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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

відм. — відмінок
дав. відм. — давальний відмінок
дієв. — дієвідміна
дійсн. сп. — дійсний спосіб
докон. в. — доконаний вид
ж. р. — жіночий рід
закінч. — закінчення
знах. відм. — знахідний відмінок
кличн. відм. — кличний відмінок
майб. ч. — майбутній час
мин. ч. — минулий час
місц. відм. — місцевий відмінок
мн. — множина
наз. відм. — називний відмінок
наказ. сп. — наказовий спосіб
нар. тв. — народна творчість
недокон. в. — недоконаний вид
одн. — однина
орудн. відм. — орудний відмінок
ос. — особа
род. відм. — родовий відмінок
рос. м. — російська мова
с. р. — середній рід
суф. — суфікс
теп. ч. — теперішній час
укр.м. — українська мова
умовн. сп. — умовний спосіб
ч. р. — чоловічий рід
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ПЕРЕДМОВА

Українська мова разом із українською культурою покликана
об’єднувати всіх людей, що живуть на теренах України, у тому
числі й тих, що здобувають у ній освіту.

Збірник вправ, завдань і тестів із основних розділів курсу
сучасної української мови розраховано на студентів, які розпо-
чинають вивчення української мови у вищих навчальних за-
кладах України і які в обсязі загальноосвітньої школи володі-
ють теоретичними знаннями і практичними навичками
російської мови.

В умовах постійного впливу російської мови на українську
навіть україномовним носіям нерідко важко не сплутувати обидві
мови та долати невиправдані в ній нашарування, що негативно
позначається на культурі мови. Вироблення навичок культури
усної і писемної української літературної мови неможливе без
постійної уваги до слова — основної одиниці мови, — до його
вимови, правопису, лексичного значення, граматичної будови,
особливостей сполучуваності з іншими словами тощо. Ці завдан-
ня ставили перед собою автори пропонованого збірника. Поєд-
нання у збірнику інтерактивних вправ, завдань і тестів професій-
ного і загальнокультурного спрямування скеровано на зміцнення
у свідомості студентів відчуття і дотримання норм української
літературної мови на всіх її рівнях, на розвиток свідомого підхо-
ду до процесу її вивчення, бажання оволодіти нею у повному об-
сязі, щоб засвідчити високий рівень освіченості. Саме тому у по-
шуках найефективніших шляхів і методів вивчення української
мови особливу увагу приділено добору і виконанню вправ і прак-
тичних завдань, тісно пов’язаних із засвоєнням теоретичного ма-
теріалу, акцентовано увагу на характерних фонетичних, акцент-
но-орфоепічних, орфографічних, граматичних, лексичних
особливостях української мови, що визначають самобутність і
оригінальність її системи у порівнянні з російською. Правила ор-
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фографії подано з урахуванням змін і нормативів, затверджених
нині чинним «Українським правописом».

Збірник складається з двох частин, органічно поєднаних між
собою, а саме: фонетико-орфографічного курсу та практичної
граматики, у межах яких значну увагу приділено розкриттю
значень слів і сталих зворотів шляхом добору російських відпо-
відників і навпаки — перекладу російських слів і зворотів
українськими. Окрім вправ, завдань і тестів для практичного
виконання, збірник містить також запитання для самоконтролю,
що дасть змогу виявити рівень засвоєння теоретичних знань,
необхідних для правильного виконання вправ і завдань. Прак-
тикум зорієнтовано на навчальний посібник «Українська мова»,
підготовлений колективом викладачів кафедри української мови
і літератури КНЕУ (2006 р.), у якому викладено найзагальніші
теоретичні положення курсу. Враховуючи специфіку нашого
навчального закладу, автори збірника значне місце відводять
уведенню економічної термінології, у якій, окрім термінів-
інтернаціоналізмів, зафіксовано їхні українські відповідники у
порівнянні з російськими. Тексти для аналізу мають загальноос-
вітній, пізнавальний, художньо-естетичний і виховний характер.
Їх дібрано таким чином, щоб дати студентам чітке уявлення про
особливості побуту, звичаїв, характеру українського народу,
що, на нашу думку, сприятиме формуванню високої загальноос-
вітньої й мовної компетенції не лише у професійному спілку-
ванні майбутніх фахівців-економістів, а й у всіх сферах їхньої
діяльності.

Студент повинен знати:
— як формувалася українська літературна мова;
— норми української літературної мови (орфоепічні, орфогра-

фічні, граматичні, лексичні, стилістичні);
— основні теоретичні поняття, пов’язані з вивченням частин

мови і властивих їм граматичних (морфологічних) категорій.
Студент повинен уміти:
— правильно вимовляти звуки і сполучення звуків української

мови;
— розрізняти вимову і наголошення споріднених слів у росій-

ській і українській мовах;
— засвоювати значення слів, оперувати ними в усному і писе-

мному мовленні, правильно сполучати їх, дотримуючись стиліс-
тичних норм;

— розрізняти частини мови за властивими їм значеннями, спо-
собами творення і граматичними ознаками;
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— правильно утворювати відповідні граматичні форми слів у
кожній змінюваній частині мови;

— аналізувати словотвірні особливості частин мови;
— розрізняти структуру і функції службових частин мови, що

сприяє дотриманню орфографічних норм (правопису слів);
— дотримуватися взірцевих норм у перекладі українською мо-

вою з російської мови текстів культурологічного і фахово-
го спрямування, використовуючи необхідний термінологічний
апарат.

Розділи практикуму підготували: Ярошевич І.А. (Передмова;
Фонетико-орфографічний курс; Іменник; Сполучник; Контроль-
но-тренувальні завдання до всіх розділів; Питання, що охоплю-
ють зміст робочої програми;Тексти на переказ; Словник-мінімум
економічних термінів), Краснопольська Н.Л. (Прикметник; Част-
ки; Тексти на переказ), Подгурська Т.А. (Числівник; Займенник;
Прийменник;Тексти на переклад), Бондарчук Л.М. (Дієслово;
Прислівник; Вигуки і звуконаслідувальні слова; Тексти на пере-
клад).
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ФОНЕТИКО-ОРФОГРАФІЧНИЙ
КУРС

Класифікація звуків
Голосні звуки. Особливості вимови

Вивчаючи цю тему, студент повинен знати:
— основні теоретичні поняття, пов’язані з вивченням фонети-

чної системи української мови;
— фонетико-орфоепічні норми сучасної української літерату-

рної мови.
Студент повинен уміти:
— правильно вимовляти звуки і сполучення звуків української

мови;
— розрізняти вимову і наголошування споріднених слів у ро-

сійській і українській мовах.

# Повторіть матеріал заняття 2—3 підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 12—22.

Вправа 1. У поданих словах підкресліть літери, яких немає в росій-
ській мові.

Євро, їжа, переїзд, місто, єдність, поезія, об’єм, коефіцієнт,
соєвий, троє, об’їзд, Європа, Київ, оцінити, під’їхати, інфляція,
Україна.

Запам’ятайте! Літери я, ю, є в українській мові
позначають два звуки[йа], [йу], [йе] і один [а], [у], [е] (у

випадках пом’якшення попереднього приголосного). Наприклад:
Єгипет, яма, ювілей, малюємо, стоять, сіють — два звуки;
ллється, лютий, лялька — один звук. Літера ї завжди позначає
два звуки [йі] — їдять, з’їхати, мої. Перед цими літерами ста-
виться знак роздільної вимови апостроф [’] у таких позиціях:
1) після губних б,п,в,м,ф, якщо перед ними немає приголосного,

1
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що належить до кореня (крім р): комп’ютер, м’ята, прем’єра,
суб’єкт, але: верб’я, торф’яний, черв’як, арф’яр; 2) після р і к при
роздільній вимові: подвір’я, бар’єр, бур’ян, Лук’ян, к’ят (грошова
одиниця), Лур’є; 3) після префіксів і першої частини складного
слова із кінцевим приголосним: об’єднати, роз’їзд, під’язиќóвий,
під’ю́джувати (рос. подстрекать), пів’яблука, транс’європейсь-
кий, дит’ясла. У випадках нероздільної вимови в українських і за-
позичених словах після зазначених приголосних апостроф не ста-
виться: буря, буряк, рюкзак, бюджет, гравюра, пюре, кюре.

Зверніть увагу! На місці апострофа в російській мові
для роздільної вимови вживаються літери м’який знак (ь)
або знак (ъ), якого немає в українській мові. Порівняйте

написання слів:
укр. рос.
в’юн вьюн
солов’ї соловьи
Лук’ян Лукьян
прем’єр премьер
подвір’я подворье
об’їзд объезд
роз’Õрений разъяренный

Вправа 2. Прочитайте вголос подані слова. Зверніть увагу на звукове
розрізнення літер є, ї, ю, я в поданих словах.

Єдиний, їжак, любити, Україна, ллється, юрба, яблуня,
м’який, з’їзд, твоє, сяйво, краєвид, полють, саджають, третє, куз-
ня, земля, кам’яний, єнот, заєць, людина, п’ять, синє, нюхають.

Запам’ятайте! Орфоепічна норма — це єдино
можлива, загальноприйнята вимова звуків і звукових

сполучень та узвичаєне наголошування слів. Орфоепічні норми
можна перевірити за орфоепічними словниками (# повторіть
матеріал заняття 12 підручника «Українська мова» (КНЕУ, К.,
2006, с. 72—79).

Вправа 3. У поданому вірші чітко вимовляйте слова відповідно до
орфоепічної норми. Зверніть увагу, у яких словах літери я,
ю, є передають один звук, а в яких два.

Бувáє, чáсом слíпну від красÅ.
СпинÓсь, не тÕмлю, що вонó за дÅво, -
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оцí степÅ, це нéбо, ці лісÅ,
усé так гáрно, чÅсто, незрадлÅво,
усé, як є — дорóга, яворÅ,
усé моÃ, все звéться — УкраÉна (Ліна Костенко).

Вправа 4. Прочитайте поданий текст, звертаючи увагу на вимову го-
лосних я, ю, є, ї. Побудуйте запитання до тексту та пере-
кажіть його. Випишіть у зошит слова з йотованими голос-
ними та підкресліть їх.

Інтелігéнт — це представнÅк профéсії, пов’Õзаної з ро-
зумóвою прáцею (інженéр, лíкар, учéний, худóжник, письмéн-
ник), i людÅна, що є виняткóво порÕдною. Менí особÅсто не
подóбається пошÅрений вÅраз «твóрча інтелігéнція», — ненáче
якáсь частÅна інтелігéнції взагалí мóже бýти «нетвóрчою». Bci ін-
телігéнти в тій абó íншій мípi «ствóрюють». До інтелігéнції, як
покáзує мій життÃвий дóсвід, налéжать тíльки лÓди, вíльні у своÉх
переконáннях, що не залéжать від прÅмусів економíчних,
партíйних, держáвних, не підпорядкóвуються ідеологíчним зо-
бов’Õзанням. ОсновнÅй при́нцип інтелігéнтності — інтелектуáльна
свобóда як морáльна категóрія. Не є вíльною інтелігéнтна людÅна
тíльки від своÃї cóвicтi i від своÉх думóк. (За Д. С. Лихачовим).

Вправа 5. Прочитайте вголос слова в українській і російській мовах,
розрізняючи вимову літери ї та її відповідника у рос.мові.

укр. рос.
їжа, їда еда
їдкий едкий
їжак еж
під’їзд подъезд
український украинский
свої свои
їздити ездить
бої бои
їхній их
генії гении

Вправа 6. У словах, що мають однакове значення і написання в ро-
сійській та українській мовах, вимовляйте по-українському
звук [о].

Кора, вода, молоко, мороз, голова, сосна, дорога, солдат, во-
рота, золото, порода, король, королева, романс, сорока, борода,
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команда, сонет, холодно, широко, томат, торшер, долото, погода,
болото, корона.

Вправа 7. Прочитайте вголос споріднені в українській та російській
мовах слова. Запам’ятайте їх правопис. Які літери, що по-
значають голосні звуки, розрізнюють подані слова в обох
мовах?

укр. рос.
коровай каравай
хазяїн хозяин
борсук барсук
багатий богатый
комиш камыш
багатир богач
гарячий горячий
розум разум
розумний разумный
чоло чело
отáман атаман
чотирнáдцять четырнадцать
кропивá крапива
робота работа
чорнило чернила
оренда аренда
нагорóда награда
пором паром
жонатий женатый

Вправа 8. Підкресліть у поданих словах ненаголошені звуки [е], [и]
та правильно вимовляйте їх.

Велетень, далечина, дерев’яний, зеленіти, веселитися, село,
весна, величезний, ширина, вершина, весняний, берег, сонечко,
четвертий, керувати, перевірити, вересень, липень, перемога,
справедливий, доручення.

Вправа 9. У наведених словах чітко вимовляйте звуки [и] та [і]. Зве-
рніть увагу, як ці звуки розрізнюють значення слів.

Дим — дім, кит — кіт, бик — бік, вити — віти, хиба — хіба,
сила — сіла, умити — уміти, рис — ріс, кинь — кінь, сирий —
сірий, білити — біліти, тикати — тікати, сипати — сіпати, риза
— різа (ділянка поля).
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Вправа 10. Замість крапок вставте потрібні літери (о—а, и—і).

Г…рячий, ш…рокий, п…ганий, ч…стий, р…зумний, х..зяїн,
…пельсин, к…р…вай, б..гатство, б…гато, …рендатор, к…миш,
кр…пива, ч…нити, г…ркий, щ…лина, х…жак, х…зяйнувати,
…таман, п…ром, к…слота, р…зуміти.

Вправа 11. Перекладіть українською мовою слова, запам’ятайте пра-
вопис цих слів. Зверніть увагу на розбіжності у вимові слів
в українській та російській мовах.

Горячий, богач, богатство, главный, хозяйничать, четыре, рабо-
та, любовь, имя, чело, награда, крапива, еда, украинский, ездить,
подъезд, звонкий, румянец, колодец, кровь, дрожжи, заяц, порог.

Приголосні звуки

# Повторіть матеріал заняття 8—9, 10—11 підручни-
ка «Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 49—53, 62—64.

Особливості вимови. Позначення
на письмі приголосних звуків

Запам’ятайте!
І. В українській мові літерою щ позначають два звуки

[шч], що вимовляються завжди твердо, на відміну від російської
мови: вищий, щит, щодня, щавель, кущик, щелепа, щиглик, щука,
щеня, роботящий, щебетати, щасливий. Лише перед голосним і
звукосполучення [шч] пом’якшується: щітка, щілина, щічка.

Поєднання двох літер дж і дз в одному складі вимовляється
як один звук — відповідно [дж]і [дз]: [дз]воник, кукуру[дз]а,
[дж]ерело, дріж[дж]і, хо[дж]у, [дз]вінкий, ґе[дз]ь, [дж]аз,
[дж]инси, [дз]еркало, [дз]ьоб, [дж]ип. Якщо ці поєднання літер
належать до різних складів та на межі префікса і кореня, то вимо-
вляються роздільно: відряд[ж]ення, під[ж]ивити, над[з]емний,
від[з]вук, пробуд[ж]ення, перед[з]вітний, від[з]начати, на-
род[ж]ення.

ІІ. В українському алфавіті, окрім літери г, є літера ґ, якою
позначають відповідний звук у російській мові і в українських
та запозичених словах: ґанок, ґедзь, ґуля (рос. ‘шишка, вол-
дырь’), ґрати, ґрунт, обґрунтований, ґратчастий, ґава, дзиґа
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(рос. ‘юла’), ґерлиґа (‘палиця у пастухів’), ґудзик, ґазда (‘госпó-
дар’), ґніт (у свічці), ґефешт, ґлей (‘вишневий клей). Літери г і ґ
нерідко розрізнюють слова. Наприклад: гніт (прес, гноблення,
рос. гнет) і ґніт (у свічці); грати (рос. ‘играть’) і ґрати (рос.
‘решетка’), гуляка (той, хто гуляє) і ґуляка (велика ґуля, рос.
‘большая шишка’, ‘волдырь’).

ІІІ. В українській мові, на відміну від російської, дзвінкі при-
голосні в кінці слова і перед глухими всередині слова не оглу-
шуються. Не оглушується в кінці і всередині слів перед глухим
губний приголосний в: кров, став, вівчар, вчинок, гнів, відчув,
сховався, лавка, пішов, відкрив, вправо. Перед дзвінкими глухі
приголосні вимовляються дзвінко: прось[з’]ба, бороть[д’]ба,
вокз[ґ]ал, от[д]же, ек[ґ]замен, як[ґ]би.

