ночов з ополоником і не підведуся, поки ополоник не чиргикне об дно…
Мама приїде до мене погостювати, і я скажу їй: «Мамо, сідай
до столу і їж рулі, не треба тобі, мамо, сьорбати саму водичку, як колись, щоб діти трохи попоїли хлібця, бо маю досить хліба і цукру…»
I мати їстиме рулі, поки їстиметься.
А їй так недовго їлося!
(578 сл.)
(За В. Дроздом)
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Додаток 4
		Диктанти*
Вертеп
Ви прийшли, щоб подивитися на мистецьке дiйство, українською мовою казавши, на вертеп. Чи ж треба вам далi нагадувати, що цим прекрасним словом у нас називали колись дуже розповсюджене пересувне видовище мiстерiй та iнтерлюдiй? Отже, ви
спокiйненько сiли, готуючись, мабуть, трохи вiдпочити в цiй залi,
де має бути показано низку смiшних випадкiв або ж жахливих
змов та кошмарних убивств з чужого чи нашого життя. Але якраз
у нашому вертепi все буде трохи iнакше. Адже протягом останнiх
вiкiв багато-багато чого змiнилося, тому-то й абсолютна аналогiя
з колишнiм неможлива.
Погодьтесь-бо справдi: якщо за тих давнiх часiв вертеп являв
собою видовище, що складалося тiльки з мiстерiй та iнтерлюдiй,
то на наш час наспiло вже чимало нових народних рiзнобарвних
i також цiкавих видовищ.
Чуєте? Поки що хвилюється скрипка. Але незабаром почне
трiскотiти маленький барабан, дедалi до нього прилучаться ще
кiлька, тодi гримне великий бубон, ляснуть пронизливi металевi
полумиски, застогне валторна, задрiбцюють цимбали, засвищуть
флейти, залунають фанфари, зареве шалений тромбон — неначебто здiйметься цiла хуртовина звукiв, що рiзко пройматимуть вашi
iстоти й нарештi-таки розiрвуть завiсу.
Бачите? Ось вона перед вами на всю просторiнь мiниться фарбами. Перед вами нiби злива найрозмаїтiших кольорiв та вiдтiнкiв.
Перед вами грандiозний калейдоскоп. Перед вами — саме життя.
(За А. Любченком)
(195 сл.)
Самотність
Найбільше вразила Степана згадка про його сирітство. І справді, мати його померла, коли йому тільки два роки було, і жодних
споминів про неї його пам’ять не зберегла. Тому мета його дитячої
туги під час кривд та болів відходила в мрію, ширилась по степах
і гаях, сягала в незбагненну далеч. Потім йому навіть здаватися перестало, що мати його колись існувала так, як існують інші жінки,
що родять. І та дивна ніжність, що бриніла в синівському голосі
* Друкується за виданням: Шевелєва Л. А. Новий збірник диктантів з української
мови для учнів 5–11 класів. — Х.: Веста: Вид-во «Ранок».
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Максима, збудила тепер у хлопцеві гнітючу тугу за тією, що була б
йому найближча й найдорожча. Ох, коли б він маму мав, не був би
такий самотній! Він із жахом думав про долю матерів на селі, що
туляться в синів по закутках на становищі зайвого рота, зневажені
від невісток та онуків, і тим яскравіше марив, як шанував і кохав
би свою. Але він втратив її навіки без найменшого сліду, і раптова
свідомість цієї втрати підкреслила йому тепер його відчуженість
у світі. Лігши спати, він якось змалився, здитинився під впливом
своїх згадок; нестримні жалі за ненею продовжували йому відчуття
колишніх пестощів її та співів над колискою, і він палко відтворював свою уявну матір, прекрасні риси якої за мить повертались
у провалене обличчя смерті.
(198 сл.)

(За В. Підмогильним)

Безмежна мрія
Степан уперше за цей вечір, одірвавшись поглядом від землі,
підвів очі до неба, і чудне тремтіння пройняло його, коли побачив
угорі ріжок місяця серед знайомих зірок. Спокійний місяць, такий,
як і він, сільський мандрівець, приятель його дитинства й вірник
юнацьких мрій, втишив йому те злісне почуття, що навіяла вулиця.
Не ненавидіти треба місто, а здобути. Ще мить тому він був погноблений, а тепер йому виділись безмежні перспективи. Таких, як
він, тисячі приходять до міста, голодують, але працюють і вчаться.
В місто вливається свіжа кров села, що змінить його вигляд і істоту.
І він — один із цієї зміни, що їй від долі призначено перемогти.
Міста-сади, села-міста, заповідані революцією, ці дива майбутнього, що про них книжки лишили йому невиразне передчуття, в ту
хвилину були йому близькі й збагненні. Вони стояли перед ним
завданням завтрашнього дня, величною метою його науки, висновком того, що він бачив, робив і має робити. Родюча сила землі, що
проймала його жили і мозок, могутні вітри степів, що його породили, надавали пристрасної яскравості його маренню про блискучу
прийдешність землі. Він розчинявся в своїй безмежній мрії, що захопила його враз і цілком, руйнував нею все навколо, як вогненним
мечем, і, сходячи вниз вулицею Революції до брудного Нижнього
валу, знімався вгору і вгору, до жагучого мерехтіння зір.
(208 сл.)

(За В. Підмогильним)

Ріка мого народу
Я так люблю мою Юлю, як ніби й не любив ще ніколи за двадцять п’ять років родинного з нею життя. Я безупинно говорю їй
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найніжніші слова. Милуюсь нею, весь переповнений до неї глибокою ніжністю.
Так, я люблю її, мою Юлю, і з того щасливий. Хто послав мені
любов? Пречиста вода великої Ріки мого народу! Се її цілюща волога
оповила, омила мене, її вічно дівоча українська ласка і бездоганна
чистота її багатощедрих фарб.
М’яка тепла вода її оповила мою душу, очистила від журби
і скорбот, повернула до краси. І став я тим, для чого родила мене
Мати моя, добрим і радісним. Вона наповнила серце моє любов’ю,
миром, щастям. І я благословлятиму тепер усе життя чисті її береги,
і плескіт ласкавий її хвиль, і синє небо в її водах ніжних, теплоту
материнсько-дівочу, святу.
Річко, річко, душа мого народу, який безцінний дар ти принесла мені! З кожним спогадом я купаюсь у тобі, з кожною світлою
думкою лину до тебе на тихії води, на ясні зорі, несу тобі в жертву
найдорожчі думки, припадаю до тебе.
Свята моя, незабутня, вічна! Поклич мене, прийми на свої
береги, де трудяться мої люди, де чую спів...
(230 сл.)
(За О. Довженком)
Зачарована Десна
Коли обертаюсь я часом до криниці, з якої пив колись воду,
і до моєї білої привітної хатини і посилаю їм у далеке минуле своє
благословення, я роблю ту лише «помилку», яку роблять і робитимуть, скільки й світ стоятиме, душі народні живі всіх епох і народів, згадуючи про незабутні чари дитинства. Сумно і смутно людині, коли висихає і сліпне уява, коли, обертаючись до найдорожчих
джерел дитинства та юнацтва, нічого не бачить вона дорогого, небуденного, ніщо не гріє її, не будить радості ані людяного суму.
Безбарвна людина ота, яку посаду не посідала б вона, і труд її, не
зігрітий теплим промінням часу, безбарвний.
Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє. Чому ж
я мушу зневажати все минуле? Невже для того, щоб навчити онуків ненавидіти колись дороге й святе моє сучасне!
Було в минулому житті моїх батьків багато плачу, темряви
й жалю. Вони не знали, як змінити його, і, віддаючи перевагу тому,
чого не судила їм доба, не порадувались. Тільки було це так давно,
що майже все вже розтануло в далекім мареві часу, як сон, і потонуло. Одна лише Десна зосталася нетлінною у стомленій уяві. Свята,
чиста ріка моїх дитячих незабутніх літ і мрій.
Далека красо моя! Щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м’яку, веселу, сиву воду, ходив
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босий по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на
твоїх човнах і казання старих про давнину, що лічив у тобі зорі
на перекинутому небі, що й досі, дивлячись часто униз, не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих
шляхах.
(258 сл.)

(За О. Довженком)

Весняний ранок
Розвалювалась темрява, з-під неї виходила земля, вибігала
вода і вилітав жайворонок. Ах, як йому, провісникові весни, хотілося скоріше побачити сонце і поєднати в доброму звучанні землю
і небо. Долетівши до середини між ними, він повис у досвіті, дрібнодрібно затріпотів ще вогкими, з туманцем крильцями, вдарив у невидимі цимбали та й пролляв, ще й розбризкав струмок срібла і зачарував ним ще сизе небо, ще чорну землю і свою сіреньку дрібну
жіночку, що пригрілася грудьми до борозни і втішалась: який у неї
славний муж і які у них виростуть гарні та співучі дітки. Їй теж
хотілося злетіти в небо, покупатись у тому сріблі, що видобував
чоловік, та мала земні турботи.
Отак із жайворонка і почався невеселий ранок Туровця. Коли
він не був головою, то більше міг прислухатися до птиці і степу,
до води і лісу. А тепер було стільки клопоту, потрібного й непотрібного, що більше вже думалося не про красу природи, а про
господарчу потрібність її: коли б уже дощ пішов чи випала погода
на сінокіс. Отак день за днем і вимолочується з тебе душевність.
А що ж говорити про тих, хто навіки прив’язав себе до одного столу чи стільця? Як їм потрібний цей жайворонок чи той заєць, на
якого тепер, немов ординці, накинулись усі, кому не ліньки вбивати живність. І скоро будемо мати собі того зайця тільки в казках,
а не в лісі.
(224 сл.)

(За М. Стельмахом)

Життя минуло
І радість, і горе ходили цієї ночі разом. Дідусь, напоївши коняку, почав снувати чогось двором і городом, розмовляючи і з нами,
і з людьми, що приходили йому на пам’ять. Коли сон почав і його
зморювати, він підійшов до хати, сів на призьбу перед вікном, біля
якого спочивала його невтомна дружина.
Гай-гай, уже й життя минуло їхнє, та й досі мої старі жили,
наче молодята: не тільки на людях, а й поміж собою вони увесь вік
були делікатні, уважні, привітні. Уміли шанувати і добрих людей,
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і мовчазну скотину, і святу працю, і святий хліб, тільки не вміли
шанувати свого здоров’я.
Отак біля вікна дружини і прихопили мого діда останній осінній сон і простуда. Прокинувся він на світанку з хворобою в грудях.
Її вже не змогли вигнати ні піч, ні парене зерно, ні добра чарка.
Через три дні спочивав у домовині.
Недовго пережила його й дружина: тяжко засумувавши, вона
злягла, а коли почула свою смертну годину, підвелася, сама вибілила стіни, помастила долівку, принесла з городу прив’ялих чорнобривців, розкидала по хаті і звеліла увечері скликати рідню.
При поганенькому, бензином заправленому сліпаку востаннє вечеряла зі своїм родом бабуня. І хоча її думи і очі вже летіли
у небо, ніхто не вірив, що вона прощається зі світом: адже і мастила, і прибирала сьогодні в хаті, і нічого, крім душі, не боліло в неї.
Та, напевне, біль душі — найстрашніший біль! Через день бабуню
поховали поруч із дідусем. Рідня і осінній день плакали над її могилою, а з цвинтарної груші в могилу впала грушка. Напевне, для
того, щоб бабуня й на тому світі садила сади.
(260 сл.)
(За М. Стельмахом)
Найкращі зорі мого дитинства
Мене все життя ваблять і хвилюють зорі, їхня довершена і завжди нова краса, і таємнича мінливість, і дивовижні розповіді про
них. Та й перші спогади мого дитинства починаються з зірок. І тепер, проживши піввіку, я згадую все: далеке вечірнє стависько,
потемнілі в жалобі трави, що завтра стануть сіном, велетенські шоломи копиць, останній срібний дзвін коси, і перший скрип деркача,
і соняшник вогника під косарським таганком, і пофоркування невидимих коней, що зайшли в туман, і тонкий посвист дрібних чирят,
що струшують зі своїх крилець росу, і дитячий схлип річечки, в яку
на все літо повходили м’ята, павині вічка, дикі півники та й не
журяться, а цвітуть собі.
А над усім цим світом, де пахощі сіна злегка притрушує туман і дух молодого, ще не затужавілого зерна, сяють найкращі зорі
мого дитинства. Навіть далекий вогник на хуторі біля містка теж
здається мені зорею, що стала в чиємусь вікні, щоб радісніше жилося добрим людям. От аби й нам узяти одну зірку в свою оселю...
І здається мені, що, минувши потемнілі вітряки, я входжу в синє
крайнебо, беру з нього свою зірку та й навпростець полями поспішаю в село. А в цей час невидимий сон, що причаївся в узголов’ї на
другому покосі, торкається повік і наближає до мене зірки. Їх стає
все більше та більше, ось вони закружляли, наче золота метелиця,
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я почув їхній шелест, їхню музику і поплив, поплив на хиткому
човнику по химерних ріках сну.
(236 сл.)
(М. Стельмах)
Світ народної поезії
Мудрість народної поезії, прозорість її слова і таємничий чар
мелодії, що відразу ж поведе твою душу на береги історії, на тихі
води і ясні зорі чи викреше з серця іскри завзяття і веселощів,—
це стало смутком і радістю Богдана. І він то непроханим гостем,
то колядником ходив у вечори, і на весілля, і в ті хати, де жив
не практицизм, а чари невмирущого, та вже напівзабутого слова.
Ох, солов’ї нашої історії і поезія наша, скільки на вас підіймались
дрючки невігласів і як часто солов’їв підмінювали цвірінькотливими горобцями!
Удовина хата була висока, світла і дзвінка. Все тут було підібране одне в одне і нагадувало затишну кімнату якогось невеличкого музею; цю схожість особливо підкреслював старовинний
ткацький верстат, на якому волохатився зелений, м’який, як сон,
налавник.
«Євгено Миронівно, це ви таку красоту тчете?— схилився
Богдан над незакінченою працею.— І рушники — ваша робота?»—
«Моя ж, не купована ж».— «А де ви такі узори взяли?»— «З голови,— і посміхнулась.— Хоча голова моя й невчена, а все в ній
ворушиться й ворушиться клубок із різними нитками та узорами,
то й переходять вони на рушники, настільники чи налавники. Ось
цей рушник я назвала “Вечірня зоря”. Тут синіми нитками заходить
вечір, червоними і золотистими — зірниця і її проміння, а темносиніми вже кинуто сон добрим людям на здоров’я».
Богдан з подивом прислухався до неї і лаяв себе останніми
словами. Який же він неук і ледар! Інститут закінчив, а ось ця жінка в сто крат більше розуміється на красі.
(242 сл.)
(За М. Стельмахом)
Дорожити предківщиною
Допитуються молоді: в чому щастя? Вимагають, як стипендії: щастя дайте! Якби ж його можна було зловити в оці ятері та
й подати вам... Усі, хто буває на Скарбному, розподіляються для
Нечуйвітра на майстрів і браконьєрів. Тарасовим словом їх ділить:
«Той мурує, той руйнує...» До останніх причисляє і сина свого. І як
же воно вийшло так, що трудяга невсипущий викохав браконьєра?
Послухай його, все він робить ніби для кращого: собор треба знести,
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бо заважає збудувати ринок для трудящих. На все в нього, в нищителя, готове пояснення, та ще яке! Чи це все неминуче в житті? Як
на дерево — шашіль, на метал — корозія, на пшеницю — кукіль,
може, так насупроти майстра мусить бути і свій браконьєр? Невже
всюди, де йде будівник, повинен невідлучно, як тінь, іти і руйнач?
У голові ще самі треньки-бреньки, а він спішить мерщій знести
старе, розкорчувати, розчистити місце під якийсь невідомий об’єкт.
Каже: «Таке життя, тату, що треба в нього пробоєм іти, живохватом! Тільки тоді чогось досягнеш...» І йде. Та все чомусь із корчування починає. А кинеш у небуття батьківське, сину, то й власне
твоє життя безплідно впаде, заглухне в тебе ж біля ніг. Каліка той,
хто не здатен предківщиною дорожити. Людині дано пам’ять, що
сягає у віки, тому вона й людина.
(205 сл.)