Вправа 1. Порівняйте вимову дзвінких приголосних в російській і
українській мовах.

Розказати, доріжка, хліб, берег, брід, віз, мороз, берізка, по-
взти, відкритий, горб, поріг, сторож, гриб, підсипати, безтурбот-
ний, обсадити, лебідка.

Запам’ятайте вимову приголосного ц в українській
мові: всередині слів цей звук може бути твердим і

м’яким:царівна, царювати, цяточка, цегла, яйце, цукерка,
цуценя, цькувати, цюкати, цяцька. В українських словах, на від-
міну від російських, кінцевий ц в складі суфікса -ець завжди
м’який: заєць, хлопець, окраєць, рум’янець, кінець, молодець, зу-
бець, хлібець. М’якість зберігається і при словозміні: хлопця, кін-
ця. У запозичених словах кінцевий ц завжди твердий: палац,
шприц, плац, паяц, кварц. Твердий приголосний ц і в деяких
українських вигуках: клац, бац, буц.

Вправа 2. Поставте наголос у поданих словах, користуючись орфо-
графічним чи орфоепічним словником, зверніть увагу на
розбіжності в наголошуванні спільнокореневих слів у ро-
сійській та українській мовах.

Ненависть, високо, отаман, босий, одинадцять, дрова, спина,
кидати, колесо, контрактовий, олень, порядковий, приятель, лег-
кий, новий, сердити, старий, тонкий, колія, рукопис, вітчим, по-
каз, живопис.

Вправа 3. Прочитайте подані речення. Дотримуючись орфоепічних
норм української мови, правильно вимовляйте голосні і
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приголосні звуки. Порівняйте вимову споріднених слів у
російській та українській мовах.

1. Сподівався дід на обід, та й, не ївши, спати ліг (Нар. тв.). 2.
Нащо й клад, коли в сім’ї лад (Нар. тв.). 3. Я ішов молодими лі-
сами, повен козуб набравши суниць (В. Стус). 4. Мороз прилине
синьо і прозоро, розвісить скрізь інею сивий дим, і на шибках не-
видані узори він намалює генієм своїм (В. Сосюра). 5. Ми з то-
бою йдемо стежкою в саду (М. Рильський). 6. Серце Соломії рвала
та просьба Остапова, а голова шукала способу (М. Коцюбинсь-
кий). 7. Десь надходила весна (П. Тичина). 8. Горе тому, в кого
немає порядку в домі (Нар. тв.). 9. Еней піджав хвіст, мов собака,
мов Каїн, затрусивсь увесь (І. Котляревський). 10. Дзюркотливе
джерельце співало й співало свою пісеньку (М. Стельмах). 11. Іду
стежкою, в душі народжується спів (В. Сосюра). 12. За деревами
на взгір’ї біліє палац князівський (А. Головко). 13. Незліченні ота-
ри овець випасаються в херсонських степах (І. Цюпа). 14. Біля печі
вона, мов бранець, слугувала під шурх спідниць, віддавала дівочий
рум’янець чистоті смачних паляниць (В. Симоненко).

Вправа 4. Виконайте тест. У якому рядку літеру ґ треба писати в усіх
словах?

а) (г, ґ)удзик, а(г, ґ)рус, (г, ґ)учний;
б) (г, ґ)рунт, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда;
в) (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)роно, (г, ґ)ава;
г) джи(г, ґ)іт, (г, ґ)речний, (г, ґ)уцул;
д) (г,ґ)атунок, за(г, ґ)артувати, (г, ґ)ринджоли.
Правильність виконання цього завдання перевірте за орфо-

графічним словником.

Вправа 5. Перепишіть подані слова та підкресліть ті, у яких буквос-
получення дз, дж позначають один кореневий звук.

Зраджений, дзвякає, відзвук, джерельний, походжає, надзву-
ковий, воджу, дзвонити, лоджія, джміль, висаджують, відзвітува-
ти, раджу, дзеркало, підживлювати, підзолистий, джигіт.

Цікава фонетика

Прочитайте виразно українські скоромовки (зверніть увагу на
вимову приголосних)

1. Нехáй минé менé негóда.
2. В дóмі Дíми дим. Ой ходíм тудÅ, ходíм рятувáти Дíмин дім.
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3. Ніс Гриць пирíг через порíг.
4. Поспішáв до лíсу лис, та залíз у верболíз.
5. У кýхаря Валéрика розварÅлись варéники.
6. Фíрма фéрму будувáла, фíрмі фáрби булó мáло.
7. Дзвóнить дзвонáр, дзижчÅть комáр, гудýть джмелí старí й малí.
8. НапеклÅ млинцíв, назвáли кравцíв, а кравéць за млинéць —

та й побíг у танéць.
9. Дві ґáви зрáнку гасáли по ґáнку.

10. Гýска грáє на гітáрі, ґелґотÅть гусáк гагáрі, горобéць гукá
гракá, ґáва гáтить гопакá.

11. Рогáта корíвка ревé — Ромáнко травÅчку рве.
12. Пýгач хвáлиться пінгвíну: «Пíвень дав менí пір’Éну! При-

чеплÓ, причепурÓся, пóтім пáві покажýся!»

Чергування звуків

Пригадайте, що постійні та закономірні зміни звуків у струк-
турі слова називаються чергуванням звуків. Наприклад, н[е]су —
н[і]с, бер[е]за — бер[і]з, но[г]а — но[з′]і, що[к]а — що[ц′]і,
му[х]а — му[с′]і. Чергування голосних і приголосних звуків від-
бувається при словозміні, при словотворенні та формотворенні.
Наприклад: г[о]ра — г[і]рський, ч[о]тири — ч[е]твертий,
рад[і]сть — рад[о]сті, вузький — вужчий тощо.

Запам’ятайте! Групи приголосних, у яких відбува-
ється чергування при словозміні та словотворенні: г, ж, з;
к, ч, ц; х, ш, с (наприклад: нога — нозі — ніженька, козак

— козацький — козаченько, птах — пташечка — птаський, Па-
риж — паризький, чех — чеський); а також у дієслівних основах:
д/дж, т/ч, зд/ждж, т/ч, х/ш, к/ч, с/ш, г/ж, з/ж, ст/шч, б/бл,
п/пл, в/вл, м/мл, ф/фл (наприклад: водити — воджу, крутити —
кручу, косити — кошу, їздити — їжджу, дихати — дишу, пекти
— печу, стерегти — стережу, лазити — лажу, мостити — мо-
щу, любити — люблю, топити — топлю, графити — графлю,
ломити — ломлю).
Вправа 1. До поданих слів доберіть споріднені слова, які ілюструють усі

можливі чергування голосних звуків. Назвіть ці чергування.
Зразок: Беру — забираю — брав, терти — витирати — тру

([е]–[и]–[ø]); котити — катати ([о]–[а]).
Стелити, могти, пекти, везти, сидіти, сім, вісім, вечір, вклоня-

тися, гребти, спати, плече, чоло, зберегти, прилетіти, сирітка, че-
кати, овес, допомога, плавати, бджола.
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Вправа 2. До поданих слів доберіть споріднені слова з усіма можли-
вими чергуваннями приголосних звуків.

Зразок: Рука — ручний — у руці.
Бік, вухо, бігати, яблуко, пасіка, сусідка, парубок, колиска, дзиґа,

любити, плескати, муха, друг, захист, Збараж, Кременчук, мамалиґа,
Сиваш, луг, батіг, садити, сікти, економіка, можливість.

Вправа 3. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомо-
гою суфікса -ськ-. Підкресліть слова, у яких чергування
приголосних не відбувається.

Париж, калмик, Гаага, Виборг, Буг, Кагарлик, гігант, Пере-
мишль, казах, Іртиш, чех, Золотоноша, молодець, студент, Волга,
товариш, турист, черкес, Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таган-
рог, француз, ремісник, турок, брат, студент.

Орфографія

# Повторіть матеріал заняття 4, 5, 6—7, 8—9, 10—11
підручника «Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 23—25,
30—32, 38—43, 54—55, 65—68.

Запам’ятайте, що орфографічна норма — це єдино можлива,
загальноприйнята норма написання слів та їх частин. Перевірити
свої знання орфографічних норм ви можете за «Українським пра-
вописом» та «Орфографічним словником української мови». Звер-
ніть увагу на правопис слів, у яких відбувається спрощення груп
приголосних; на написання слів з подовженими і подвоєними при-
голосними, а також слів з апострофом і м’яким знаком, що допо-
може вам виконати подані вправи і тестові завдання.

Спрощення в групах приголосних

# Повторіть матеріал заняття 10—11 підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 67—68.

Вправа 1. Перепишіть слова, вставте, де треба, пропущені букви. По-
ясніть, чому не завжди відбувається спрощення груп при-
голосних на письмі у прикладах.

Безвиїз...но, радіс..ний, корис...ливий, облас...ний, пес...ливий,
балас...ний, шіс...надцять, зліс...ний, якіс...ний, зап’яс...ний, без-
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совіс..ний, захис..ник, буревіс..ник, бороз..на, улес..ливий, безви-
їз..ний, чес..но, ненавис...ний, кіс...лявий, гіган...ський, сту-
ден...ський, голлан...ський, хвас...нути.

Вправа 2. Спрощення груп приголосних на письмі відбувається в
усіх поданих словах, крім яких випадків? Слова-винятки з
правила підкресліть.

Особистіс..ний, кіс..лявий, шіс..надцять, цінніс..ний, виїз..ний,
швидкіс..ний, перехрес..ний, тиж..невий, дириген..ський, зазд-
ріс..ний, капос..ний, очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, корес-
понден..ський, журналіс..ський, аген..ство.

Вправа 3. Перепишіть речення та підкресліть слова, у яких відбулося
спрощення приголосних.

1. Вже й любóв доспíла під промíнням тéплим, І її зірвáли
рáдіс…ні устá, — А тепéр у сéр…ці щось тремтÅть і грáє, Як
тремтÅть на сó…нці гíлка золотá. 2. Смýтком тодí щас…лÅвим
пóвниться сéр…це людÅни. 3. Трóшки вíрить сéр…це в забобóни
Лóгікам усíм наперекíр. 4. Захóдьте в світ, де чéс..на простотá
РіднÅть серцÕ живí, де нéбом неозóрим Аероплáн стрункÅй, як
лéбідь, пролітá, А тінь біжÅть за ним (М. Рильський).

Подовження та подвоєння приголосних

# Повторіть матеріал заняття 10—11 підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 65—66.

Вправа 1. Прочитайте висловлення М. Рильського про мову та ви-
пишіть слова, у яких відбувається подовження приголос-
них. Доберіть самостійно ще два-три висловлювання видат-
них діячів культури про роль мови у житті суспільства.

1) Мóва — втíлення дýмки. Що багáтша дýмка, то багáтша
мóва. Борíмося за красý мóви, за прáвильність мóви, за багáтство
мóви…

2) Мóва є спóвіддю нарóду. І дорожÅти своÃю спóвіддю ми не
лишé мáємо прáво, алé й зобов’Õзані.

3) Мóва — могýтнє знарÕддя і шкільнóго навчáння, і наукóвої
та публіцистÅчної дýмки, і орáторського мистéцтва, і поетÅчної
твóрчості, і діловóго листувáння, і дипломатÅчних переговóрів.
Не тíльки поéт, прозáїк чи драматýрг, алé й фíзик чи матемáтик
докóнче повÅнні мáти до своÉх пóслуг багáтий, гнучкÅй, тóчний і
вирáзний мóвний апарáт.
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Вправа 2. Перепишіть слова, вставте, де треба, пропущені букви.

Іл...я, Стел...а, ран...ій, шален...ий, священ...ик, священ...ий,
стат...я, умін...я, вил...ється, Запоріж...я, Прикарпат...я,
ір...аціональний, радіст...ю, піч...ю, ем…іграція.

Вправа 3. Вставте, де потрібно, подовжені чи подвоєні приголосні.
Поясніть правопис слів.

Повноліт..я, узбереж..я, радіомовлен..я, бездоріж..я, ша-
лен..ий, написан..ий, стат..я, здоровен..ий, груп..а, тон..а, ту-
ман..ий, сон..ий, засіян..ий, шас..і, Марок..о, гол..андський,
брюс..елець, сюр..еалізм, ім..іграція, ін..овація, буд..изм,
від..ати, воз…’єднан..я, роз’єднан..я, ан..отація, ім..унітет, ба-
рок..о, лібрет..о, віл..а, пен..і.

Вправа 4. Прочитайте текст, дотримуючись норм літературної вимо-
ви. Випишіть слова з подовженими приголосними та пояс-
ніть їхнє написання.

ІсторÅчний éкскурс у минýле економíчної дýмки покáзує прá-
гнення людéй теоретÅчно усвідóмити економíчні умóви свогó іс-
нувáння, мотÅви Éхнього господарювáння, а відтáк, розгадáвши
таємнÅці економíчних процéсів, спрóбувати управлÕти нÅми.
ПрактÅчні потрéби регулювáння економíчного життÕ й зумóвили
вÅникнення економíчної теóрії. Економíчна дýмка зародÅлася ще
в стародáвньому свíті. Це булá пéвна сýма пóглядів на гос-
подáрські Õвища, на рушíйні сÅли економíчної діÕльності людéй.
Істóтного рóзвитку вонá досяглá в епóху рабовлáсництва. У
прáцях Ксенофóнта (430—355 рр. до н. е.), Платóна (427—347 рр.
до н. е.), Аристóтеля (384—322 рр. до н. е.), а тáкож мислÅтелів
Стародáвнього РÅму, Íндії, Китáю мíститься спрóба з’ясувáння
загáльних прÅнципів економíчного рóзвитку. «Éко-нóмікс»
(домáшнє господáрство) — так називáлася прáця видатнóго
мислÅтеля Стародáвньої Грéції Ксенофóнта, у якíй зрóблена
спрóба обґрунтувáти мотÅви господáрської діÕльності людéй,
вÅсловлено ряд цікáвих економíчних думóк. (Із енциклопедії)

Вправа 5. Перекладіть українською мовою подані слова, користую-
чись перекладним російсько-українським словником. Зве-
рніть увагу на різницю у написанні більшості слів.

1) Соцветие, бытие, битье, чутье, затишье, сорокалетие, по-
дполье, варенье, эскадрилья, бессмертие, листья, Полесье, Подо-
лье, обобщение, трехсотлетие, предместье, соленье, судья.
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2) Коллектив, касса, ассимиляция, Стелла, Филипп, Миссиси-
пи, иллюзия, оппонент, аккредитация, ассорти, иррациональный,
иммиграция, симметрия, коммерция, кросс, ванна, корректор, но-
велла.

Уживання м’якого знака
й апострофа

# Повторіть матеріал заняття 6—7, 8—9 підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 41—42, 43—44,
53—55.

Вправа 1. Пригадайте правила вживання апострофа, м’якого знака,
подвоєння та подовження приголосних. На місці крапок, де
треба, вставте апостроф, м’який знак чи подвоєний приго-
лосний.

1. Ти завойóвуєш… надхмáр…я, вогóн… ти крéшеш із водÅ,
викóхуєш… у ЗаполÕр…ї землí півдéн…ої плодÅ. 2. Благо-
словéн…і мир і прáця на цій онóвлен…ій землí. 3. Ми —
вíйс…ко щáстя світовóго. 4. Л…Ãт…ся з-пóза хмар промíн…я
тéпле і голубувáте. 5. Підв…Õзуючи свíтлий виногрáд, сміÃт…ся
дíвчина. 6. Тут в кóжній Õгоді натхнéн…а прáця струмýє, як
г…рÕча Óн…а кров…7. Над плéсом óзера я юнíст… пригадáв,
вечíрні небесá і пóсвист крил качÅн…их. 8. Поцілýй востáн…є,
обнімÅ востáн…є… 9. Дорóга в…Ãт…ся між полÕми. 10. Круг
Зан…ковéц…кої Марíї Сузíр…я Óності цвітé. 11. Слáвся,
довíчная дрýжба св…щéн…а, скрíплен…а крóв…ю в жорстоких
боÕх. 12. Там звóдився язÅк вогнéн…ий, Там пíсні пóлум…я
рослó. 13. Мов велетéн…с…кі кóники, стрекóчуть там тракторÅ.
14. Як забýт… цвірін…чáн…я, воркувáн…я, сміх! 15. Не
сéрд…тесь за епíтети старí! (Із творів М. Рильського).