(За О. Гончаром)

Собор
I
Опівночі, коли промчить, прошурхоче велосипедами нічна
зміна у бік заводів, і зморена денними клопотами Зачіплянка нарешті поринає в сон, і висне над нею з просторів неба місяць зеленорогий, собор стоїть над селищами в задумі, один серед тиші,
серед світлої акацієвої ночі, що більше навіть не на ніч схожа, а на
якусь, сказати б, антиніч. Вона тут незвичайна, ця антиніч, вона
мовби зачаклована видивом собору, заслухана німої музики його
округлих, гармонійно поєднаних бань, наростаючих ярусів, його
співучих ліній. Для неї, зачаєної в бажанні розгадати давні якісь
загадки, розшифрувати тайнописи віків, собор ще повен далекої музики, гримить обвалом літургій, перелунює православними месами,
піснеспівами, шепоче жагою спокут; він ще переповнений гріхами,
в яких тут каялись, і сповідями, і сльозами, і екстазом людських
поривів, надій...
Заводи дають плавку, заграви бурхають у небо, і вся глибінь
його, враз оживши, починає дихати, пульсувати; відблиски неба
грають ночами на стінах собору, на його верхах.
Якщо в такий час повертається з інституту Микола Баглай,
студент металургійного, то він, ясна річ, зупиниться на майдані,
задере голову і за звичкою послухає собор, його мовчання, послухає
оту, не кожному доступну «музику сфер».
II
Материзна все тут, предківщина студентова. Віки промовляють до нього в цей опівнічний час, коли вже не джмелять моторчи232

ки по садках, не шелестить вода із шлангів і над заколисаною в місячнім сяйві Зачіплянкою, над її тихими вуличками панує тільки
червона сторожкість неба та спокійна ясність собору.
Уночі собор ніби ще величніший, ніж удень. І ніколи не набридає студентові на нього дивитись. Один із тих велетнів тисячолітніх, що, розкидані по всій планеті, то, мов похмурі цитаделі,
стоять із щілинами вікон-бійниць, то стрілчастими шпилями десь
черкаються хмар, то в розлогих опуклостях бань відтворюють образи неба. Серед моря людських поколінь, серед текучих віків височать незрушно, оклечавши себе символами-оздобами, кам’яними
химерами, вкарбувавши в собі пристрасті епох. І коли ті, далекі,
прийдущі, виринувши з глибин всесвіту, наблизяться колись до нашої планети, перше, що їх здивує, будуть... собори! І вони, ті зоряні,
теж стануть дошукуватись тайни пропорцій, ідеального суголосся
думки й матеріалу, шукатимуть ніким не розгадані формули вічної
краси!
(182 сл., 155 сл.)

(За О. Гончаром)

Музика собору
Під тінню собору минало життя поколінь. Були, перейшли, тепер ти з’явивсь. І після тебе прийдуть, житимуть на цій Зачіплянці
люди іншого складу, інших професій, кібернетики які-небудь, астронавти... Ким ти будеш для них і з яким почуттям тебе спом’януть?
Кажуть, що інстинкт смерті є нібито визначальним у житті людини.
Неначебто все диктує страх перед невідомістю, перед тайною зникнення... Та чи так це? Чи не більше мусить лякати живущого те,
що може він проіснувати безцільно, пройти дорогу життя людиноюавоською, відцвісти свої весни пустоцвітом? Так у чому ж усе-таки
він, конечний зміст усієї мудрості земної? Як удосконалитись? Як
маєш повестись, щоб відчути себе перед лицем всесвіту справді вінцем
природи? Ось перед тобою шедевр, поема степового козацького зодчества. Є ритми свої в споруді собору, є вільний політ натхнення, любов
висока... А в чому ж твоя душа увічнить себе, де вони, поеми твої?
Мовчить собор. Щоразу перед ним Баглай почуває якийсь
дивний смуток і щось навіть тривожне. Собор ніби має в собі щось
від стихії, щось таке ж велике, як навівають на людину степ або
Дніпро, окутані вічними димами чорні індустрійні бастіони заводів. Німа музика соборів, музика отих гармонійно піднятих у небо
бань-куполів — вона ж реально існує, ти здатен її чути, хоча інші,
здається, до неї глухі.
(205 сл.)

(За О. Гончаром)
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Без єдиного цвяха
Украдено таблицю з собору! Без таблиці тієї, кимось давно
прибитої, став одразу він якийсь беззахисний, безоборонний, приречений на знесення, на злам. Майнуло в згадці, як, коли малою
була, зносили в їхньому селі церковцю дерев’яну. Невідомо ким
і коли була поставлена, хоча ставили її, видно, справжні майстри:
збудована була без єдиного цвяха. Сокирами та ломами розбивали старезне, але ще міцне, не поточене шашелями дерево. Аж на
другий день, пригнавши трактори, таки розтрощили її, розламали,
розтягли. Найстрашнішим було для Віруньки, коли падало горище і з хмари куряви так і пужнули врізнобіч великі сірі кажани.
За життєвими клопотами притьмарились, забулися, а зараз, немов
розбуркані чимось, знову пурхонули з глибин споминів ті кажани,
ті неспівучі птахи її дитинства. Згадалась ще купа порозкиданої,
припалої порохнею церковної утварі; школярчата рилися в ній, знаходили з-поміж сміття та мотлоху висушені уламки березової кори
з химерними на ній письменами. Підібрала й Віруня тоді ощепок
тієї кори, на якій потім молодий учитель їхній намагався розшифрувати бозна-колишню слов’янську в’язь із титлами і з якимись
закарлючками. Так і зосталось нерозшифрованим, що там було написано давніми писарями чи самими майстрами, що вміли будувати
без єдиного цвяха.
(186 сл.)

(За О. Гончаром)

Поема твого життя
Коли людині скоро сповнюється двадцять два, а слава поета
ще тільки в мареві мариться, є над чим замислитись. Двадцять і два,
а ще нічого не зроблено для безсмертя! Щось подібне, здається, вигукнув колись Юлій Цезар у дні своєї молодості. І хоч було то в суворому Римі, та виникають, певне, в людей і через тисячоліття такі
настрої, які вже колись були і когось непокоїли. Справді, що встиг
зробити? Що встиг збагнути у своєму двадцятидворічному світі?
Де ж, нарешті, поема твого життя? Чи потрібне буде твоє творіння
людям у майбутньому? Дійсно, якими вони будуть — поеми майбутнього? Мабуть, алгоритми замінять музику слова? Математичні
фантазії, видно, стануть там надихати співців? Взагалі, як шалено,
із швидкістю сновидінь, пролітає час!
Кажуть, що поезії передує подвиг. Певна річ, інших життя
кидало на великі випроби, а що тебе жде серед цієї буденності, серед
плину сірих днів. І яка вона є, сама природа подвигу? Чи здатен
його вчинити тільки той, хто заздалегідь готує себе до цього? Чи,
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може, ближчий до істини той, для кого подвиг — це акт миттєвий,
блискавичний, майже рефлекторний? Він, певне, як спалах, його
вічність вкладається в мить, він там, де йдуть на смертельний риск,
без вагань кидаються на двобій зі злом...
(198 сл.)

(За О. Гончаром)

Вічна загадка Любові
Тепер, стоячи на мосту, над туманом, у теплі, що ним дихала
Ташань, і тиші, бачив я і те горбате осокоряче коріння — звичайнісіньке собі коріння, місцями обчовгане чобітьми, місцями зеленкувате од моху; бачив кладку — непоказну, тріснуту з одного кінця
вербову дошку; і стежку бачив у старому жилаволистому подорожнику та притоптаному батожаччі гарбузиння, що виповзало на неї
грітися... Скільки у нас в Україні тих кладок, дикуватих стежок,
осокорів, скільки маленьких річечок, що ніби й не тече в них вода,
а спить... А скільки старих печищ, вирв на місці колишніх хат, що
полетіли у війну в небо, як от наша, вирвані з корінням. І ростуть
тепер на місці колишніх порогів, через які нас уперше в житті пересаджували мама і тато, виводячи надвір, на білий світ без вікон,
бур’яни або скалічені вибухами у зародку вербички, що так і не
розрослися, лишень викидають щовесни все нові й нові пагони...
А скільки у нас в Україні Оксенів, Орись, Тимків, Гречаних,
Дорошів... І все те, і всі вони бачені, знані. Але не всі відкриті, не
всі виростають у честь, поезію і славу народу. Бо щоб вирости їм
у поему краси, поему щастя і горя, радості і смутку, треба, щоб
почалися вони з серця доброго, люблячого, самовідданого. Мало —
бачити. Мало — розуміти. Треба любить. Немає загадки таланту.
Є вічна загадка Любові.
(215 сл.)

(За Гр. Тютюнником)

Осінь
Надходила осінь. В городі, безперечно, про неї нічого не знали, а тут вона почувалась і в миготінні сухих зір, і в зажурі невеселих доріжок, які плутались і, стурбовані, відступали в нетрі
сторожкого лісу. Дикий малинник відлетів до ріки і самотній стояв
під тихим бірюзовим небосхилом. Ріка мовчала. Зрідка над санаторійною зоною чули задушевний крик пернатого царства. То по довгій і далекій лінії птиці перелітали за горизонтні межі. Ранком на
порожній пустелі покинутого поля сідали важкі дрохви, стрепети.
І тоді ж ріка приймала у свої води перелітні зграї птиць. То були
крякви, чирки, нирці, шилохвости, турпани. І ці туди, на далеку
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лінію, у вирій. Туди плавко линула й ріка, і сторожкий човен, і потяг, що вилітав з промислового центру і шалено нісся в золотий
потоп. Місячної ночі, коли тихо коливались осінні хвилі і бриніли
вогкі вітри, човен стояв одинокою, забутою примарою. Але й у мовчазності ріки була та ж сама невимовна самотність. Іноді стрепети
раптом підводилися з порожньої пустелі покинутого поля і різали
ріку своїм важким польотом.
Надходила осінь. Уночі пахло жовтим диким воском, і тоді
простори буйно-неспокійної республіки плутались по темних шляхах, бігли до моря, дивились на нього і прислухались до шелесту
похилої тирси. Саме тоді й пахло незносним диким воском. Але
золотий потоп плинув далі й далі, і вже затоплював він і каганці
закинуті оселі. Вдалині миготів город.
(220 сл.)

(М. Хвильовий)

Рідна мова
Найбільше й найдорожче добро в кожного народу — це його
мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця,
у яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум,
досвід, почування.
Навчаючись із малих літ балакати, ми разом із тими словами,
що доводиться їх запам’ятати, набуваємо і розуміння того, що ті
слова визначають,— чи назву якої речі, чи думку про що-небудь.
Тобто ми разом зі словами набираємося і розуму, набуваємо чужих
думок, навчаємося самі думати і ті думки викладати словами. Наші
діти у свою чергу додають до здобутого від нас скарбу мови своїх вимовів того, чого їм за свого життя довелося навчитися, передумати,
пережити. Таким побитом і складається людська мова, що з кожним новим коліном все більше та більше шириться-зростає.
Письменники почали докладати своїх рук до рідного слова
трохи більше сотні літ, тоді як у других народів вони працюють
більше тисячі. Та й то ще треба зазначити, що спершу бралися до
того діла поодинокі народолюбці, а решта, вихована в школах, куди
рідна мова і близько не підпускалася, мала її за мову незграбну,
мужичу, що до якого часу мусила слугувати домашній потребі, а не
задля широкої постаті освіти та науки. І тепер ще є чимало своїх
таки мудраків, що, забувши, якого вони роду і плоду, нехтують
своєю рідною мовою, пророкуючи їй короткий вік, доки прості люди
просвітяться наукою і одкинуть тоді свою мову, як нікчемну, не
занедбають її, як ні на що не потрібну.
(236 сл.)
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(За Панасом Мирним)

Любов до рідної мови
Слово рідне! Мабуть, не було жодного видатного письменника, який би від усього свого людяного серця не висловив любові до
рідної мови і своєї тривоги за її долю, який би не покладав на неї
найбільших надій, бо долю свого народу в майбутньому бачив невідривною від долі рідної мови.
Можна було б без кінця-краю наводити приклади глибоких
і цінних висловлювань письменників про значення рідної мови для
народу і про свою любов до неї, щоб зрозуміти, який дорогий скарб
для кожної людини рідна мова. Проте є такі люди, які вважають,
що все рівно прийде час, коли буде одна мова для всіх, чого ж, мовляв, так старатися, так дбайливо ставитися до своєї рідної мови? Це
дуже прикра помилка. Одна мова для всього людства, перш усього,
справа не актуальна. Це справа далекого-далекого майбутнього. Це
клопіт не наш, не наших дітей і не наших онуків та правнуків. Не
скоро заговорять однією мовою і визнають її за свою рідну індійці,
китайці, росіяни, українці і т. ін. На це підуть не сотні, а тисячі
років. До того часу пишно розквітнуть мови всіх народів на всіх
континентах і ті мови, на яких зараз література ще тільки зароджується.
Люби свою мову, плекай і дбай про неї. Це ж дорога твоя спадщина віків і поколінь. Користуйся нею, оберігай її, передай її, збагачену і ще більш розвинену, своїм дітям і онукам, а вони передадуть
наступним поколінням.
(224 сл.)