Вправа 2. Поясніть правила вживання м’якого знака. На місці пропу-
сків у поданих словах, де треба, вставте м’який знак.

Кіл..кість, пот..мянілий, Уман..щина, волин..с..кий, ескад-
рил..я, власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо, павіл..йон,
дон..чин, с..огодні, прос..ба, їдал..ня, батал..йон, рибал..ство, по-
год..ся, прип’ят..ський, голівон..ці, красун..чик, купал..ський, ви-
різ..бити, конс..єржка, зат..марити, кан..йон, мал..ва, локал..ний,
консул..ський, обвін..чати, крад..кома, брин..чати, дозвол..те,
кіл..цевий, монгол..ський, візуал..ний, по-братерс..ки, ізма-
їл..ський, кур..йоз, неволен..ка.
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Вправа 3. Випишіть слова, у яких м’який знак не пишеться, та пояс-
ніть їх написання.

Тон..ший, ніч.., перелаз..мо, землян..ці, яблун..ці, ремін..чик,
емул..сія, буквар.., цвірін..чати, т..мяність, чотир..ма, майбут..нє,
мен..ший, бджіл..ці, міл..ярд, мен..ший, Поділ..ля, Бат..ківщина,
змагаєш..ся, ін..ший, жен..шень, стан..мо, ріж..мо, насип..мо.

Вправа 4. Запишіть подані слова відповідно до орфографічних норм
та поясніть правила вживання апострофа у власне україн-
ських словах та в запозичених.

В..ячеслав, кар..єра, пів..ящика, медв..яний, верб..я, міжгір..я,
дзв..якнути, комп..ютер, п..юре, без..ядерний, зв..ялити, кур..йоз-
ний, між..ярусний, круп..яний, двох..ярусний, пів..яру, об..єкт,
під..їжджати, м..ятний, присв..ята, пом..якшити, кам..яніти,
без..ядерний, кур..йозний, солов..ї, кон..юктивіт, грав..юра, по-
рт..єра, пір..я, пів..ями, прив..ялений, п..єдестал, пів..яблука, мар-
нослів..я, скип..ятити, без..ініціативний, львів..янин, підрум..я-
нений, з..являтися, ф..юзеляж, подвір..я, пан..європейський,
р..яжанка, б..юджет, трав..янистий, торф..яний, дев..яносто,
Лук..яненко, Св..ятослав, миш..як, Рейк..явік, Мар..яна, Х...юс-
тон, ф…ючерсний.

Вправа 5. Підкресліть слова з м’яким знаком, поясніть правила вжи-
вання м’якого знака.

1. Із зáхідного крáю на Хáр…ків насувáлась грозá. 2. Нікóму й
на дýмку не спадáло, що за якíс.. двáдцят.. хвилÅн по вýлицях
пронесéт…ся страшнÅй урагáн. 3. І тодí Õкос.. враз, блискавÅчно
над кост…óлом повÅсли темно-сÅні шмáття авангáрдних хмар.
4. І мÅлі до ц…óго чáсу хáр…ківс…кі вýлиці перетворÅлис… на
суцíльний хáос (Із творів Ю. Яновського).

Правопис префіксів

# Повторіть матеріал заняття 8—9 підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 50.

Пригадайте, що вживання префіксів пре-, при- залежить від їх-
нього лексичного значення (міра ознаки чи результат дії), а префікс
прі- пишемо у власне українських словах: прізвище, прізвисько, прі-
рва. Пригадайте правопис запозичених слів із компонентом пре-:
преамбула, превалювати, превентивний, презентабельний, прези-
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дент, президія, прецедент, а також із компонентом прі-: пріор,
пріоритет, пріфікс («тверда, фіксована ціна»). Префікси роз-, без- в
українській мові не змінюються, а префікс з- переходить у с- тільки
перед приголосними к, п, т, ф, х: розхитаний, безшумний, спекти,
сфальшивити, схитрувати, зсунути, зціляти.
Вправа 1. У поданих словах замість крапок поставте потрібну літеру,

перекладіть слова російською мовою та порівняйте напи-
сання префіксів в обох мовах.

Пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток пр..біднюватися,
пр..везений, пр..славний пр..солодкий, пр..сісти пр..мирний,
пр..міський, пр..сохнути, пр..високий;(з, с)плавити, (з, с)класти,
(з, с)твердження, (з, с)хованка, (з,с)постереження, (з, с)сушити,
(з, с)формувати, (з, с)фальшувати, (з,с)тримувати, (з, с)пиляти, (з,
с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з,с)фотографувати,
(з, с)плетений, (з, с)питати,(з, с)шити; бе(з, с)коштовний, пе-
ре(з, с)кочити, ро(з, с)тлумачити, не(з, с)терпний, бе(з, с)смертя.

Запитання та завдання
для самоконтролю

1. Що вивчає фонетика?
2. Назвіть особливості українського алфавіту.
3. У чому полягають особливості вимови українських голо-

сних та приголосних фонем?
4. Назвіть склад голосних літер і звуків української мови.

Яких із них немає в російській мові?
5. Як вимовляється звук [о] в українській мові? Проілюструй-

те вимову цього звука в споріднених словах російської й україн-
ської мов.

6. У якій позиції звуки [е], [и] наближаються один до одного?
Наведіть приклади.

7. Що таке орфографія? З’ясуйте співвідношення графіки й
орфографії. Яку роль відведено орфографії у культурі писемного
мовлення?

8. Які принципи покладено в основу української орфографії?
Проілюструвати кожен принцип прикладами.

9. Які ви знаєте історичні чергування голосних та приголос-
них звуків і з чим вони пов’язані?

10. У яких випадках відбувається спрощення груп приголосних
в українській мові?
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11. Коли відбувається подовження та подвоєння приголосних?
12. Пригадайте правила вживання м’якого знака й апострофа.
13. Що покладено в основу правопису префіксів та складних

слів?
14. Які треба засвоїти групи правил при написанні слів іншо-

мовного походження?

Тестові завдання

1. Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння
приголосних.
А) барок…о, буд...изм, дол...ар, гол...анлець, Шил...ер, се-

зон…ий, священ…ик;
Б) беладон…а, шас...і, Жан...а, бравіс...имо, бон…а,

бов…аніти, Галич...ина, л...яний;
В) ан…али, ван…а, ім…іграція, ман...а, Ахіл...ес, л…ється,

воз...’єднан...я;
Г) ан…отація, бул...а, марок...анець, брюс…елець, лібрет...о,

шос...е, Гол...андія.
2. Укажіть рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру е.
А) пр....стол, пр…рогатива, пр....білений, пр....зент,

пр....зирство;
Б) пр…воклальний, пр…года, пр…амбула, пр...ор...тет,

пр…стиж;
В) пр…ц...дент, пр…старий, пр...м’єр, пр....тензія,

пр...гаряче;
Г) пр…вітати, пр...дніпровський, пр...док, пр…дивний,

інц…дент.
3. Укажіть рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру и.
А) бар...када, граф...н, ультрамар...н, к…парис, ч...пси;
Б) ф...лософ...я, гл…сер, нум...зматика, холд…нг, каз…но;
В) пед…кюр, п...рс...нг, нум...зматика, шк...пер, папарац..;
Г) м...гдаль, Т...бет, С...рія, Мавр...танія, д…адема, рад...ст,

ск…п...дар.
4. Укажіть рядок, у якому в усіх словах слід писати ь:
А) рибал…ці, кин...те, ріж...те, вір...те, донец…кий, дорі-

жен...ці, батал...йон;
Б) ручен...ці, волин…ський, гребін…чик, цвірін…чати,

урал...с…кий, Гор...кий;
В) зган...бити, нян...чити, снігурон...ці, Натал...чин, смі-

єш...ся, посун...ся, шіст...сот;
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Г) зозул...чин, калинон...ці, жен...шен.., нян...чити, гене-
рал…с...кий, вол...єр, міл...ярдер;

Д) дівчин...ці, кін...с...кий, різ...бяр, бас...кий, брен…кіт,
сходин…ці, рел...єф.

5. Зазначте, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом:
А) перед...ювілейний, возз…єднання, пів...яблука,

ад...ютант, подзв...якувати;
Б) ком…юніке, торф...яник, медв…яно, надвечір…я,

р…юмсати;
В) верф...ю, грав...юра, п...юпітр, від...ємний, ал...янс,

цв…ях;
Г) мавп…ячий, об…єктивність, пів...ясена, пів...Ялти,

пан...американський;
Д) роз...їдати, ін…єкція, черв…як, в...юн, арф…яр, ін-

терв…ю, з...явитися.
6. Укажіть рядок, де у всіх словах відбувається спрощення
груп приголосних:
А) капос…ний, ровес...ник, проїз…ний, інтриган...ський,

словес...ний, гіган…ський;
Б) чес...ний, аген…ство, контрас...ний, швидкіс...ний,

хвас...нути, облас…ний;
В) совіс…ний, мес...ник, безжаліс...ний, піс...ний,

хрус...нути, прихвос...ні.
7. Укажіть рядок, у якому написання всіх слів відповідає орфо-
графічним нормам:
А) тюркський, паризький, кременчуцький, баскський, казах-

ський;
Б) криворізький, ладозький, боягузтво, ткацький, солдаць-

кий;
В) Донеччина, кагарлицький, меккський, золотоноський, ла-

тиський.
8. У якому рядку не порушено норми правопису слів іншомов-
ного походження?
А) Марокко, бароко, манна, мозаїка, Вавилон, альянс,

ін’єкція, п’єдестал;
Б) дизель, імунітет, булла, кипарис, бар’єр, дивіденд, Чікаго,

нюанс;
В) брюссельський, імміграція, тонна, Каір, інтерв’ю, пріорі-

тет, Чилі, диригент.
9.У якому рядку порушено норми правопису слів іншомовного
походження?
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А) паритет, суверенітет, мадонна, Тибет, Брюссель, парфу-
ми, інновація, Стелла;

Б) юрисдикція, субсидія, вілла, кон’юнктура, маркетинг,
кримінал, Флорида, марокканець;

В) сертифікат, кур’єр, нетто, Бразилія, голландський, Шіллер.
10. У якому рядку не порушено норми правопису слів іншомо-
вного походження?
А) марокканський, Алжир, Тиціан, форпостний, лейпцизь-

кий, дизель, портьєра;
Б) Цюрих, алея, баластний, хобі, гамбургзький, лізинг, піа-

нісимо, диспансер;
В) філіппінський, ванна, контрастний, Сиракузи, лібрето,

аннотація.
11. У якому рядку порушено норми правопису слів іншомов-
ного походження?
А) чипси, трилер, портьєра, Чикаго, брюсселець, традиція,

опонент, шасі, брутто, бароко;
Б) ад’ютант, комп’ютер, мадонна, білль, еміграція, контрре-

волюція, Раїса, дилер, каньйон;
В) анали, п’єдестал, джинси, Голландія, паритет, професор,

бюджет.

Контрольно-тренувальні завдання

Зразки контрольних завдань із теми:
«Фонетика. Орфоепія. Орфографія»

Варіант № 1
1. Що вивчає фонетика? У чому особливості вимови українсь-

ких голосних фонем?
2. Утворіть прикметники від поданих слів за допомогою суфі-

кса -ськ: кріпак, водолаз, молодець, Рига, Київ, Іртиш, чех, Гам-
бург, казах. Поясніть, які відбуваються зміни при творенні слів.

3. Перекладіть українською мовою та поясніть зміни у право-
писі поданих слів: радостный, счастливый, костлявый, солдатс-
кий, компостный, гигантский, шестнадцатый, проездной, выпу-
скной.

4. Замість крапок, де потрібно, вставте апостроф: б..юджет,
св..ятковий, бур..ян, інтерв..ю, комп..ютер, лук..янівський,
моркв..яний, без..ядерний, торф..яний, розм..якнути.
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5. Запишіть слова українською мовою: якорь, насыпь, кровь,
девять, голубь, кобзарь, ночь. Зверніть увагу на відмінності у на-
писанні слів.

6. На місці крапок, де потрібно, вставте пропущені літери й
поясніть ваш вибір:
а) граф..ка, Адр..ат..ка, інст..тут, Алж..р, Мадр..д, Ват..кан;
б) ір..еальний, ім..ігрант, пан..о, вет..о, ас..иметрія,

ан..отація;
в) Сибір.., волин..с..кий, сіл..с..кий, Хар..ків, любов.., ба-

тал..йон.
7. Поставте наголос у поданих словах:
менеджмент, маркетинг, літопис, новий, фаховий, випадок,

разом, приятель, кілометр, квартал, ненависть, пасквіль.

Варіант № 2
1. У чому полягають особливості вимови українських приго-

лосних звуків? Які ви знаєте чергування приголосних звуків? На-
ведіть приклади.

2. Утворіть прикметники від поданих слів за допомогою суфі-
ксів -ськ та -ств: товариш, студент, Чернівці, викладач, козак,
тюрки, Лейпциг, Сиваш, чех. Поясніть, які відбуваються зміни
при творенні поданих слів.

3. Перекладіть українською мовою та поясніть зміни у право-
писі поданих слів: завистливый, счастливый, журналистский,
дилетантский, доблестный, интриганский, целостный, злост-
ный, агентство, участник.

4. Замість крапок, де потрібно, вставте апостроф: мавп…ячий,
Св…ятослав, В…ячеслав, зв…язок, різдв…яний, об…єкт,
під…їзд, возз…єднання, миш…як, Х…юстон.

5. Запишіть слова українською мовою: любовь, степь, Сибирь,
корь, дрожь, семь, пять. Зверніть увагу на відмінності у напи-
санні слів.

6. На місці крапок, де потрібно, вставте пропущені літери й
поясніть ваш вибір:
а) кред..т, ауд..єнц..я, пр..нц..п, баст..он, ц..стерна, штат..в;
б) інтел..ект, віл..а, барок..о, кас..ир, марок..анець, Каль-

кут..а, груп..а;
в) київс..кий, порт..єра, кан..йон, чотир..ох, кур..йоз, гримит...
7. Поставте наголос у поданих словах:
рукопис, контрактовий, маркетолог, каталог, тонкий, кида-

ти, сердити, видання, псевдонім, феномен, довідник, вимога.
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ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА.
ЧАСТИНИ МОВИ

Вивчаючи цю тему, студент повинен знати:
— основні теоретичні поняття, пов’язані з вивченням частин

мови;
— граматичні (морфологічні) норми сучасної української літе-

ратурної мови.
Студент повинен уміти:
— розрізняти частини мови за властивими їм значеннями, спо-

собами творення і граматичними ознаками;
— орієнтуватись у перекладі на українську мову текстів;
— використовувати у створенні власних текстів термінологіч-

ний апарат;
— засвоювати значення слів, що належать до різних частин

мови, розрізняти їх у текстах, вільно оперувати ними.

Пригадайте!!! Морфологія — розділ граматики, у
якому слова вивчаються з погляду їхньої будови, зміни
(творення) форм та поділу за частинами мови. У сучасній

українській мові, як і в російській, виділяють десять частин мови,
кожна з яких відрізняється від інших загальним лексичним зна-
ченням, морфологічними ознаками і виконуваними синтаксич-
ними функціями. За наявністю чи відсутністю в словах самостій-
ного лексичного значення розрізняють повнозначні, або
самостійні, частини мови (іменник, прикметник, числівник, за-
йменник, дієслово, прислівник) і неповнозначні, або службові
(прийменник, сполучник, частка). Окремий клас слів становлять
вигуки та звуконаслідувальні слова. За ознакою словозміни (тво-
рення форм) усі частини мови поділяють на змінні (іменник, при-
кметник, числівник, займенник, дієслово) та незмінні (прислівник,
прийменник, сполучник, частка, вигук, звуконаслідувальні слова).
Для позначення змінюваних частин мови — іменника, прикмет-
ника, числівника і займенника — використовують також термін
іменні частини мови.

2
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Дмитро Білоус, відомий український поет, так писав про час-
тини мови у вірші «Золоті злитки»

Чи ти задýмувавсь, відкíль отí
У нáшій мóві злÅтки золоті?
Як намистÅни, дÅво калинóве —
Частúни мóви!
ЯкÅй співéць, поéт, якÅй письмéнник
Упéрше слóво вÅгадав — імéнник?
Імéнник! Він узÕв собí на плéчі
ВелÅке дÅво — визначáти рéчі, —
Ім’Õ, найменувáння і наймéння:
Робóта. Біль. І рáдість. І натхнéння.
Ну а візьмíмо нáзву — дієслóво,
Самó підкáзує, що дíє слóво!
Ще й прÅкладу на ньóго не навíв,
А вже до півдесÕтка дієслíв!
Прикмéтник дасть імéннику-предмéту
Якýсь йогó ознáку чи прикмéту.
Числíвник мóже вÅзначить тобí
Числó речéй, порÕдок при лічбí.
А поспитáй звичáйного займéнника,
За кóго він у мóві? За імéнника!
(Хоч мóже цей наш скрóмний
Посерéдник замíнювать числíвник і прикмéтник).
Прислíвник звик, незмíнюваний в мóві,
Ознáки рíзні виражáть при слóві.
Сполýчник кáже: скрóмну роль я мáю,
Алé словá я в мóві сполучáю.
І чáстка мóвить: слóво я службóве,
Але людÅні чéсно я служý.
І, бýдьте пéвні, в інтерéсах мóви
І так, і ні де трéба я скажý.
А вúгук мóже пролунáть, як дзвін.
У мóві, мáбуть, найщирíший він!
Частúни мóви! Нáзви нáче й звÅчні,
ПолÓбиш їх — красÅві, поетÅчні!

Іменник (имя существительное)

Вивчаючи цю тему, студент повинен знати:
— основні теоретичні поняття, пов’язані з вивченням іменника;
— загальне лексичне значення іменника;
— граматичні ознаки іменника як частини мови;
— виконувані функції у структурі речення.
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Студент повинен уміти:
— визначати граматичні ознаки і функції іменників;
— добирати відповідні відмінкові форми іменників, у тому чи-

слі й паралельні;
— орієнтуватись у перекладі на українську мову текстів, у

яких наявні різні за лексичним значенням і граматичними озна-
ками іменники.

# Повторіть матеріал заняття 14 підручника «Украї-
нська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 86—90.

Пригадайте!!! Іменник об’єднує у своєму складі
слова з узагальненим лексичним значенням предметності,

яке охоплює не лише назви конкретних предметів, осіб (хліб, рі-
ка, Дніпро, Київ, Ярослав, учень), а й опредметнених ознак (гід-
ність, велич, багатство, блакить, доброта), кількості (п’ятірка,
сотня, десяток, третина, чверть), дій (спів, просьба, крик, на-
вчання, біганина), фізичних та емоційних станів (сон, спека, хво-
роба, ненависть, страх, любов), явищ природи (грім, сніг, блис-
кавка, дощ, веселка) тощо. Іменники в українській мові, як і в
російській, мають такі граматичні ознаки: рід, число і відмінок, а
за особливостями словозміни належать до чотирьох типів відмін
— першої, другої, третьої та четвертої.

Словотвір іменників

Запам’ятайте, що словотвір вивчає слова з погляду їхньої бу-
дови (структури) і способів творення. У сучасній українській мові
наявні іменники, що мають непохідну основу (дім, озеро, ріка), і
похідну, в якій, крім кореня, є ще префікси, суфікси (стілець, пра-
дід, переказ, подарунок), а в складних іменниках — сполучні голо-
сні (птахоферма, землемір). Найактивніше при творенні іменників
від іменникових основ і від основ інших частин мови (прикметни-
ків, числівників, дієслів) використовують суфікси. Одні з них нада-
ють нового значення іменникові (наприклад, шахта — шахтар, па-
сіка — пасічник, фах — фахівець), а інші вносять відтінки
суб’єктивної оцінки (мати — матуся, вухо — вушко, козак — коза-
ченько, дуб — дубище). Для творення іменників назв осіб і неосіб та
предметів (конкретних і абстрактних) використовують різні суфік-
си, зокрема для творення іменників на позначення осіб за їхньою ді-
яльністю, родом занять чи фахом використовують такі суфікси:
-ар/-яр (чоботар, гончар, зброяр), -ник (робітник, дослідник), -ець/
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-івець/-овець (співець, борець, службовець, динамівець), -ач/-яч
(ткач, діяч, перекладач, збирач). Рідше вживані суфікси іншомов-
ного походження -ант/-ент, -ир/-ір (дипломант, комерсант,
кореспондент, банкір, бригадир).

Увага!!! Продуктивний у російській мові суфікс -чик/-щик
для позначення осіб в українській мові має відповідник -ник,

іноді -ач. Порівняйте:
рос. укр.

регулировщик регулювальник
крановщик кранівник
перевозчик перевізник
компьютерщик комп’ютерник
переводчик перекладач
комплектовальщик комплектувальник
чистильщик чистильник

Але: прапорщик, гонщик, холодильщик.
Для творення абстрактних назв від прикметникових і дієслів-

них основ найуживанішими є такі суфікси: -ість(юність, хороб-
рість), -ств(о)/-цтв(о)/-зтв(о) (батьківство, козацтво, убозт-
во), -ин(а) (глибина, давнина), -анн(я)/-інн(я)/-енн(я)/-инн(я)
(навчання, стремління, горіння, зіткнення). Префіксальний спо-
сіб творення іменників від іменникових основ менш продуктив-
ний порівняно з суфіксальним. Найуживаніші префікси такі: пра-
(прадід, правнук), перед- (передмова, передісторія), під- (підґру-
нтя, підсумок), спів- (співавтор, співбесіда). Функцію префікса
може виконувати заперечна частка не в іменниках зі значенням
заперечення (неволя, нещастя). Від іменникових основ іменники
можуть утворюватися і поєднанням префікса з суфіксом (префік-
сально-суфіксальний спосіб): провулок, співбесідник, подорож-
ник. Окремий тип словотвору становлять складні та складноско-
рочені іменники (абревіатури). Складні іменники поєднують дві і
більше основ сполучними голосними о, е або без них: лісостеп,
залізобетон, автомотоспорт, купівля-продаж. Іменники-
абревіатури: дитбудинок, профспілка, ООН, ЄС, ЗАТ.

# Детальніше див. матеріал заняття 23 підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 142—144.

Вправа 1. Визначте похідні і непохідні основи в іменниках.

Край, супутник, стілець, рука, краєзнавство, побачення, спі-
вак, спартаківець, молодець, козак, козацтво, дорога, фахівець,
оренда, бізнесмен, студентство, підприємець, валюта, акціонер.
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Вправа 2. Визначте, від яких частин мови та за допомогою яких за-
собів утворено подані іменники.

Зібрання, продавець, промова, учениця, студентка, перекла-
дач, марокканець, шістдесятник, ВНЗ, землевласник, киянин, за-
конодавство, білизна.
Вправа 3. Підкреслені у вправі 2 іменники уведіть у речення.

Рід, число, відмінок іменників

# Готуючись до виконання вправ, опрацюйте теоре-
тичну частину підручника «Українська мова» (КНЕУ,
К., 2006), с. 91—92, 95.
Зверніть увагу!!! Морфологічна норма — це єдино
можлива, загальноприйнята норма визначення і творення
граматичних форм слова. Особливу увагу зверніть на

відмінності, які існують у визначенні роду іменників у російській
і українській мовах, щоб уникнути помилок при слововживанні.
Запам’ятайте їх:

рос. укр.
корь — ж. р. кір — ч. р.
запись — ж. р. запис — ч. р.
дробь — ж. р. дріб — ч. р.
подпись — ж. р. підпис — ч. р.
пыль — ж. р. пил — ч. р.
распродажа — ж. р. розпродаж — ч. р.
посуда — ж. р. посуд — ч. р.
боль — ж. р. біль — ч. р.
живопись — ж. р. живопис — ч. р.
зал — ч. р. зала — ж. р.
кризис — ч. р. криза — ж. р.
степень — ж. р. ступінь — ч. р.
тезис — м. р. теза — ж. р.
ярмарка — ж. р. ярмарок — ч. р.
Увага!!! В абревіатурах рід визначають за стрижневим
словом: ВНЗ (вищий навчальний заклад — ч. р.); ООН (Органі-

зація Об’єднаних Націй — ж. р.); Міносвіти (Міністерство освіти
— с. р.).
Вправа 1. Визначте рід поданих іменників, зіставте їх із формами ро-

ду в російській мові.
Дріб, староста, верф, лівша, лезо, спокій, ведмежа, сердега, кри-

за, накип, Сибір, адреса, сусід, шампунь, сузір’я, суддя, полин, ні-



32

кчема, нежить, біль, степ, підпис, кір, зерно, сусіда, ступінь, роз-
продаж, тюль, путь, виграш, сяйво, стебло, світло, тополя.

Вправа 2. Визначте рід невідмінюваних іменників та поясніть прин-
цип визначення роду в цих іменниках.

Реле, салямі, ембарго, бієнале, Марокко, Чилі, Монако, ін-
терв’ю, кенгуру, колібрі, авеню, поні, лото, какаду, Кіпр, Огайо,
філе, Тбілісі, рубаї, спагеті, бароко, галіфе, Борнео, кредо, рено-
ме, цунамі, Міссурі, рантьє, регбі, ретро, боржомі, леді, ідальго,
Гобі, вето, комюніке.

Вправа 3. Допишіть закінчення слів, узгодивши з іменниками.

Нестерпн… біль, сумлінн… техред, міцн… мартіні, далек…
Сибір, велик… насип, широк… авеню, дальн… путь, свіж… ко-
льрабі, вчен… ступінь, високогірн… плато, яскрав… кімоно, не-
безпечн… кір, переконлив… алібі, глибок… Міссурі (ріка), улю-
блен… тріо, сонячн… Баку (місто), зелен… Капрі (острів),
авторитетн… ООН (Організація Об’єднаних Націй), нов… ВНЗ
(вищий навчальний заклад), барабанн… дріб, маленьк… поні, ви-
снажлив… нежить, вигідн… продаж, терпк… полин, швидк…
кенгуру, цікав… інтерв’ю, молодіжн… ЖБК (житлово-будівель-
ний кооператив).

Вправа 4. Подані іменники позначте цифрами відповідно до поділу
на групи: 1) іменники, вживані в однині та множині;
2) іменники, вживані тільки в однині; 3) іменники, вживані
тільки у множині.

Зустріч, дітвора, олівець, сміливість, балет, двері, гольфи,
гіпс, гастролі, шинель, місто, кукурудза, пошана, перепустка,
око, плече, машинопис, інкогніто, Орел, шкарпетки, гурт, Ок-
сана, Альпи, збитки, шахи, людина, листя, Марія, Черкаси,
збір, велич, мамалиґа, сани, іржа, доба, молодь, любов, ліхтар,
гуси, гроші, заздрощі, Чернівці, сонливість, Карпати, граблі,
вікно, розкіш.

Вправа 5. Визначте, які з поданих іменників не вживаються у мно-
жині?

Овес, шовк, прапор, ромб, кредит, морква, зустріч, вухо, доса-
да, Дніпро, доля, ненависть, згода, символ, студентство, радість,
ембарго, дощ, яблуко, борошно, зелень, маркетинг, позика, орен-
да, валюта.
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Особливості відмінювання іменників

Увага!!! Пригадайте особливості творення відмінкових
форм іменників. Перевірити себе можна за «Правописом

української мови» § 46—66, с. 76—97.

# Детальніше про це див. теоретичну частину підру-
чника «Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), заняття
16—18, с. 99—102, 105—107, 112—113, 114—115.

Вправа 1. Розподіліть іменники за відмінами. Підкресліть іменники,
які не входять до жодної з відмін, поясніть чому.

Феномен, Афіни, відсоток, тиша, продаж, гість, ніч, Рівне, со-
вість, черговий, набережна, наречена, плато, важіль, ворота, вихор,
поні, гостя, грань, верф, ательє, протеже, Хмельницький, кашне,
граблі, комар, ягнятко, ягня, магній, кури, овес, конферансьє, роз-
зява, табель, Суми, теніс, полин, ядро, вибори, суддя, сіль, біль,
дочка, табель, молодь, розкіш, інфляція, кредит, реноме.

Вправа 2. Утворіть форму род. відм. одн. від поданих іменників. Зве-
рніть увагу на слова, що мають у цій формі варіантні за-
кінчення. Поясніть, від чого залежить вибір відповідного
закінчення.

Кобзар, колектив, авторитет, Батурин, майстер, маляр, камінь,
апарат, буряк, паркан, нежить, страх, блок, вівторок, листопад,
синтез, акт, лист, Буг, Париж, Єгипет, дзвін, лікар, комар, міст,
відмінок, стрибок, загін, звук, перець, хлопець, шприц, Крим, бе-
тон, Алжир (місто і країна), мороз, Дністер, екіпаж, Сейм (річка),
інтер’єр, рай, край, меч, документ, папір, кілограм, грудень, ві-
тер, Вітер (прізвище), гурт.

Вправа 3. Утворіть форми род. відм. мн. від поданих іменників. За
наявності паралельних форм подайте обидві.

Вишня, гасло, кістка, вухо, сирота, легеня, плече, граблі, вій-
на, око, стаття, обличчя, гиря, буря, гроші, узбережжя, окуляри,
вечеря, колесо, штани, гривня.

Вправа 4. Утворіть форми орудн. відм. одн. від поданих іменників, а
також форми мн., де це можливо. У випадках паралельних
відмінкових форм орудного відмінка подайте обидві.

Гуща, радість, канікули, пальто, суддя, сирота, ворота, знання,
сани, курча, любов, ліхтар, круча, мідь, курча, кущ, бондар, жовч,
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сім’я, ворота, чобіт, колесо, вуаль, вікно, козак, подорож, мати,
ім’я, дівча, меблі, рушниця, суддя, крило, двері, душа, обличчя,
слюсар, сторож, доповідь, мідь, хитрість, юність, радість, гість,
око, щебінь, заздрощі, гуси, юність, ядро, повість.

Вправа 5. Утворіть кличний відмінок від поданих іменників. Зверніть
увагу на різні відмінкові закінчення. Поясніть, чим вони
зумовлені.

Доня, донька, дочка, знавець, соловейко, Петрусь, козак,
Дніпро, душа, круча, сестра, пан ректор, Андрій Петрович, моло-
дець, Марія Іванівна, вітер, орел, зірка, зоря, друг, лікар, добро-
дій, Василь, Львів, товариш, сторож, Київ, фахівець, викладач,
директор, Марійка, Ольга, Оля, Гриць, Ярослав, любов, декан,
завідувач, обліковець.

Вправа 6. Перепишіть подані речення, розкрийте дужки й поставте
іменники у потрібній граматичній формі, узгодивши їх із
іншими словами у реченнях.

1. Піти по (продукт) до (магазин).
2. Вчасно купити подарунок (мати).
3. Привітати (колега) з (ювілей).
4. Дотримуватися (тиша) під час (заняття).
5. Обговорити з (викладач) цікаву (стаття).
6. Звернутися з (прохання) до (фахівець).
7. Подорожувати рідною (країна).
8. Пишатися своїм (ім’я).
9. Навчатися (грамота).
10. Спілкуватися з (товариш).

Вправа 7. Визначте відмінкові форми іменників у поданих реченнях.

1. Ми йдемó з тобóю стéжкою в садý (М. Рильський). 2. Тумáн
Õром, тумáн долинóю (Народна пісня). 3. Лунá покотÅлася по-
лонÅнами (І. Франко). 4. Течé водá з-під Õвора Õром на долÅну
(Т. Шевченко). 5. Берегáми стéляться димóві завíси (О. Гончар).
6. Дніпрó перейшлÅ вÅще КÅєва бíля рíчки Тéтерів (А. Хижняк).
7. ПереÉхали убрíд швидкý гірськý рíчку і знóву ввійшлÅ в шосé, як
у тунéль (О. Гончар). 8.КартоплÅще скінчÅлося, тепéр солóм’яний
дух витáв над пóлем, крізь сíру млу забовванíли скÅрти (В. Дрозд).
9. Терéнтій сидíв на берéзовому окóренку і дýмав про кýряву, че-
редý, зернó, про любÅсток і півóнію (В. Дрозд). 10. Привітáй же,
моÕ нéнько, моÕ УкраÉно, моÉх дíток нерозýмних, як своÓ дитÅну
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(Т. Шевченко). 11. БлÅзькість рікÅ відчувáлась особлÅво вирáзно не
тíльки по тóму свíжому холóдному повíтрі, якÅм вíяло з очеретíв, а
й по щéдрій росí на трáвах, яка брÅзкала лÓдям на рýки і на нóги
свíтлими льодянÅми крáплями (Г. Тютюнник).