(За М. Шумилом)

Ніжна і мелодійна
I
Відомо, що мова кожного народу — явище давнє, її коріння
сягають у доісторичні часи. Вона є найгеніальнішим наслідком матеріальної і духовної діяльності багатьох поколінь, а кожне створене
слово — це символ сформованої ідеї.
У великому творчому процесі народжується мова людини,
а з нею й найміцніше природне єднання — суспільство, народ. Мова
стає ніби тією субстанцією, що породжує народ, націю: створилася
мова — створюється народ. Тож не дивно, що, коли зникає мова,
надходить смерть і народу. Нації без мови не існують, як не існують
мови без націй. Зникнення з життя якоїсь форми розумного існування — велика втрата для всього людства.
Національна мова — це здобуток культури, духовної діяльності певного народу, а одночасно й здобуток культури всього людства,
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бо кожна мова доповнює іншу, а разом вони — витвір світового колективного людського розуму. Тому той, хто виступає проти однієї
мови, намагається умертвити її, зробити неперспективною, стає на
шлях найбільшого злочину проти культури всього людства, його
прогресу, його прагнень розвиватись у вселюдському багатстві змісту й форми. Заперечення на право існування якоїсь мови — аморальність, злочин проти всього людства, і людство повинне боротися проти таких аномалій. Природа нічого не творить непотрібного,
отже, не можна й силою викреслювати з життя те, що вже створено.
Коли ж народ сам через свою несвідомість чи під тиском зовнішніх реакційних сил перестає плекати й обороняти найважливіше — рідну мову, самозрікається найцінніших скарбів, здобутих
предками, він стає на шлях самогубства, яке світова історія людства
не назве інакше, як найганебнішим кроком, спрямованим проти
природи існування людини.
II
Дехто ладен уважати мову тільки засобом комунікації, інструментом порозуміння між людьми, народами. Насправді ж це не так.
У мові закодовує нація всю свою історію, свій багатовіковий досвід,
здобутки культури і цивілізації, свою матеріальну й духовну самобутність. У ній — розгадана й нерозгадана природа нації, її духу,
стремлінь і своє пізнання та відтворення світу ідей.
Мова для будь-якого народу стає ніби другою природою, що
органічно оточує його, живе з ним усюди й завжди, без неї, як і без
сонця, повітря, рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям обертається нищення природи, неповага до неї, відмова від
її пошанування, так і катастрофічно боляче б’є по народові, нації
зречення рідної мови чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним
неповазі до батька й матері. І якщо ми нарешті зрозуміли, що треба
берегти природу, то давно треба зрозуміти, що екологія мови — це
екологія наших душ, нас як розумних істот, а не просто як живих
мешканців Землі. Зречення рідної мови призводить до найбільшої
кари — духовного каліцтва.
Мова — основа культури нації, найбільший її скарб, і відбирати її в людини чи народу — значить відбирати все минуле й сучасне, позбавляти людину й народ найприроднішого в їх творчому
існуванні.
Доля української мови сумна і героїчна водночас. Але, незважаючи на численні перешкоди і лихоліття, вона, як і наш народ,
усе-таки вистояла.
(238 сл., 210 сл.)
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(Г. Нудьга)

«Мова є не тільки одна зі стихій народності…»
I
Неповторною виступає не тільки окрема людська особистість,
але й макроособистість, тобто народ. Мені зараз на згадку прийшли
слова геніального мовознавця Олександра Опанасовича Потебні,
висловлені ним у вступній статті до збірника Якова Головацького
«Песни Галицкой и Угорской Руси»: «Коли б об’єднання людства за
мовою і взагалі за народністю було можливе, воно було б загибеллю
для людської думки, як заміна багатьох відчуттів одним, хоч би це
одне було не дотиком, а зором. Для існування людини потрібні інші
люди, для народності — інші народності. Послідовний націоналізм
є інтернаціоналізмом». Це й справді так є, бо тільки тоді людина
спроможна осягнути багатства й достоїнства іншої культури, коли
цінує свою і через її призму сприймає інші і врешті-решт піднімається над її надбаннями, прагнучи запізнати місце свого народу,
його надбань у світовому колі. Одним із визначальних чинників свого входження у світову цивілізацію і є мова, оскільки, за роздумами
Олександра Потебні, «мова є не тільки одна зі стихій народності,
а й найдосконаліша її подібність». Тільки між цими двома складниками можна провести знак адекватності, або тотожності, один
поза одним вони просто не діють. Механізм проникнення людини
у таїни світу просто неможливий без мови.
II
Останні дослідження засвідчують, що мова на нашій планеті
з’явилася більше двох мільйонів років тому. І хоча її з’ява була
зумовлена, очевидно, в першу чергу комунікативними потребами,
поступово зростала її функція накопичення людських знань і висловлення щонайскладніших мовленнєвих і мисленнєвих перетворень і асоціацій. Отже, недаремно стверджує Айлло, один із видатних дослідників етногенезу людства, онтогенезу і філогенезу мови,
що абстрактні поняття в мові постали зовсім недавно і були вони
результатом тривалого етапу осмислення закономірностей природи
і трансформації їх через особисте «Я». Сьогодні нам важко уявити
мову поза абстрактними поняттями і категоріями, кількість і смислове навантаження котрих постійно збільшується. Факт той, що
нині мова — це один із магістральних шляхів входження людського
«Я» у довколишній світ, запізнання всього набутку людства. І некоректне тлумачення однієї мови як престижної, іншої — як периферійної є нічим іншим, як елементарним виявом духовної бідності
такого дослідника, подекуди навіть політика. Тому що такий діяч,
дозволяючи нині зверхнє ставлення до іншої мови, завтра так учи239

нить із тією мовою, прихильником якої нині виступає. Для нього
мова зводиться тільки до функції спілкування, але це не тільки
неправильно, це шкідливо, оскільки подібне тлумачення вводить
в оману значні верстви суспільства. Мова — це насамперед плоть
духу народного, через її глибини людина проникає в таїну набутків
усіх попередніх поколінь, поєднується з ними і усвідомлює своє
місце у світовому поступі.
(А. Загнітко)

(191 сл., 211 сл.)
Надійна опора духовного життя

По-давньому височать на землі великі пам’ятники духу — собори, обрамлені витягнутими вгору спорудами нового віку техніки.
По-давньому неспокійна людина хапається клаптика теплої землі
й високого неба, щоб відчути точку опори, щоб на мить знайти
саму себе і спробувати щось у собі осягнути. Але землю вкривають
бетон і асфальт, небо затягується димами, і кудись шалено, в метушливій тривозі летить життя, засмоктує, вимотує і не залишає
тієї «чистої години» для душі, коли можна мудро подумати про
себе, про головне.
Куди ж іде життя? Чи ми ведемо життя, чи життя несе нас,
кинувши нам для забави дешеві замінники Слова — телевізор, алкоголь? Чи людина щось значить ще в цьому потоці життя? Щоб
залишатися людиною, вона мусить важити хоча б стільки... Але
для цього їй потрібні найвищі зусилля розуму й духу. Вона мусить
відродитися, щоб зрозуміти, що на ній, особисто на ній усе лежить:
і спадщина предків, і доля Землі — Вітчизни людей.
Нині, як ще ніколи в історії, кожен має бути людиною в людстві, щоб кожним нервом відчувати його болі й тривоги. Нині особливо кожен мусить почуватися органічною часткою великого Собору людської цивілізації, всім своїм єством бути пружним каменем
у цьому Соборі, щоб самовіддано тримати на собі його споруду.
Нині кожен, хто це усвідомив, розуміє, що йдеться не про абстрактну вселюдську будову, а про цілком конкретні особисті права
та обов’язки щодо вироблення власної індивідуальності як частки
власного народу, як надійної опори для культури та духовного життя своєї нації.
(237 сл.)

(За Є. Сверстюком)

Гармонія життя і творчості Стуса
Життя і творчість Стусові надзвичайно щільно одне з одним
пов’язані, творять своєрідну гармонію. Вони обоє чесні, а це в наші
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«підлі і скупі,— мовляв Микола Зеров,— часи» дуже багато. Але
є між ними істотна різниця. У житті Стус ніколи не здавався ворогові і не виявляв вагань. Але ціна цієї прямоти була висока не тільки
в сенсі фізичних і психологічних терзань, а й у сенсі внутрішніх
конфліктів і подолання внутрішніх молінь у Гетсиманському саді
про те, щоб минула поета й людину чаша сія. Поезія Стуса відбиває ті внутрішні діалоги з янголами прозрінь і бісами спокус, які
становлять внутрішню суть душевного й духовного життя кожної
людини — не тільки в’язня нелюдських політичних систем. Поезія
Стуса наскрізь людська й людяна, вона повна піднесень і падінь,
одчаїв і спалахів радості, прокльонів і прощень, криків болю і скреготів зціплених зубів, зіщулень у собі і розкривань безмежності
світу. Перед нами не «живий смолоскип», а людина. Коли хочете,
Людина великою літерою. Ця вірність унутрішній правді, одвертість
у визнанні своїх вад і зльотів самі ще не роблять поезії, але вони
становлять передумову поетичної творчості, і без них може творитися риторика, може творитися римована газетчина, але не може
поставати справжня поезія.
(196 сл.)