Вправа 8. Випишіть із поданого вірша відомого українського поета-
гумориста Павла Глазового іменники та визначте їхні гра-
матичні категорії (рід, число, відмінок).

З вірменського гумору
Мав сÅна гóрдий багатíй.
То був не син, а бóжа кáра. —
КартÕр, гулÕка, лиходíй,
Ледáчий бóвдур і нездáра.
Не шкодувáв грошвÅ татýсь,
Не полишáв синóчка в скрýті,
А той, не дýючи і в ус,
Сім літ учÅвся в інститýті.
І ось одéржувать диплóм
Він скáче в мíсто скакунóм.
СпинÅвся кінь бíля ворíт,
Студéнти збíглися весéлі.
Лакéй гулÕки, сÅвий дід,
Диплóм винóсить на тарéлі.
Зареготáв багáцький син,
Старóго лÕснувши по спÅні:
— НесÅ дÅплом іщé одÅн —
МоÉй чудéсній конячÅні. —
СтарÅй віддáв йомý чолóм:
— Розýмно звóлили сказáти.
Якщó ослý далÅ диплóм,
Чомý ж конéві теж не дáти?

Вправа 9. Прочитайте поданий текст. Перекладіть його російською
мовою. Випишіть іменники та визначте їхній рід і відміну,
до якої вони належать.

На тривáлому історÅчному шляхý східнослов’Õнських нарóдів
— украÉнців, білорýсів і росіÕн — КÅївській Русí налéжить однé з
найпочéсніших місць. Утвóрення давньорýської держáви обумóв-
лювалося самóю лóгікою суспíльного пóступу, складнÅми ме-
ханíзмами стосýнків слов’Õнських, фіно-угóрських, тÓркських
племéн Схóду Єврóпи, спричинÕлося потрéбою óпору руйнівнÅм
нáпадам кочовÅх скотáрських племéн і боротьбóю з потýжною
Схíдною РÅмською імпéрією та íншими ранньосередньовíчними
держáвами.
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Наш найдавнíший літóпис, «Пóвість временнÅх літ», під 862
рóком подаÃ «варÕзьку» (або «нормáнську») легéнду, згíдно з якóю
держáвна консолідáція рýських племéн пов’Õзується з прихóдом на
Русь скандинáвських князíв РÓрика, Синéуса й Трувóра. За
літóписом, КÅїв перетворÅвся на столÅцю Русí, колÅ йогó завоювáв
для РÓрикового сÅна Íгоря йогó рóдич Олéг. Заснувáли ж КÅїв, за
літопÅсною легéндою, братÅ Кий, Щек і ХорÅв.

КнÕжа динáстія РÓриковичів стаÃ спíльним волóдарем
КÅївської держáви, кордóни якóї розшÅрювали й змíцнювали
Íгор, Святослáв, ВолодÅмир, Ярослáв — визначнí політÅчні діячí
свогó чáсу. Добá князювáння ВолодÅмира і йогó сÅна Ярослáва,
прóзваного Мýдрим, булÅ перíодом найбíльшої військóво-
політÅчної могýтності Русí. Тодí ж починáється істóрія вітчиз-
нÕного письмéнства, кам’янóї архітектýри, шкíльнÅцтва, іконó-
пису. Свíдчення мистéцьких здобýтків епóхи Ярослáва Мýдрого
— Софíйський собóр у КÅєві, урочÅсте казáння Іларіóна «Слóво
про закóн і благодáть» (Із журналу).

Вправа 10. Перепишіть текст, підкресліть іменники. Визначте лек-
сико-граматичний розряд і граматичні ознаки іменників.
Націонáльний сÅмвол украÉнського нарóду

Під час розкóпок археóлогів на теритóрії УкраÉни чáсто
знахóдять тризýб, якÅй, на дýмку вчéних, мав якéсь важлÅве
знáчення для котрóгось із дáвніх слов’Õнских племéн. Це міг
бýти або йогó сÅмвол, або знак влáди вождÕ плéмені. Згóдом, у
часÅ ВолодÅмира Святослáвовича, тризýб з’явлÕється на монéтах
Русí і стаÃ князíвським знáком, дóбре знáним і за її мéжами. Йогó
рáзом із влáдою успадкóвують ВолодÅмирові настýпники на пре-
стóлі. Тризýб чáсто зустрічáється на варÕзьких мечáх вóїнів, якí
булÅ на слýжбі в кÅївських князíв; знайшлÅ йогó і в гербí Áнни
Ярослáвни, дóньки Ярослáва Мýдрого, королéви Фрáнції. Цим
знáком волóдарі рýських земéль скрíплювали договóри з íншими
краÉнами, він був на поясáх кнÕжих дружÅнників.

Якé ж знáчення вкладáлося в тризýб? Однí вважáють, що
тризýб уосóблював три стихíї прирóди: повíтря, вóду й зéмлю.
Íнші перекóнані: тризýб — це обóжнення рибáльського знарÕддя.
Ще íнші вважáють йогó стилізóваним зобрáженням сóкола. Є й
вéрсія про те, що він — відтвóрення предмéта, схóжого на булавý
— сÅмвол влáди. Однé слóво, єдÅної тóчки зóру в поÕсненні
тризýба немáє. Але вчéні схóдяться в головнóму: він найбезпо-
серéднішим чÅном пов’Õзаний із кнÕжою осóбою і символізýє її
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влáду. Із проголóшенням незалéжності УкраÉни тризýб став
гéрбом УкраÉнської держáви (М. Федотів).

Вправа 11. Прочитайте текст, дотримуючись норм літературної ви-
мови. Випишіть іменники середнього роду.

Упéрше понÕття «еконóміка» ввів грéцький мислÅтель
Аристóтель (III ст. до н. е.). ОпÅсуючи організáцію господáрства
в маÃтку рабовлáсника, він фактÅчно обґрунтувáв суть еконóміки
як наýки про домáшнє господáрство: грéцьке «óйкос» означаÃ
дім, господáрство, «нóмос» — вчéння, закóн. Протé еконóміка як
наýка, як систематизóване знаннÕ про суть господáрської
діÕльності вÅникла лишé в XVII—XVIII ст., тóбто з перíоду
станóвлення капіталíзму.

Щоб з’ясувáти предмéт дáної наýки, необхíдно розкрÅти суть
принáймні двох найважливíших категóрій: «еконóміка» та «еко-
номíчна теóрія». При цьóму слід заувáжити, що теóрія — це
фóрма наукóвого пізнáння, якé даÃ уÕвлення про пéвну
об’єктÅвну дíйсність як цíлісну систéму. Óтже, економíчна теóрія
маÃ бýти наýкою про еконóміку як цíлісну систéму, в якíй усé
пов’Õзане, взаємозумóвлене й субординóване (З підручника).

Вправа 12. Перекладіть текст українською мовою, користуючись пе-
рекладним російсько-українським словником. Випишіть
абстрактні іменники.

Желание сохранить красоту быстротечной жизни создало
удивительный вид искусства — фотографию. История фотогра-
фии — это захватывающая история зарождения и воплощения в
жизнь мечты о фиксации и длительном сохранении изображений
окружающих нас явлений и предметов, один из самых ярких и
бурных этапов развития современной информационной техноло-
гии. Только оглядываясь на прошлое фотографии, можно оце-
нить то огромное влияние, которое оно оказало на развитие сов-
ременной культуры, науки и техники. А основой для изобретения
фотографии послужило наблюдение знаменитого греческого
ученого Аристотеля. В IV веке до н.э. он описал любопытное яв-
ление: свет, проходящий сквозь маленькое отверстие в оконной
ставне, рисует на стене тот пейзаж, который виден за окном.
Слова для довідок: быстротечный — швидкоплинний, создать

— створити, искусство — мистецтво, захватывающий — що за-
хоплює, воплощение — втілення, длительное — тривале, сохра-
нение — збереження, изображение — зображення, окружающие
явления — явища, що оточують; бурный — бурхливий, совре-
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менный — сучасний, оглядываясь — озираючись, прошлое —
минуле, влияние — вплив, изобретение — винахід, послужило —
слугувало, наблюдение — спостереження, отверстие — отвір.

Правопис суфіксів іменників

# Детальніше про це див. теоретичну частину підру-
чника «Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), заняття 19,
с. 119—120.

Запам’ятайте вживання суф. -ович, -івн(а),-ївн(а) при тво-
ренні деяких імен по батькові. Суф. -ович уживають при творенні
чоловічих імен по батькові: Петрович, Миколайович, Ігорович.
При творенні жіночих імен по батькові вживають суф. -івн(а),
-ївн(а): Іллівна, Савівна, Миколаївна. Детальніше про це див.
«Український правопис» § 22, п. 10.

Вправа 1. Запишіть іменники, визначте суфікси та запам’ятайте їх
правопис.

Вариво, плетиво, марево, мереживо, добриво, морозиво, пали-
во, печиво; історик, фізик, хімік, прозаїк, механік, шахіст, дзю-
доїст; бельгієць, фахівець, переможець, обліковець; вуличка, па-
личка, копієчка, річечка, дощичок; кравець, фахівець, майстриня,
кравчиня; серденько, рученька; уболівальник, регулювальник, мі-
тингувальниця; звернення, навчання, зростання, сприяння; гайок,
струмок, деньок, пеньок; тероризм, модернізм, героїзм, популізм.

Вправа 2. Чи правильно підібрано синоніми до поданих іменників?
До помилкових доберіть відповідний синонім.

Фонтан — водограй, рентабельність — прибутковість, обрій
— оберіг, гармонія — лад, паритет — згода, кредит — позика,
наріччя — говір, літера — буква, авторитет — вплив, дивіденди
— прибутки, дія — акція.
Вправа 3. Доберіть до поданих іменників антоніми та складіть із ними

речення: добро, радість, старт, правда, любов, щедрість.
Вправа 4. Уведіть подані слова-пароніми у речення.

Показник — покажчик, адреса — адрес, ефект — афект, уява
— уявлення, економіка — економія, дипломат — дипломант,
гривна — гривня, девіз — девіза, абонент — абонемент, компанія
— кампанія, ефект — ефективність, ділянка — дільниця, екска-
ватор — ескалатор.



39

Правопис складних іменників

Увага!!! Пригадайте правила написання складних
іменників. Разом пишуться складні іменники: 1) утворені за

допомогою сполучних голосних о, е, є (чорнослив, родовід, крає-
знавець, каменепад, життєпис, рукопис, землетрус); 2) першу
частину яких утворено від дієслова в наказовій формі у поєднанні
з іменником (горицвіт, зірвиголова, перекотиполе); 3) утворені за
допомогою компонентів пів-, напів- (за винятком випадків, коли
після них у слові йде наступний йотований голосний або власна
назва — пів’ящика, пів-Києва), полу- (півострів, напівсон, полу-
день, полумисок); 4) складноскорочені слова, першою частиною
яких є іншомовні компоненти авіа-, авто-, вело-, агро-, відео-,
теле-, фото-, аудіо-, фоно-, лже-, псевдо-, стерео-, радіо-, екс-
тра-, макро-, мікро-, гідро-, термо- тощо (авіаконструктор, ве-
лотрек, фотомодель, псевдонаука, термометр). Через дефіс
пишуться іменники: 1) що означають спеціальність, професію
(хімік-еколог, інженер-конструктор), 2) що означають державні
посади, вчені, наукові, військові звання (генерал-губернатор,
конрт-адмірал); 3) що мають першою частиною слова міні-, мі-
ді-, максі-, віце-, екс-, обер-, унтер-, лейб-, штабс- (міні-
пальто, віце-прем’єр, унтер-офіцер); 4) що називають проміжні
сторони світу, у тому числі й запозичені назви (норд-вест, пів-
день-схід, північ-південь); 5) прикладки (завод-гігант, Дніпро-
ріка, дівчина-красуня); 6) що означають складні одиниці виміру
(кіловат-година, тонно-кілометр, але: трудодень).
Вправа 1. Складні іменники запишіть у дві колонки: разом і через

дефіс.
Верто/літ, псевдо/патріот, всюди/хід, купівля/продаж, ди-

зель/мотор, теле/радіо/комітет, пів/острів, пів/Європи, пів/місяць,
батько/мати, напів/автомат, міні/маркет, віце/прем’єр, член/корес-
пондент, чорно/зем, відео/апаратура, інженер/механік, стоп/кран,
екс/президент, агро/комплекс, фото/монтаж, Ведмідь/гора, лі-
кар/кардіолог, контр/атака, земле/трус, екс/віце/прем’єр, пів/апель-
сина, напів/провідник, хліб/сіль, альфа/промені.
Вправа 2. Утворіть від поданих слів складні іменники, уведіть їх у

речення.
Президент, маркет, менеджер, завод, економіка, день, аркуш,

доцент, футбол, інженер, година, прем’єр, птах, кран, студент,
острів, богатир, передача, кілометр, оренда, капітал.
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Завдання на переклад

Вправа 1. Перекладіть російською мовою текст. Зверніть увагу на
особливості вимови та правопису спільнокореневих слів у
російській та українській мовах.

ЗвÅчаї нáшого нарóду
Кóжна нáція, кóжен нарóд, нáвіть кóжна соціáльна грýпа мáє

своÉ звÅчаї, що вÅробилися прóтягом багатьóх столíть і освÕчені
вікáми...

ЗвÅчаї — це ті непÅсані закóни, якÅми керýються в
наймéнших щодéнних і найбíльших всенаціонáльних спрáвах.
ЗвÅчаї, а тáкож мóва — це ті найміцнíші елемéнти, що
об’Ãднують окрéмих людéй в одÅн нарóд, в однý нáцію. ЗвÅчаї,
як і мóва, вÅробилися прóтягом усьóго дóвгого життÕ і рóзвитку
кóжного нарóду…

Ми, украÉнці, нáція дýже старá, і своÓ духóвну культýру
нáші прáщури почалÅ творÅти далéко до прийняттÕ хрис-
тиÕнства в УкраÉні. Ще й тепéр ми мáємо у своÉх звÅчаях і
нарóдній ýсній твóрчості ознáки поєднáння староукраÉнської,
дохристиÕнської і христиÕнської культýр. СтароукраÉнські
традÅції ввійшлÅ у плоть і кров нáших звÅчаїв, і тепéр ми собí
не уявлÕємо Різдвá без кутí, Великóдня — без пÅсанки, Святóї
Трíйці — без клéчання. Все це — нáша дохристиÕнська
культýра, нáша найстáрша традÅція. КутÕ — це сÅмвол урожáю,
пÅсанка — це сÅмвол нарóдження веснÕного сóнця. Зелéним
гіллÕм нáші прéдки охоронÕли своÃ житлó від нечÅстих дýхів
(За О. Воропаєм).

Вправа 2. Перекладіть текст російською мовою. Випишіть іменники,
визначте їхній рід та відміну, обґрунтуйте відповідь.

ДумкÅ про екранізáцію
Кінó настíльки увійшлó в нáше життÕ, що сучáсна людÅна,

очевÅдно, не мÅслить свогó естетÅчного дóсвіду без кіноврáжень.
Кінó збагáчує свідóмість людÅни, своєрíдно загóстрює зір. Рáмки
кáдру, монтáж, чергувáння рíзних просторóвих і часовÅх плáнів,
можлÅвість вÅхопити з плÅну життÕ будь-якý детáль, зупинÅти
їÉ, збíльшити і наблÅзити до нас, постáвити лицéм до лицÕ — все
це дає змóгу по-новóму побáчити й відчýти навкóлишнє. Íнколи
ми нáвіть дÅвимося «очÅма кінó» на життÕ, не кáжучи вже про
літератýру. Літератýра дýже багáто далá кінематóграфу і
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воднóчас самá збагáчується чéрез ньóго новÅми зáсобами
вирáзності. Фільм, що виростáє на оснóві літератýрного твóру, не
вичéрпує всьогó твóру, а зосерéджується на пéвній проблéмі,
загóстрює їÉ, осмÅслює відповíдно до зáдуму. Íноді виникáє
бажáння подивÅтися на нашý літератýрну спáдщину «очÅма кінó».
І тодí бáчиш, як багáто ще зóвсім не вÅкористаних можлÅвостей
заклáдено в ній. Цікáвий історÅчний фільм мóжна булó б зробÅти
про життÕ украÉнської середньовíчної худóжньої богéми —
мандрóваних дÕків. На матеріáлі «ЕнеÉди» І. Котлярéвського
мóжна булó б здійснÅти неординáрні вÅходи в сучáсність: са-
тирÅчні й худóжньо-філосóфські узагáльнення зáвждÅ даÓть для
цьóго велÅкий прóстір. Новéли В. Стефáника моглÅ б започат-
кувáти собóю дýже цікáвий жанр у нáшому кінематóграфі — жанр
малéнької психологíчної новéли, де в цéнтрі увáги — не подíя, а її
внýтрішній сенс, її «душá». Аджé велÅкий новелíст тисячáми фі-
лігрáнних детáлей даÃ нам побáчити стан людÅни як процéс (За
Михайлиною Коцюбинською).