(За Ю. Шевельовим)

Засновник національної
композиторської школи
Микола Васильович Лисенко — видатний український композитор і фольклорист. Він займався педагогічною і диригентською діяльністю. Організовуючи хорові колективи, він здійснював із ними
концертні поїздки по Україні, пропагував пісні слов’янських народів. Найбільш плідним періодом у його житті були вісімдесяті
й дев’яності роки, коли він створив найкращі свої опери на гоголівські сюжети, вокальний цикл «Музика до “Кобзаря” Шевченка»,
оперу «Наталка Полтавка», три дитячі опери на сюжети народних
казок, романси і пісні.
Микола Лисенко народився на Полтавщині, вчився в Києві,
Ляйпцигу, Петербурзі, але його життя пов’язане також і з Харковом. Після прем’єри «Різдвяної ночі» в Харкові митця було названо
серед таких творців національної музики, як Глінка і Даргомижський. Отже, Харків став ніби хрещеним батьком композитора, чиє
ім’я так само символізувало українську національнальну музику,
як ім’я Т. Шевченка — поезію, а ім’я І. Карпенка-Карого — драматургію.
Утім, талант юного музиканта Миколи Лисенка був відкритий
у Харкові ще за багато років до знаменної прем’єри. Тоді здібний
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учень харківської гімназії виступав у благодійному концерті. Коли
Лисенко відкрив свою музично-драматичну школу в Києві (ця школа надовго стала найважливішим осередком вищої спеціальної освіти в Україні), то першого вчителя-кобзаря, а разом із ним і кілька
кобз було привезено саме з Харківщини.
На Слобожанщині завжди цінували видатного композитора.
Харківський театр опери і балету має ім’я засновника національної
музичної класики М. Лисенка.
(216 сл.)

(За сторінками періодичних видань)

На крилах пам’яті
«Забудь умерлих!» — закликають священні писання. «Забудь
тих, кого забрала земля...» — твердить Талмуд. Якби ж то! Не забуваються... Ні батько. Ні мати. Ні загиблі на далеких та близьких
фронтах дядьки й брати, ні односельці та однокласники. Ні твої командири. Ні друзі-однополчани, що гинули на твоїх очах, оті бойові
товариші, котрих довелося ховати за чужими річками чи лишати
на полі бою під час атаки.
А хіба ж забудуться Головко, Сосюра, Рильський чи Яновський, биті й перебиті, Стельмах і Малишко, котрий тільки розквітнув?! Чи зітруться з пам’яті Григір Тютюнник, Близнець чи
Земляк? А Шолохов і Твардовський? Абрамов і Яшин? Симоненко
і Шукшин? Лукаш і Чивілихін? Вони й за життя були значними
й ні на кого не схожими, хоча й не всім це вдавалось чи хотілося помічати. Умерши ж, вони побільшали, неначе всі як один освітилися
страшним і безжальним словом «були», після якого немає вороття,
доки світу й сонця.
Про всіх них треба було б написати. Про багатьох вже й написано. До речі, ви помітили: краще, ніж про живих. Та все одно
про жодного з них не написано так гарно, як треба було б написати.
І в цьому наше безсилля — живих перед мертвими. Тих, що є, перед
тими, що були. Бо їх ми знали в якійсь певній і узвичаєній іпостасі
й жахнулися непоправності втрати, коли їх не стало. Тільки пам’ять
єднає їх з нами — ця велика й свята наша розкіш і мука.
(231 сл.)

(За О. Сизоненком)

Звичайний син Прометея
Михайло Сергійович Грушевський… Ким він був? Його образ
намагалися створити найкращі художники, карбували найкращі
скульптори. Покоління визвольних змагань називали його мудрим
батьком України. А ще Грушевського щедро обливали брудом. Си242

мон Петлюра назвав його Маніловим двадцятого сторіччя. Так хто ж
він був, Михайло Грушевський? Як відчути його не тільки розумом,
а й серцем? Він був першим президентом України. Він був звичайним сином Прометея. З тієї самої сім’ї, що й святий Володимир,
і Богдан, і Тарас. Це була видатна постать — визначний український учений, державний діяч, громадянин.До блискучих граней
патріарха інтелектуальної України слід віднести також його хист
наукового керівника та вчителя. Цей видатний науковець сформував найпотужнішу за всі часи школу істориків України.
У вересні 1991 року Україна відзначила 125-річний ювілей від
дня його народження міжнародною конференцією, де обговорювалися проблеми історії України у зв’язку із творчістю Грушевського,
його постать як історика української літератури.
Виступали з доповідями вчені, літератори. Було відкрито виставку рукописів і прижиттєвих видань Грушевського. На будинку, де жив цей праведник і провидець, відкрито пам’ятний знак.
Встановлено медаль імені Михайла Грушевського, яка тепер щороку
присуджується двом ученим — представникові України і представникові української діаспори. Першої медалі був удостоєний наш
видатний письменник Олесь Гончар. На честь славетного історика і політика на проспекті Тараса Шевченка у Львові споруджено
пам’ятник Михайлові Сергійовичу.
(206 сл.)

(З «Літературної України»)

Андрій Сахаров  — герой нашої епохи
Непохитна принциповість ученого-політика Сахарова — найвидатніше явище кінця імперії. Він став чи не найпопулярнішою
постаттю і постійним об’єктом висвітлення на сторінках світової
преси. Його позиція, його життя, його виступи протягом чверті віку
викликали подив і захоплення. І не випадково: принциповість Андрія Дмитровича у відстоюванні своїх ідей і готовність його платити
за них — рідкісне явище кінця XX віку, коли моральний релятивізм у політиці став нормою, а право сильного стало неписаним
законом. Людина точних наукових понять, Сахаров приніс і в політику морально-правовий лад, а також динамічну думку і пошук
нових концепцій. Але все ж таки головним у його позиції був пошук
загублених старих — моральних. Тільки він умів їх прикладати
до кожної живої ситуації, і це творило навколо його особи вічний
неспокій.
Один самовдоволений депутат у публічному виступі виставив депутату Сахарову найнижчий бал за його часті імпровізовані
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 иступи з трибуни в той час, як йому, причесаному і підготовлев
ному, слова не дали. То правда, що депутат мав добре складений
виступ, може, навіть блискучий зразок публіцистики, але чи був
у його виступі той струмінь неспокійної совісті, що живила зал і будила кам’яні душі?
У час коли Сахаров відкрив для себе і почав відкривати для
нас проблему прав людини, ця проблема «валялась на смітнику історії» разом із поняттями релігійними, правовими, філософськими як
буржуазний реквізит. Треба було мати науковий авторитет і славу
академіка Сахарова, аби зважитись поставити ці питання і щоб той
голос був почутий вождями за їх глухими стінами.
(237 сл.)