Вправа 3. Перекладіть текст українською мовою. Випишіть іменни-
ки, визначте властиві їм граматичні категорії (рід, число,
відмінок).

Краков
С историей Кракова связаны красивые легенды об основателе

города князе Краке и его дочери Ванде, которая предпочла бро-
ситься в воды Вислы, нежели стать женою немецкого рыцаря.
Или легенда о страшном драконе Смоке, хитроумно побежден-
ном недалеко от своей пещеры у подножия Вавельского холма
сыном короля Крака. Первое упоминание в мировой истории о
Кракове относится к 965 году, когда арабский купец Ибрагим
ибн Якуб в своей хронике упомянул о славянах и руссах, прибы-
вающих из Кракова в Прагу.

Бурное развитие город получает с 1000 года, после установле-
ния Краковской епархии, когда он становится важным центром
духовной и монаршей власти. В 1038 году король Казимир Обно-
витель сделал Краков столицей государства. С этого времени на
Вавельском холме возникает множество каменных построек, со-
оружаются оборонительные укрепления. Краков становится од-
ной из главных резиденций королей династии Пятсов и посте-
пенно превращается в главный из Пятсовских городов.
Слова для перекладу: основатель — засновник, предпочитать

— надавати переваги, броситься — кинутись, нежели — ніж, хи-
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троумно — хитромудро, подножие — підніжжя, упоминание —
згадка, относится — належить, бурный — бурхливий, обновлять
— поновлювати, холм — горб, возникать — виникати, множест-
во — велика кількість, постройка — будова, превращать — пере-
творювати.

Вправа 4. Перекладіть українською мовою, випишіть іменники чол. р.
Зверніть увагу на закінчення цих іменників у род. відм.
одн. в українській мові. Аргументуйте вибір закінчення.

1) Архитектор, хирург и экономист обсуждают идею сотворе-
ния мира. Хирург говорит: «Мы, хирурги, важнее всех. Бог —
хирург, потому что первым делом извлек Еву из ребра Адама».
Архитектор отвечает: «Нет, Бог — архитектор, потому что сот-
ворил мир за семь дней из хаоса». Экономист: «Ну, а кто приду-
мал хаос?».

2) Молодой человек приходит к своему банковскому управ-
ляющему и просит совета: «Я хочу начать работать в малом биз-
несе. Что мне делать?». «Очень просто, — отвечает банкир. —
Купите большой и подождите».

3) Директор компании решил вручить приз в размере 50 дол-
ларов за лучшую идею по спасению денег организации от креди-
тного кризиса. Награду получил молодой сотрудник, который
предложил сократить размер призовых до 10 долларов.
Слова для довідок: обсуждать — обговорювати, сотворение —

створення, извлекать — вилучати, отвечать — відповідати, чело-
век — людина, управляющий — керівник, просить совет — про-
сити поради, делать — робити, очень — дуже, подождать — по-
чекати, вручить приз (награду) — вручити приз (нагороду),
лучший — кращий, спасение — рятування, награда — нагорода,
сотрудник — співробітник, предложить — запропонувати, сокра-
тить — скоротити.

Вправа 5. Перекладіть українською мовою подані словосполучення,
користуючись «Російсько-українським словником сталих
словосполучень» С. І. Головащука.

А) В течение года, более двух граммов, второй час ночи, пол-
ящика, полгода, около семестра, система свободного предприни-
мательства, частная собственность, экономическая свобода госу-
дарства, конкурентные рынки, сосредоточить внимание, прини-
мать решения вовремя, отличительная черта рынка, предложение
по улучшению товарооборота, вступить в сделку, лишить возмо-
жности, приемлемые условия;
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Б) стечение обстоятельств, прийти к согласию, с Вашего сог-
ласия, взять под сомнение, показатель успехов, прибыльное
предприятие, умственные способности, приложить все усилия,
принять меры, обусловить договором, принять участие, согласо-
ванное решение.

Вправа 6. Перекладіть подані економічні терміни українською мо-
вою і складіть із ними речення фахового призначення.

Долгосрочная аренда, кредит на покупку, валютный демпинг,
либерализация цен,ползущая инфляция.

Вправа 7. Подайте власне українські відповідники до запозичених слів.

Брифінг, брокер, конкуренція, бізнесмен, пріоритет, рентабель-
ність, білінгвізм, екзамен, комерція, баланс, парі, лізинг, інвестиції.

Вправа 8. З поданими словами-омонімами складіть речення. За-
пам’ятайте значення міжмовних слів-омонімів у російській
і українській мовах.

рос. укр.
веселье (радість) весілля (рос. свадьба)
неделя (тиждень) неділя (рос. воскресенье)
уродливый (потворний) уродливий/вродливий (рос. красивый)
лицо (особа) лице (укр. обличчя, рос. лицо)
порох (вибухова речовина) порох (рос. пыль)
опыт (досвід) опит (рос. опрос)
брак (одруження) брак (укр. нестача)
позор (ганьба, безчестя) позір (укр. погляд, вид)
место (місце) місто (рос. гóрод)

Наголошування іменників

Зверніть увагу! Акцентуаційна норма — це норма
наголошування слів. Акцентуаційну норму можна переві-

рити за орфографічним або орфоепічним словниками.

Запам’ятайте відмінності у наголошуванні поданих
іменників у рос. і укр. мовах:

Рос. м. Укр. м.
вéрба вербá
óтчим вітчÅм
ольхá вíльха
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горóшина горошÅна
грáбли граблí
дóчка дочкá
доскá дóшка
дровá дрóва
жи́вопись живóпис
загáдка зáгадка
игрýшка íграшка
колесó кóлесо
колея́ кóлія
кропÅва кропивá
лéтопись літóпис
нéнависть ненáвисть
пéрепись перéпис
подрýга, подрýжка пóдруга, пóдружка
простóр прóстір
рýкопись рукóпис
средÅна серéдина
спинá спÅна
чернослÅв чорнóслив

Вправа 1. Прочитайте подані іменники, дотримуючись акцентуацій-
них норм української літературної мови. Користуючись
орфоепічним словником, порівняйте вимову споріднених
слів у російській та українській мовах. З’ясуйте значення
слів, не вживаних у російській мові.

Завдання, рукопис, випадок, феномен, цемент, маркетинг,
приятель, дочка, горошина, кілометр, обмін, загадка, решето, зу-
божіння, ненависть, перерва, перепустка, чорнозем, олень, ота-
ман, запитання, каталог, завжди, листопад, помилка, об’єднання,
дошка, спина, колесо, гуртожиток, середина, йогурт, видання,
фартух, громадянин, граблі, підпис, посуд, верба, вітчим, дрова,
колесо, подруга, русло, середина.

Завдання з питань культури мови

Вправа 1. Визначте, які синтаксичні конструкції не відповідають лі-
тературній нормі. Відредагуйте їх та запишіть.

А) Бюро по працевлаштуванню, путівка до пансіонату, кіоск
продажу сувенірів, поступати в університет, порахувати по паль-
цях, купити по собівартості, запізнитися по сімейним обстави-
нам, дякую вас;
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Б) згідно з наказом, хворіє на грип, відповідно до розпоря-
дження, запізнився через сімейні обставини, заходити по черзі,
майстерня пошиття одягу, за всіма правилами, вникати в суть
справи;

В) відпустка за власний рахунок, спостерігати за поведінкою,
чекати зустрічі через годину, працювати по домовленості, вико-
нувати всупереч бажанню, працювати по середах, телефонувати
по об’яві, повідомляти по пошті.

Вправа 2. Відредагуйте речення та запишіть їх відповідно до лексич-
них норм.

Зверніть увагу, що лексична норма — це норма вжи-
вання слів у притаманному їм лексичному значенні. Пере-
вірити її можна за довідниками з питань культури мови

(довідники С. Я. Єрмоленко, С. І. Головащука, О. Д. Пономарева,
В. М. Русанівського, Б. Д. Антоненка-Давидовича та ін.). Див. та-
кож список рекомендованої літератури.

1) Моя думка співпадає, можливо, случайно з позицією комісії.
2) Слідуючим буде питання про міри, які були прийняті уря-

дом стосовно закупок хлопку.
3) Так як ця стаття тормозить впровадження нової техніки,

прошу вас її відмінити.
4) Наоборот, мова йдеться про саме важливе у цьому питанні.
5) Владі не слід вмішуватися в діла судових органів.
6) Ми рахуємо, що прийняті міри являються недосконалими.

Вправа 3. Виправте помилки у поданих реченнях.

1. Кожна річ у домі має своє місто.
2. Пізня осінь. Грачі відлетіли, і ось-ось піде сніг.
3. Обід був із трьох блюд.
4. У нього сьогодні дуже поганий вид.
5. Душа його була сповнена радощів і весілля.
6. Об’єм статті не має перевищувати десять сторінок.
7. Повені завдали ущербу сільському господарству.
8. У казні держави бракує коштів на допомогу обездоленим.
9. Ваше зауваження не в мій адрес.
10. Студенти мають хороші покажчики у навчанні.

Вправа 4. Напишіть свої роздуми на тему: «Що таке культура мо-
ви?», використовуючи різноманітні за значенням і грама-
тичними ознаками іменники.
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Запитання та завдання
для самоконтролю

1. Назвіть повнозначні і службові частини мови і дайте їм за-
гальну характеристику.

2. Які граматичні ознаки іменника як частини мови?
3. Наведіть приклади розрізнення іменників за родами в росій-

ській і українській мовах.
4. Як визначають рід у запозичених невідмінюваних іменни-

ках та в абревіатурах?
5. Які групи виокремлюють за можливістю чи неможливістю

іменників утворювати форми однини і множини?
6. Яку функцію виконує відмінок в іменниках? Назвіть відмі-

нки української мови. Порівняйте їхню кількість з кількістю від-
мінків у російській мові.

7. У яких відмінках існують паралельні (варіантні) граматичні
форми? Наведіть приклади.

8. Які іменники належать до 1-ої відміни? Наведіть приклади.
9. Які іменники належать до 2-ої відміни? Наведіть приклади.

10. Які іменники належать до 3-ої відміни? Наведіть приклади.
11. Які іменники належать до 4-ої відміни? Наведіть приклади.
12. Які іменники не належать до жодної з відмін? Чому? Наве-

діть приклади.

Тестові завдання

І. Визначте рядок, у якому всі іменники належать до одного
роду.
1. Альтернатива, акредитив, пеня, зустріч, розкіш.
2. Інкасація, розрахунок, інновація, роздріб, ембарго.
3. Інтерв’ю, бюджет, майдан, компроміс, нежить.
4. Монако, комюніке, дівчатко, листя, Делі.
ІІ. Визначте рядок, у якому всі іменники вживаються у формі
однини і множини.
1. Тополя, залізо, зустріч, вухо, ворота.
2. Рік, дощ, братство, окуляри, семестр.
3. День, тиждень, вість, смак, інвестиція.
4. Совість, молодь, жито, край, гроші.
ІІІ. Визначте рядок, у якому всі іменники у род.відм.одн. ма-
ють закінчення у,-ю.
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1. Полин, віторок, ректор, факт, бузок, Донбас.
2. Синтез, тюль, загін, бетон, бізнес, Пакистан.
3. Чагарник, Канів, вітер, Мороз (прізвище), ринг, долар.
4. Лимон, страх, дуб, Кавказ, метр, атом, кредит.
ІV. Визначте рядок, у якому правильно подано всі форми імен-
ників чол. р. у род. відм. одн.
1. Листа, каменю, атома, народа, лісу, Сибіру, столяра, про-

гресу.
2. Листу, папера, відмінка, виду, вітру, Уралу, метра, грому.
3. Каменя, паперу, періоду, кисню, менеджменту, Кавказа,

Дунаю, Подолу.
4. Депозиту, чинника, ажіотажу, брокера, капітала, банку,

порадника, хору.
V. Визначте рядок, у якому правильно утворено форму кличн.
відм.
1. Пісне, директоре, Львове, Василю, діду Федоре, Ілля

Степановичу, пані Ірина, площе.
2. Душе, Києве, студенте, Надіє Петрівно, пан професоре,

посереднику, Олегу, секретарю, краю.
3. Марусю, вітре, Якове, брате Петре, пане лікарю, вчите-

лю, товаришу, радосте.
4. Викладачу, Львове, слухаче, початківцю, козаче, зоре,

Любове, місяцю.
VІ. Визначте, у якому варіанті всі слова дібрано відповідно до
морфологічних норм.
1. Вітра, Мороза, знавцю, журавльові, проценту, пухира.
2. Перця, твору, читаче, кредитору, поверхонь, кашею.
3. Площею, розкішшю, сотнею, кравче, матусю, універси-

тету.
4. Ажіотажа, продажем, палацом, лікарю, вежею, курчам.
VІІ. Визначте рядок, у якому правильно записано складні імен-
ники.
1. Компакт-диск, стоп-кран, кіловат-година, міні-футбол,

мікросхема.
2. Ультрафіолет, мас-медіа, мультимедіа, супер-маркет, ау-

діозапис.
3. Компактпудра, екс-чемпіон, віце-прем’єр, максі-спідниця,

всюдихід.
4. Псевдонаука, відеофайл, перекоти-поле, макроекономіка,

фінустанова.
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Контрольно-тренувальні завдання

Зразки контрольних робіт із теми: «Іменник»

Варіант № 1
1. Схарактеризуйте, за якими ознаками поділяють іменники на

І та ІІ відміни?
2. Утворіть форми род. та орудн. відм.одн. від поданих імен-

ників: доля, товариш, прийом, день, напрямок, одяг, лікар, сту-
пінь, каченя, любов, молодість. Поясніть свій вибір відмінкових
форм.

3. Утворіть форми кличного відмінка від поданих іменників:
зоря, душа, Любов, Надія, Ольга, Василь Сергійович, Петро,

Ігор, Ілля, пан директор, гроші, орел, земля, козак, плем’я. Від чо-
го залежать відмінкові закінчення кличн.відм. іменників?

4. Перекладіть українською мовою подані словосполучення:
система свободного предпринимательства, частная собствен-
ность, экономическая свобода государства, конкурентные рын-
ки, сосредоточить внимание, принимать решения вовремя, от-
личительная черта рынка.

5. Складіть речення з поданими економічними термінами: ма-
ркетинг, патент, контракт, дивіденди, ембарго.

Варіант № 2
1. Назвіть граматичні ознаки іменника як частини мови.
2. Утворіть форми род. та орудн. відм.одн. від поданих імен-

ників: зоря, викладач, семінар, корінь, ажіотаж, стяг, ректор,
ступінь, вовченя, любов, радість. Поясніть свій вибір відмінко-
вих форм.

3. Утворіть форми кличн. відм. від поданих іменників: доля,
вежа, Марія, Ганна, Ігор Юрійович, пан ректор, сестра, муд-
рість, лікар, коваль, круча, ім’я. Від чого залежать відмінкові за-
кінчення кличн.відм. іменників?

4. Перекладіть подані форми ввічливості українською мовою:
желаю счастья, от всей души поздравляю с праздником, очень
рад тебя поздравить, спокойной ночи, очень вам благодарен, бу-
дьте здоровы, извините меня.

5. Складіть речення з поданими економічними термінами: па-
тент, інфляція, мито, акція, брокер.
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Прикметник (имя прилагательное)

Вивчаючи цю тему, студент повинен знати:
— граматичні категорії прикметника, розряди за значенням;
— способи творення ступенів порівняння якісних прикметників;
— правопис прикметникових суфіксів та складних прикметників.
Студент повинен уміти:
— розрізняти значеннєві розряди прикметників;
— утворювати ступені порівняння якісних прикметників, до-

тримуючись граматичних норм;
— утворювати відмінкові форми прикметників;
— розрізняти структурні особливості складних прикметників;
— правильно передавати на письмі складні прикметники, до-

тримуючись орфографічних норм.

Пригадайте, як визначають частину мови прикметник.
На які розряди за значенням поділяють прикметники?

# Детальніше про це див. теоретичну частину підру-
чника «Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 125.

Словотвір прикметників

Прикметники, як і іменники, поповнюють свій склад новими
словами, що утворюються різними словотвірними способами від
різних частин мови. Найпродуктивнішим є суфіксальний спосіб
творення прикметників від іменникових та прикметникових ос-
нов. Поширені суфікси якісних прикметників: -ист/-аст/-яст
(землистий, довгастий, гіллястий); -ав/-ляв (жилавий, кістля-
вий); -овит(талановитий, працьовитий); -н (активний, розум-
ний); -к/-ок (жорстокий); -ив/-лив (чутливий, правдивий). До-
сить продуктивними в прикметниках на позначення здрібнілості
й згрубілості є такі суфікси: -еньк, -есеньк, -ісіньк, -юсіньк, -езн,
-енн, -ач/-яч, -ущ/-ющ: гарненький, дрібнесенький, звичайнісінь-
кий, тонюсінький; старезний, багатющий, добрячий. Відносні
прикметники творяться переважно від іменникових і дієслівних
основ за допомогою таких суфіксів: -н (срібний, молочний, на-
родний, природний); -альн/-ильн (театральний, журнальний);-
ськ/-цьк/-зьк (морський, студентський, козацький, празький).
Присвійні прикметники творяться від основ іменників-назв лю-
дей і тварин за допомогою таких суфіксів: -ин/-їн (від ім. І відм.)
— Миколин, Маріїн; - ів/-їв , -ев/-єв (від ім. ІІ відм.) — Петрів,
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Грицева, Андрієва; лікарів, лікарева. Запам’ятайте! Порушен-
ням граматичної норми є вживання суфікса -ін на зразок Надін,
Іллін (правильно: Надин, Іллин). Префіксальним способом при-
кметники творяться рідше. В основному це префікси пра- (пра-
давній, праслов’янський), над- (надзвичайний), пре- (премудрий,
прекрасний), а також заперечна частка не у функції префікса (не-
вдячний, неглибокий, неправильний). З-поміж інших префіксів
уживаними є запозичені: анти- (антидемпінговий, антинауко-
вий), архі-(архіскладний, архінебезпечний), транс- (транс’євро-
пейський, трансатлантичний) тощо.Значну кількість прикмет-
ників утворено префіксально-суфіксальним способом: позаплано-
вий, протипожежний, міжсесійний. Поширеним є і спосіб осно-
воскладання слів, що належать до різних частин мови, за
допомогою сполучних голосних о, е або без них: багатонаціона-
льний, новоутворений, одномовний, працездатний, саморобний,
землерийний, двохактний.

Вправа 1. Визначте непохідні прикметники і утворені від інших час-
тин мови. Назвіть частини мови, від яких утворено похідні
прикметники.

Червоний, довгий, земляний, зубастий, гіркуватий, прадавній,
сірий, металевий, чесний, вчорашній, зрілий, втомлений, потрій-
ний, свіжий, здоровий, залізничний, залізобетонний, близький, те-
мний, темнуватий, сріблястий, дорожній, багатофункціональний.

Вправа 2. Назвіть способи творення поданих прикметників.

Гарненький, підшитий, нагодований, водянистий, безшумний,
позапартійний, глибоченький, щиросердний, снігоподібний, ле-
бединий, світло-зелений, надмірний, понадплановий, відродже-
ний, знедолений, кислуватий, культурно-виховний, кримськота-
тарський, чумацький, з’ясований, бізнесовий, надприбутковий.

Вправа 3. Підкреслені у вправі 2 слова введіть у речення.

Особливості відмінювання прикметників

#Детальніше про це див. теоретичну частину підруч-
ника «Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 136—137.

Вправа 1. Спишіть речення. Підкресліть прикметники та визначте їх
рід, число, відмінок.
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1. Вихóджу в сад, він чóрний і худÅй, йомý вже ані Õблучко
не снÅться (Л. Костенко). 2. Ще недáвно кущ горобÅни зеленíв
рíзьбленим лÅстям, із-пóміж якóго зорíли кéтяги червóних Õгід.
3. ЛюблÓ чернíгівську дорогý — веснóю, влíтку, восенÅ
(Л. Костенко). 4. ОбрÅдли стрункí кипарÅси, ряснí апельсÅни,
цитрÅни, обрÅдло пекýче сóнце та жóвті піскÅ, обрÅд нáвіть
Ніл доброчÅнний та й мóре — сÅнє, безкрáє, розкíшне (Дніп-
рова Чайка). 5. Рáння птáшка дзьóбик чÅстить, а пíзня очÅці
мрýжить (Народна творчість). 6. Ворóна малéнька, та рот велÅ-
кий (Народна творчість). 7. Пісéнна душá украÉнської жíнки в
поєднáнні з її працелÓбством та господáрськими здíбностями
вÅлилися в чарíвні вÅшивки та рóзписи, зáтишок бíлої хáти з
вишнéвим садкóм (О. Козуля). 8. Рожéва зорÕ зайнялáся над
землéю, звéрху її простяглáся чóрна хмáра, і від тóго вонá
здавáлася ще червонíша (Панас Мирний). 9. УкраÉнський
рушнÅк пройшóв крізь вікÅ й нÅні символізýє чистотý по-
чуттíв, глибинý безмéжної любóві до своÉх дітéй, до всіх, хто
не чéрствіє душéю, він щéдро простéлений близькÅм і далéким
дрýзям, гóстям (З журналу).

Вправа 2. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому прикметники, визнач-
те їхні морфологічні ознаки та лексико-семантичні розря-
ди. Поясніть орфограми у виділених словах.

Далéкі прéдки нáшого кавунá принóсили плодÅ дóсить
скрóмних рóзмірів. БатьківщÅна їх — пустéля Калахáрі. Звíдти
кавýн рíзними шляхáми йшов на теритóрію Росíї. Пéрші
відóмості про вирóщування кавунíв датóвані 1526 рóком. Здáвна
слáвився кавунáми Астрахáнський край. Сáме там одéржали
вÅхідці з Áфрики ідеáльні для сéбе умóви. Двадцятú-, три-
дцятúкілограмóві кавунÅ вирóщують у нас на пíвдні УкраÉни, в
Молдáвії. Кавунáми-вéлетнями слáвиться Туркменістáн. У 1994
році там вÅрощений гігáнт, якÅй лéдве змогли́ піднÕти і поклáсти
на вагÅ: стрíлка на шкалí перевалÅла за пóділку п’ятдесÕт.
Бíльше тридцятÅ рóків тому япóнський генéтик Кахáра вÅвів сорт
кавунá, в якóго немáє насíння. М’Õкоть йогó дýже солóдка, мáє
консистéнцію густóї сметáни. Прáвда, цей сорт вимагáє до сéбе
бíльше увáги, ніж звичáйний. Спочáтку у парникáх вирóщують
розсáду, а пóтім їÉ перенóсять у ґрунт, дóбре прогрíтий сóнцем (З
журналу).
Слова для довідок: кавун — арбуз; досить — достаточно; оде-

ржали — получили; умови — условия; ледве — еле; ваги — ве-
сы; насіння — семена.
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Вправа 3. Визначте лексико-семантичний розряд поданих прикмет-
ників. Доберіть до них синоніми.

Інтенсивний, сучасний, незалежний, компетентний, сміливий,
безсистемний, відвертий, стислий, реальний, приватний, авто-
хтонний, легітимний, основний, стихійний, бадьорий, даремний,
авторитетний, активний, еквівалентний, відомий, зразковий, ін-
дивідуальний, терміновий, пересічний, регулярний, ввічливий.

Вправа 4. Прочитайте текст, дотримуючись орфоепічних норм украї-
нської мови. Знайдіть прикметники, визначте їхні розряди.

КостянтÅн Острóзький налéжав до впливóвого рóду князíв
Острóзьких — украÉнських магнáтів, що володíли величéзними
маÃтками на теритóрії ВолÅні, КÅївщини, Подíлля, ГаличинÅ за
часíв ВелÅкого князíвства Литóвського та Рéчі ПосполÅтої. Він
був кÅївським воєвóдою, якóго називáли «некоронóваним ко-
ролéм УкраÉни».

БлÅзько тÅсяча п’ятсóт вісімдесÕтого рóку у своÉй резидéнції
князь відкрÅв Острóзьку колéгію, нáзвану акадéмією. Це був
пéрший вÅщий освíтній зáклад в УкраÉні. Тут вивчáли
церкóвнослов’Õнську, грéцьку й латÅнську мóви та сім тра-
дицíйних університéтських «вíльних наýк»: грамáтику, ритóрику,
діалéктику, арифмéтику, геомéтрію, астронóмію, мýзику.

Острóзька акадéмія стáла цéнтром об’єднáння й підготóвки
крáщих інтелектуáльних сил. Тут працювáли запрóшені кнÕзем
грéки КирÅло Лукáріс (пізнíше Константинóпольський та Алек-
сандрíйський патріáрх), Діонíсій Палеóлог, профéсор
Крáківського та Падуáнського університéтів матемáтик і аст-
ронóм Ян Лятос, Христофóр Філалéт, випускнÅк італíйських уні-
верситéтів ВасÅль Сурáзький. Працювáв тут Дмитрó Наливáйко
— редáктор і перекладáч, свящéник, брат козáцького старшÅни
СеверÅна Наливáйка. Рéктором акадéмії був шлÕхтич Герáсим
СмотрÅцький, бáтько знаменÅтого áвтора «Грамáтики» Мелéтія
СмотрÅцького, якÅй тáкóж закíнчив цю акадéмію.

КостянтÅн КостянтÅнович Острóзький організувáв видавнÅчу
спрáву, створÅвши в Острóзі друкáрню, якóю керувáв Івáн
Фéдоров. Змýшений утектÅ з МосквÅ, бо перепÅсувачі книг зви-
нувáтили йогó у причéтності до нечÅстої сÅли, він вÅдав тут
блÅзько тридцятÅ книг. Вінцéм видавнÅчої діÕльності стáла
Острóзька Бíблія, що вÅйшла у світ тÅсяча п’ятсóт вісімдесÕт
пéршого рóку. Це стáло видатнóю подíєю в істóрії украÉнської
культýри (За М. Захарченком).
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Слова для довідок: впливовий — влиятельный; величезний —
огромный; маєтки — имения, поместья; освітній заклад — обра-
зовательное заведение; запрошені — приглашенные; видавнича
справа — издательское дело; друкарня — типография; змушений
— вынужденный.

Ступені порівняння прикметників

Увага! Розрізняють вищий і найвищий ступені порівняння
прикметників. Вищий (як і найвищий) ступені порівняння

прикметників бувають простої та складеної форми. Проста фо-
рма вищого ступеня утворюється додаванням до прикметника
суфіксів -ш- або -іш-, складена форма — за допомогою слів
більш або менш та початкової форми прикметника: охайний —
охайніший, більш/менш охайний; зручний — зручніший,
більш/менш зручний.

При творенні вищого ступеня за допомогою суфікса -ш- осно-
ва прикметника може зазнавати змін:

— суфікси -к-, -ок- випадають: шир(ок)ий +-ш- → ширший,
глиб(ок)ий + -ш- → глибший;

— кінцевий приголосний основи с при додаванні суфікса -ш-
змінюється на -щ-: ви(с)окий+-ш- → вищий;

— кінцеві приголосні основи г,ж,з при додаванні суфікса –ш-
змінюються на -жч-: доро(г)ий +-ш- → дорожчий, ву(зь)кий +
+-ш- → вужчий, ду(ж)ий +-ш- → дужчий. Виняток станов-
лять прикметники : довгий — довший, легкий — легший.

Запам’ятайте: деякі прикметники утворюють
просту форму вищого ступеня порівняння від іншої

(суплетивної) основи: великий — більший, поганий — гірший,
малий — менший, хороший — кращий. Проста форма найви-
щого ступеня утворюється додаванням префікса най- до прос-
тої форми вищого ступеня: приємніший — найприємніший, до-
рожчий — найдорожчий, більший —  найбільший. Складену
форму найвищого ступеня утворюють за допомогою слів
найбільш/найменш, які додають до початкової форми прикме-
тника: найбільш високий, найменш складний. Порушенням
мовної норми є творення складеної форми найвищого ступеня
за допомогою компонента самий, яка властива російській мові.
Складені форми ступенів порівняння вживають в українській
мові переважно в офіційно-діловому і науковому стилях.
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Вправа 1. Від поданих прикметників утворіть усі можливі форми
ступенів порівняння.

Охайний, сміливий, теплий, глибокий, дешевий, відомий, бі-
лий, дужий, низький, кислий, солодкий, активний, розумний, до-
рогий, поганий, веселий.

Вправа 2. Перекладіть прикметники українською мовою і запишіть
їх, дотримуючись орфографічних норм. Утворіть усі мож-
ливі форми ступенів порівняння прикметників.

Сладкий, горький, вкусный, громкий, ласковый, свежий, по-
рядочный, плохой, звонкий, темный, нежный, яркий, бодрый, то-
нкий, скоростной, красный, крепкий.

Вправа 3. Знайдіть прикметники вищого та найвищого ступенів по-
рівняння. Поясніть способи творення.

1. До найкоштóвніших надбáнь кóжного нарóду налéжить
мóва. Томý й називáємо це надбáння рíдна мóва. Рíдна, як мáти,
як БатьківщÅна, як усе найдорóжче сéрцю. Мóва — найбíльш
духóвний скарб, у якóму нарóд виявлÕє себé творцéм, передáє
нащáдкам свій дóсвід і мýдрість, перемóги і слáву, культýру і
традÅції (І. Вихованець). 2. Мóва — найживíший, найбагáтший і
найміцнíший зв’язок, що з’Ãднує віджÅлі, живýщі і майбýтні по-
колíння нарóду в однé велÅке, історÅчне живé цíле (К. Ушинсь-
кий). 3. Слóво, мóва ще в найсивíшу давнинý виявлÕло себé як
найуніверсáльніша фóрма і БуттÕ, і Свідóмості людÅни (П. Коно-
ненко). 4. Ім’Õ прослáвленого герóя визвóльної війнÅ, одногó з
найвидатнíших козáцьких полкóвників Івáна Богунá назáвжди
залÅшиться на скрижáлях нáшої істóрії (І. Лисенко). 5. Здáвна на
УкраÉні Сóнце вважáлося найвÅщим і найсвітлíшим божествóм
(Л. Іванникова). 6. Найбíльше і найдорóжче добрó в кóжного нарóду
— це йогó мóва, отá живá схóванка людськóго дýху, йогó багáта
скарбнÅця, в якý нарóд складáє і своÃ дáвнє життÕ, і своÉ спо-
дівáння, рóзум, дóсвід, почувáння (Панас Мирний). 7. Рíдна мóва —
це найособÅстіша і найглÅбша сфéра обстóювання свогó «я», колÅ
вонó є, своÃї особÅстої і націонáльної гíдності (І. Дзюба).

Вправа 4. Від поданих прикметників утворіть, де можливо, ступені
порівняння. Поясніть, чому від деяких прикметників не
можна утворити ступенів порівняння.

Поганий, німий, ультрамодний, задерикуватий, білосніжний,
архіважливий, хоробрий, бузковий, холодний, тонкий, гнідий,
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дорогий, відважний, худющий, синюватий, дружний, мертвий,
буланий, волошковий, чистий, пресолодкий.

Вправа 5. Прочитайте текст, дотримуючись орфоепічних норм украї-
нської мови. Випишіть із тексту прикметники, визначте їх-
ній рід, число, відмінок, утворіть ступені порівняння, де це
можливо. Зробіть творчий переказ тексту, доповніть його
розповіддю про рослини — символи вашого народу.