(За Є. Сверстюком)

Поет у прозі
Яновський у прозі був поетом. Це звучить добре, можливо,
і насправді добре, бо щедро збагачує емоційну силу прози, але, як
на мене, саме тому — попри всю поетичну піднесеність і хвилюючу
романтичність — проза Яновського завжди була малопізнавальною
(пізнавальність прози вимірює її вагомість) і постійно хибувала
в частині сюжетних інтерпретацій. «Вершники» — чудова книга,
але це зовсім не роман, як думав Яновський і як досі трактує дехто
із критиків. І взагалі яке це має значення, роман це чи не роман?
Нехай це буде збірка новел — досконалих формально, дуже сильних емоційно, вагомих ідейним змістом. Цю книгу високо цінують
літературні гурмани, із захопленням читає й залюблений у літературу читач. «Вершники», коли хочете, це поема в прозі, тільки без зовнішніх поетичних прикмет — римування та рядкового
ритмування. Усіх інших законів поезії у «Вершниках» дотримано.
Шлях Яновського до справжньої прози, вважаю проте, проліг через
«Майстра корабля» та «Чотири шаблі» (я обминаю признані тут
помилки і хиби цих книг). Хоча і в цих двох книгах Яновський
теж залишався поетом. Крім того, «Майстер корабля» змістом надто
«особистий», зашифрований своєрідним кодом лірики. Автор наче
забув, що, крім його самого та ще Довженка, цю книгу читатимуть
і звичайні читачі.
(190 сл.)

(За Ю. Смоличем)

Ціна людини
I
Ціну людини складає тільки її ставлення до праці, думав Роман. Лише у безперервному труді можна зберегти чисте сумління
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і порядність. Хлібороб, який не використовує чужої сили і через
те не вивільняє свого часу для плекання егоїстичних інстинктів,
залишається духовно чистим, бо сам процес вирощування хліба
вимагає чесності. Як тільки селянин розминеться з нею, недбало
зоре землю, не виполе бур’яну, не вгноїть поля, не вибере з насіннєвого зерна куколю,— хліб не вродить. Селянин, як і бджола,
не отримує сповна за свою працю, витрачає набагато більше сил,
ніж їх потрібно, щоб забезпечити себе хлібом на прожиття, проте
не може вийти ні на мить із ритму хліборощення, щоб не втратити хоча б однієї ланки творення. Отже, повинен дотримуватися
такої категорії, як сумлінність — перша ознака чесності. У своїй
праці хлібороб не може бути егоїстом, бо йому весь час потрібні рецепти сусідського досвіду і за це він має платити валютою
досвіду власного. Альтруїзм — теж ознака порядності. Сільська
праця є виключно творчою, а творець, який збагачує світ своїм
продуктом, мусить увесь час духовно збагачуватись, щоб той продукт не втрачав новизни. Хлібороб, крім того, своєю працею створює для себе ту духовну висоту, яка захищає його перед грубою
силою, бо, навіть якщо продукт у нього вкрадений чи відібраний,
він має вміння створити його вдруге, втретє, тобто постійну здатність перейти з упокореного стану в стан вільний. Хлібороб — це
тільки приклад. Принципи безперервної самовдосконалюючої праці, які визначають людську вартість, стосуються робітника і поета,
винахідника і політика. Вони стосуються цілої суспільної групи —
людського вулика.
II
Що ж усе-таки визначає людську вартість, людський геній —
те, що відрізняє так недосконало побудоване людське суспільство
від ідеально організованого бджолиного вулика? Ось вона, бджола,
керована предковічним інстинктом, який достоту був таким самим
і тоді, коли пітекантроп у горах Валенсії добирався до борті, залетіла до кімнати розвідати, чи немає тут поживи, і поквапилася
вилетіти через вікно до подруг із певною інформацією. Вона виконує свій обов’язок чесно й сумлінно: прокинулася разом із сонцем,
працюватиме самовіддано аж до сутінків і принесе стільки меду,
що його вистачить на денний пай для сотні бджіл, проте за цілий
день творчої праці бджола ні разу не осмислить краси світанку,
срібного розсипу росинок на пелюстках квітів, гармонії кольорів
на трав’яному килимі, що покрив Лисинку, не відчує тремтіння
повітря, потривоженого скрипом польових коників і сюрчанням
цвіркунів, не замре від подиву, коли сонце падатиме стрімголов
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у провалля розбурханих хмар перед грозою, і не зворушить її раптова, пронизана озоном тиша після громовиці. Вона виконає задану
природою програму непосильної праці, та ніколи не пізнає всесильного чару життя, крихту якого носить сама в собі. А людина пізнає
світ через сприймання його краси, і людська сутність визначається
здатністю за будь-яких умов відчувати її.
(247 сл., 189 сл.)
(Р. Іваничук)
Образ матері
Ось мати ступила вбік, і тепер кругла таріль сонця засріблилась у густій блакиті, а довкола материної голови вже не іскрився
й не мерехтів німб. Як спочатку було тобі важко повірити в його
справжність, так тепер не міг повірити, що його вже нема. І, всміхнувшись, ти попросив, щоб мати знову стала там, де стояла щойно,
й навіть показав те місце поблизу кущика півонії.
Якась вона добра була в той день, і її доброта проглядала чи
не в кожному слові і в погляді світилась, і кожен рух, либонь, був
позначений нею.
— Хіба не однаково, де стояти?
Не міг ти признатись, що таки не однаково, й мати, прочитавши німе благання в твоїх очах, слухняно ступила ногами на те
місце біля нерозквітлої півонії.
І знову спалахнув німб довкола її голови, й розмаяні волоконця волосся заяскравіли сріблом. Гостре зворушення пойняло тебе,
наче щойно ти діткнувся свідомістю чогось заповітного, наче зумів
угледіти те, що взагалі недоступне людському зору.
— Стояти ще? — спитала мати трохи здивовано. Ти ствердно кивнув, та вона не зважила на прохання, зрушила вбік, і німб
щезнув умить.
— Пополудні підемо по черешні. Казала сусідка, що нарвала
вчора в лісі.
І зникла за хатнім причілком.
А тобі якусь хвилю здавалось, що зараз ось іде вона мимо
погрібника, йде мимо криниці, під яблунею, а отой німб таки світиться, мабуть, довкола її посіченої сивиною голови.
(217 сл.)
(Є. Гуцало)
Князь Володимир
На придніпровському узвишші — Володимирській гірці — серед зеленого шумовиння віт при свічках київських каштанів стоїть
пам’ятник великому князеві Володимиру Святославовичу.
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Володимир, син князя Святослава, був видатним державним і політичним діячем, при житті якого Київська Русь досягла
небувалого розквіту, утвердилася як могутня, високо розвинута
держава. Запровадивши християнство, він завершив об’єднання
східнослов’янських земель у складі Київської Русі. Його ім’я
стало символом державного розуму, єдності, високих духовних
устремлінь.
Якщо Святослав більше відзначився як воєнний стратег, то
його син Володимир пішов значно далі, залишивши в історії Русі
глибокий слід, повернувши її розвиток у нове русло. Прийняття
християнства мало величезне значення. Воно підняло роль київської
влади, стало тією могутньою силою, яка зміцнила державу та національну єдність, а ім’я Володимира обезсмертило в легендах, переказах, літописах, билинах, героїчних піснях. Володимир здійснив
мрію, яку плекала мудра й далекоглядна княгиня Ольга.
Володимир з’явився в той трагічний час, коли молоду Русь
на шматки розривали міжусобиці і чвари князів, різкі протиріччя
між трудовим людом і власниками, благодатні землі спустошували
численні напади зовнішніх ворогів, залишаючи руйновища і пожарища. Святослав відкрив Русі очі, підняв її з колін, при Володимирові вона гордо підвела голову, розправивши плечі.
Любов до Русі — головна рушійна сила енергії Володимира,
джерело його доброчесності, мудрості, відвертості, гордості за те,
що «я єсмь».
(204 сл.)

(Є. Гуцало)

Роде наш красний
Три суспільні прошарки, як три кити, що, за народним переказом, тримають нашу грішну землю, найбільше прислужилися
українській історії. Це козаки, бандуристи і чумаки. З козацтвом
пов’язане насамперед національне визволення нашого народу. Упродовж сторіч воно боронило отчий край від чужинських зайд, тут
зародилися перші демократичні устрої державної структури (згадаймо, за яким високим рівнем цивілізованого суспільства вибирали
гетьманів і старшину на Запорозькій Січі).
Своєрідними, за сучасною термінологією, політруками були
й кобзарі. Дзвін бандури, глибоко поетичні й закличні тексти дум
пробуджували національні почуття в різних куточках багатостраждальної України. До їхнього голосу прислухалися дорослі й діти,
на поклик кобзи шикувалися в ряди народних месників нові ополченці. Шляхи бандуристів пролягали через увесь терен України,
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вони були жаданими в кожній оселі, на перехресті доріг, гомінких
ярмарках. Усюди, де з’являвся кобзар, його оточували люди, слухали зі сльозами на очах голос рідної України. Завдяки кобзарству
збереглася історична слава нашого звитязтва, оскільки, як слушно
зауважив Микола Гоголь, у піснях — жива історія українського
народу. Ось чому майже в усіх походах козаків супроводжували
й бандуристи.
Початки народження чумацтва сягають глибокої давнини. У ті
далекі часи прикарпатські чумаки забезпечували сіллю південь землі України. Звідси вони привозили хліб, речі господарського вжитку, навіть дерев’яні церкви. Крім солі, чумаки перевозили свіжу
і в’ялену рибу, чужоземні товари (тканину, взуття, жіночі прикраси, дорогі вина тощо), перетранспортовували збіжжя. Серед чумаків
був звичай: заїжджаючи в село, вони безкоштовно віддавали частку
солі вдовам і сирітським родинам. Тема чумацтва посіла вагоме місце в усній народній творчості, переказах, прислів’ях.
(242 сл.)

(В. Скуратівський)

Як будували хати в наших краях
Як відомо, на характер будівництва впливає багато факторів:
наявність будівельних матеріалів, клімат, соціальні, економічні
й політичні умови, етнічні традиції. Північна та центральна частини Полтавщини віддавна були багаті лісами, і це зумовило будівництво всіх споруд із дерева; у південній смузі області будували
хати-мазанки.
Зовнішньому вигляду житла на Полтавщині приділяли багато уваги. Поетичності надавав хаті солом’яний дах із великими
виносами — стріхами. Звис даху підтримували дерев’яні стовпи,
утворюючи неширокий навіс — піддашок, або рундук. Солом’яний
дах добре поєднується тут із дерев’яними стінами комори та сіней
і підкреслює білизну житла. За допомогою різнокольорових глин
робили смуги, якими вкривали стіну до вікон. При цьому жовтою
глиною покривали призьбу. Багато уваги приділяли оздобленню вікон і віконниць. Їх прикрашали різьбою та фарбуванням.
Подібністю до полтавських хат відзначались і будівлі Слобожанщини. Цьому сприяли схожі природні умови та будівельні матеріали, традиції населення, яке переважно потрапляло сюди з Полтавщини. До Слобожанщини належать південь Сумської області,
Харківська, частина Полтавської, Луганська області. Ця територія
називалась колись «диким полем», а із тридцятих років ХVII сторіччя почала заселятись переселенцями з Лівобережної та Правобереж248

ної України, які рятувались від гніту польських панів та місцевих
феодалів. Одночасно «дике поле» заселялося і вихідцями з Росії.
Переселенці засновували тут слободи, а звідси і назва — Слобідська
Україна. Для будівництва на Слобожанщині використовують різні
матеріали: дерево, крейду, глиносолом’яні цегли. Та життя не стоїть на місці. Змінилася й традиційна українська хата і садиба.
(229 сл.)

(А. Данилюк)

Поселенці
Веселий, ясний весняний ранок; горить на сході мало не половина неба червоним полум’ям. У сяйві рожевого ранку пишаються
сади в білому буйному цвіті, немов у снігу; зеленіє молода трава
по майданах і берегах. Немов для свята, вирядилось і заквітчалося село. Ще було рано, а вже всі в селі повставали; старі, молоді,
діти — всі вийшли на вигін до монополії виряджати в дорогу поселенців. Не звичайний гук і гомін ярмарку — інший якийсь гомін,
що ще здаля будить у людини смутний і хвилюючий настрій, щось
поважне й журливе почувається в його підвищених тонах.
На вигоні, коло возів і на возах, стоять і сидять люди. Червоні, білі, блакитні хустки й спідниці, чорні й сірі свитки, кудлаті
голови — усе хвилювалось і вигравало проти сонця різнобарвними
кольорами. Між людьми видніються вози з усяким селянським добром: діжечками, скринями, плугами й усякими іншими домашніми речами. Люди скупчуються гуртками коло возів. Хлопці й дів
чата збились осторонь в окремий гурток і щось розмовляють собі.
Коло возів, між купками людей, блищать на сонці чарки й пляшки
з горілкою. У кожного на лиці святковий і разом смутний настрій,
очі сяють тихим блиском, лиця червоні, заплакані. Ревуть воли; то
там, то там чути сумні пісні або жіноче голосіння, і над усім лунає
співуча, голосна, глибоко пройнята щирістю мова.
(208 сл.)

(С. Васильченко)

Привітні вогні
Серед безлюдних просторів, морозом окутих, засипаних мертвим снігом-піском, білим та холодним, по хуторах і селах світились
привітні небуденні вогні. Рік од року, довгі віки, серед самої глухої ночі-зими, коли, здається, і сміх, і пісню, і всі радощі людські
закує, замурує в крижану дулевину, погасить у людських кублах
останні вогні й оповиє їх у довічну темряву, по всіх неосяжних просторах степів поміж сонними борами, по всіх закутках, де тільки
причаїлись людські житла, усі разом, немов по захованих дротах,
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світились вони, радісні, живі. Боязко заблимали вогники десь і на
дні глибокої степової балки, самотної в далекому степу. Десяток
убогих хаток визирали із заметів, мов нори степових звірів, а поміж ними лунав веселий гомін: веселою і ясною марою вертиться
по хуторі різнокольорова звізда, лящать бадьорі пісні про райські
сади, про золоті розкоші. Здається, повійнуло на завмерлий хутір
із вікової давнини казковим сном, чарівним і теплим.
А кругом балки в грізне військо вирядились тіні всякого
страхіття й примар із відьмами й мерцями, з усіма витворами темної ночі; заворушились, стурбовані світом і радістю, озброїли свої
сили проти радісного свята. І зашумів люто вітер зі степу, загув,
зі свистом, із диким гуком метнулась на хутір разом із ним темна
сторожа, подула холодом, війнула снігом, накинула темне рядно.
Стало порожньо й сумно. Тільки сила ворожа гасає, лютує в темряві. А радість уже осміхається то з одного, то з другого віконця
теплим червоним огником.
(228 сл.)
(С. Васильченко)
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«НОВИЙ МАЙСТЕР-КЛАС»
зробить ваш урок яскравим!

НОВИЙ МАЙСТЕР-КЛАС
Т. М. Шабельник

Українська
мова

11

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ
для шкіл з українською
мовою навчання

Рівень стандарту
конспекти уроків
завдання для контрольного тестування
контрольні диктанти
тексти для контрольного аудіювання
та читання мовчки
цікаві нетрадиційні уроки

До посібника БЕЗКОШТОВНО додається
календарно-тематичне планування (www.ranok.com.ua)