Вербá. ЗдаÃться, звичáйне собí дéрево, а скíльки з ним
пов’Õзано цікáвих істóрій! Вонá стáла своєрíдним сÅмволом
нáшого нарóду. Не випадкóво ВелÅкий Кобзáр, перебувáючи на
заслáнні в Óрській фортéці, вÅсадив у пустéлі сáме вербóву
гíлочку, прижÅв її́, вÅходив. Вонá нагáдувала йомý рíдну
УкраÉну. На знак велÅкої повáги до геніáльного поéта і
худóжника казáхський нарóд любóвно оберігáє ту символíчну
релíквію й до сьогóдні.

Вербá зайнялá своє́ почéсне мíсце й у фольклóрі. Якщó, скажíмо,
хóчуть комýсь вÅсловити приÃмне словéсне побажáння, неодмíнно
згадáють відóме прислíв’я: «Будь висóкий, як вербá, а багáтий, як
землÕ». І навпакÅ, про тих, хто полюбля́є небилÅці розпускáти,
обов’язкóво нагадáють: «У ньóго на вербí грýші ростýть».

Тут, як переконáємося згóдом, íнші, знáчно предмéтніші
ознáки, якÅми заслужÅло шáну в нарóді це дéрево. Нáвіть вáжко
уявÅти традицíйне украї́нське селó без цих одвíчних супýтників.
Вербникóм обсáджували дорóги й горóди, грéблі та ставкÅ,
піщáні пáгорби і берегÅ річóк, левáди чи вÅдолинки, верболóзом
гýсто заліснювались плáвні й болотá. Однé слóво, вербá ку-
щувáла всÓди, хоч на ній нікóли, як це мýдро підмíчено у при-
слíв’ї, не росли́ грýші.

Комý довóдилося подорожувáти Славýтичем, той не міг не
помíтити числéнні вербóві зáрості на берегáх нáшої най-
потýжнішої рíчки. Мíцно уп’Õвшись корíнням у зéмлю, вéрби
стри́мували свої́м тíлом зсýви, не дозволÕли передчáсно
підтóчувати водóю ґрунт, бо там, де живé вербá, жÅтиме й рíчка
(За В. Скуратівським).
Слова для довідок: здається — кажется; звичай — обычай;

своєрідний — своеобразный; фортеця — крепость; повага —
уважение; прислів’я — пословица; навпаки — наоборот; переко-
наємося — убедимся; шана — уважение, почет; навіть — даже;
гребля — плотина; пагорби — пригорки, холмы; видолинки —
ложбина; плавні — пойма; нікóли — никогда; стримували —
сдерживали.
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Вправа 6. Прочитайте і запишіть сталі словосполучення. Користую-
чись словником фразеологізмів, поясніть їхні значення.
Знайдіть прикметники, визначте розряд та морфологічні
категорії. Утворіть, де можливо, ступені порівняння.

Обливатися гарячими сльозами; чужими руками жар загріба-
ти; не братися за холодну воду; авгієві стайні; пустити червоного
півня; фільчина грамота; голими руками не візьмеш; пройти і
Крим і Рим і мідні труби; не вартий і карбованця в базарний день;
копійки мідної немає за душею; мокрого місця не залишиться;
ахіллесова п’ята.

Увага!!! Пригадайте особливості відмінювання
прикметників та поділ їх на групи.

#Детальніше про це див. теорет. частину підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006) с. 136—137. Див. та-
кож «Правопис української мови» § 67—68, с. 98—100.

Вправа 1. Запишіть прикметники у дві колонки, розділивши їх на
тверду чи м’яку групи за кінцевим приголосним основи.

Сумний, чорнявий, новітній, мідний, синій, вчорашній, весе-
лий, жіночий, торішній, солоний, справжній, середній, старший,
всесвітній, далекий, дорогий, високий, низький, самотній, саміт-
ний, дружний, дружній, літній, художній, любий, східний, зовні-
шній, зворотний, дорожній, минулий, поганий.
Вправа 2. Провідміняйте подані нижче словосполучення. Поясніть

правопис відмінкових закінчень прикметників. До виділе-
них слів доберіть синоніми.

Незалежна республіка, справжній товариш, банківська систе-
ма, художній твір, прагматична молодь, товарні відносини, ро-
боча сила, харчова промисловість, бавовняна тканина, сусідське
порося, незначні численні недоліки, політична економія, бана-
льні штампи, жвава дискусія, районна поліклініка.
Вправа 3. Напишіть портретну характеристику Вашого друга, вико-

ристовуючи якісні, відносні і присвійні прикметники.
Вправа 4. Допишіть відмінкові закінчення прикметників, визначте

відмінки і поясніть правопис.
1. Як пощастÅло дíвчинці в сімнáдцять, в сімнáдцять гáрн...,

неповтóрн... літ! (Л. Костенко) 2. ЖиттÕ квíтів починáється з
нíжн... прóлісків. Прóлісок — квíтка нíжн..., алé смілÅв... й не-
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терплÕч.... Ще не зíйде сніг, а вже крізь веснÕн... ніздрювáт...
снíго-льодóв... скорÅнку, прогрівáючи собí тіснéньк... і скрóмн...
протáлину, пнéться цупк.'.. пáросток, схóжий на цибýльку. Пóтім
з’явлÕється жóвт... козелéць. Квíтка гарÕч..., як сóнце. І ростé ко-
зелéць вже не з чóрн... землí. Довкóла вже не тíльки торíшн...
лÅстя, а й зелéн... травá. Густ'... кÅлимом укривáють тéпл... зéмлю
фіáлки. Випростóвує своÉ волохáт... пелюсткÅ тÅх… сон. Стрíмко
звóдяться легк… тремтлÅв.... дзвінóчк.... (Ю. Смолич). 3. Пíзн...
óсені, колÅ вже дóбре вдáрили прÅморозки, удвóх з мáмою пішлÅ
ми на Забудíвськ... урóчище, щоб запастÅ на зÅму калÅнов...
кéтягів (В. Скуратівський). 4. Пéнзлі булÅ рівнéсеньк..., тонк...,
однáков... довжинÅ, мов щóйно застрýгані олівцí, їх булó багáто:
для кóжн... фáрби окрéм... пéнзель (Д. Степовик). 5. Сашкó в бíл...
сорóчці довгéнько стоÕв на порóзі хáти, глÅбоко вдихáючи чÅст...
запашн... повíтря, пóтім попричинÕв вíкна, припнýвши голу-
бувáт... вікóнниці-крÅла до стінÅ, забрáв своÃ худóжницьк...
начÅння — і зник у гущáвині вишнякý (В. Качкан). 6. У цéнтрі
КÅєва, на Софíйськ... майдáні, пóнад дéв’ять сторíч височÅть
пáм’ятка давньорýськ... мистéцтва — славéтн... Софíйськ... собóр
(С. Висоцький).

Вправа 5. Перепишіть подані словосполучення. На місці крапок по-
ставте потрібні літери (и чи і) в прикметниках, визначивши
групу відмінювання.

У творч..й атмосфері, колишн..й директор, газетн..й текст,
вовч..й апетит, пізн..й вечір, добр..й людині, обідн..й перерві, па-
хуч..ми травами, у лебедин..й пісні, справжн..й документ, учо-
рашн..й день, дорожн…й знак, порожн...ми кімнатами, дружн…й
гурт, блідолиц…й юнак, старанн...й студентці, у каламутн...й во-
ді, майбутн...ми досягненнями, прелітн...ми птахами, самотн..й
людині, оптов..й склад, на фахов...й раді, білолиц…й дівчині, на
вільн...й посаді, пшеничн...й хліб, зворотн...й бік, на останн...й
зупинці, прибережн...й пісок, у дружн...й країні, нікудишн…й ку-
хар, тутешн…й житель.

Вправа 6. Провідміняйте словосполучення в однині та множині.

Зоряний вечір, серпневий день, лісова стежка, біла троянда,
наймальовничіший краєвид, світла кімната, колючий кущ, благо-
дійний фонд, наступне питання.

Вправа 7. Перекладіть словосполучення українською мовою та про-
відміняйте їх.
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Рождественские праздники, стеклянная дверь, старательные
студенты, проездной билет, известная фамилия, картофельное
пюре, морковный сок, преданный друг, железнодорожная на-
сыпь, опытный крупье, удобная мебель, отраслевая программа,
вакантная должность.

Вправа 8. Перекладіть українською мовою. Порівняйте відмінкові за-
кінчення прикметників у російській та українській мовах.

Финансовые ресурсы — денежные фонды финансовой систе-
мы, которые используются для обеспечения бесперебойного фу-
нкционирования и развития народного хазяйства, расходуются на
социально-культурные мероприятия, нужды управления и оборо-
ны. Делятся на централизованные (макроэкономический уровень)
и децентрализованные (микроэкономический уровень).

Правопис суфіксів прикметників

Увага! Слід розрізняти написання суфіксів -ов-, -ев-, -єв-.
Після м’яких та шиплячих приголосних твірної основи

вживається суфікс -ев- (-єв-), а після твердих (крім шиплячих) —
-ов-, якщо наголос падає на основу: дешéвий, рáдієвий, грýшевий,
сúтцевий, але: калúновий, квáрцовий, ланцюгóвий. Якщо наголос
падає на закінчення, вживається суфікс -ов-: дощовúй, ключовúй,
польовúй. Труднощі може зумовлювати паралельне наголошу-
вання деяких прикметників: діÃвий і дійовúй, вогнéвий і вог-
ньовúй, грошéвий і грошовúй, життÃвий і життьовúй, а також
ясенéвий (від ясень) і ясенóвий (від ясен).

Вправа 1. На місці крапок поставте потрібні літери (е(є) чи о (ьо), йо).

Оранж...вий, плеч...вий, ключ...вий, нул...вий, мармур...вий,
торц...вий, коричн...вий, вермішел...вий, квасол...вий, емал...вий,
грош...вий, деш...вий, замш...вий, палац...вий, шприц...вий,
квітн..вий, черепах...вий, нул...вий, яблун...вий, овоч...вий,
травн...вий, полудн..вий, взірц..вий, бузк...вий, алич..вий, мат-
рац..вий, кизил..вий, бо...вий, вогн...вий, марш..вий, пол...вий,
промен...вий.

Увага!!! При творенні відносних прикметників від
іменників деякі приголосні основ у сполученні з суфіксом -

ськ- зазнають фонетичних змін, а саме: — г, ж, з + -ськ- → -зьк-:
Волга — волзький, боягуз — боягузький, Париж — паризький, Ка-



59

вказ — кавказький, Дамаск — дамаський; —  к, ч, ц + -ськ- →
→ -цьк-: Кременчук– кременчуцький, парубок — парубоцький,
ткач — ткацький, Гадяч — гадяцький, Вінниця — вінницький;
-х, ш, с + -ськ- → -ськ-: Волноваха — волноваський, Сиваш — си-
васький, товариш — товариський, Залісся — заліський, Одеса —
одеський. Виняток становлять прикметники: казах — казахський,
тюрки — тюркський, баски — баскський, ірак — іракський. Якщо
в кінці твірної основи після приголосного є суфікс -к-, то при тво-
ренні прикметника він випадає: Чукотка — чукотський,
П’ятихатки — п’ятихатський, Звенигородка — Звенигородський.

Вправа 2. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою су-
фікса -ськ-, звертаючи увагу на чергування приголосних.

Лейпциг, Воронеж, Ладога, Запоріжжя, Калуга, Норвегія, Чер-
каси, Гринвіч, половець, Кагарлик, Гаага, Прага, Острог, Петер-
бург, Черемош, Козелець, узбек, Онега, чех, Казбек, таджик,
Оболонь, Прилуки, Каховка, Золотоноша, Ірпінь, Галич, Хорти-
ця, Владивосток, Карабах, Херсонес, Кавказ, Рига, Арал, Ельб-
рус, Случ, товариш, козак, Чукотка, казах, Звенигородка, Вятка,
Волинь, варяг, молодець, кріпак.

Вправа 3. Перекладіть подані прикметники українською мовою. По-
ясніть зміни приголосних при словотворенні.

Пражский, овручский, казахский, калужский, кронштадский,
узбекский, дрогобычский, харьковский, прилукский, ниццкий,
таджикский, партизанский, тюркский, нацистский, криворожс-
кий, персидский, иракский, кагарлыкский, иртышский, гамбургс-
кий, латышский, киргизский, французский, онежский, немецкий,
чешский, уманский, житомирский, рязанский, подольский, вол-
гоградский.

Вправа 4. Перепишіть речення, поставте замість крапок пропущені
букви у словах. Поясніть правопис цих слів. У дужках по-
дано вихідну форму іменника, від якого утворено прикме-
тник.

1. Не один важкий туре...кий (турок) корабель пішов на дно,
не витримавши поєдинку з в’юнкими коза...кими (козак) чайками
(Н. Рибак). 2. Живучи в пари...кому (Париж) кварталі, мріючи
про битву в чужині, він згадав завол...кі (Заволжя) сині далі і свої
дитячі милі дні (А. Малишко). 3. Золота кавка...ка (Кавказ) спека
дні над морем налила (А. Малишко). 4. Навчаючись у Петер-
бур...кій (Петербург) академії мистецтв, Тарас Шевченко мав ба-
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гато друзів — росіян, поляків, білорусів, вірменів (З газети).
5. Перебуваючи на засланні, Шевченко близько ознайомився з
життям кирги...кого (киргиз) і каза...кого (казах) народів, їхньою
усною творчістю, звичаями. 6. Українська і світова література
створили Запоро...кій (Запоріжжя) Січі, коза...кому (козак) війсь-
кові, національним героям неповторний духовний пам’ятник, бо в
усі часи слово «козак» означало вільну людину, було протилеж-
ним до понять «кріпак», «раб», «невільник». 7. Запоро...ка Січ до
останніх днів свого існування, тобто до 1775 року, залишалась
островом волі українців серед феодально-кріпосни...кого (крі-
посник) океану самодержавної Росії (Я. Дзира). 8. Каштани
пра...кі (Прага) в цвіті не важко уявити (О. Ющенко). 9. У ніч з
першого на друге липня 1798 року францу...ка (француз) ескад-
ра прибула в гавань Олександрії. 10. Через три роки останній
воїн знекровленої францу...кої армії, розбитої англій...ким (Анг-
лія) флотом, що його очолював адмірал Нельсон, змушений був
покинути єгипет...кий (Єгипет) берег (Д. Степовик).

Вправа 5. Замініть виділені іменники в словосполученнях прикме-
тниками. Поясніть, за допомогою яких суфіксів утворено
прикметники. Наприклад: Рівновага цін — цінова рівно-
вага.

Структура організації — …, обіг грошей — …, стратегія рек-
лами — …, витрати на управління — …, стратегія маркетингу —
…, індекс цін — …, договір про майно — …

Вправа 6. Від поданих іменників — економічних термінів утворіть
прикметники, складіть з ними словосполучення, які б не
втратили термінологічного значення. З п’ятьма з них (на
вибір) складіть речення. Наприклад: податок — податко-
вий; податкова інспекція.

Закупівля, валюта, товар, бухгалтер, кредит, спонсор, акціо-
нер, брокер, готівка, дилер, холдинг, банк, баланс, акція, акциз,
позичка.

Вправа 7. До поданих прикметників доберіть антонімічні відповід-
ники.

Об’єктивний, периферійний, позитивний, активний, працелю-
бний, тимчасовий, приватний, сумний, порожній, матеріальний,
чужий, повільний, ґречний, готівковий, голодний, млявий, кори-
сний, глибокий.
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Вправа 8. Перекладіть та запишіть терміни українською мовою. З
п’ятьма з них (на вибір) складіть речення.

Ценные бумаги, совет директоров, розничная цена, торговые
скидки, предпринимательская деятельность, бухгалтерский учет,
сберегательный сертификат, валютные рынки, народное хозяйст-
во, чистая конкуренция, расчетный счет, налоговая документа-
ция, производственный брак, коммерческая тайна, потребительс-
кая корзина, почасовая оплата, государственные расходы.

Правопис складних прикметників

Увага!!! Складні прикметники пишуться разом і через
дефіс. Разом пишуться:

1. Складні прикметники, утворені від складних іменників, що
пишуться разом: лісостеповий, радіофізичний, макроекономіч-
ний, залізобетонний (бо лісостеп, залізобетон).

2. Складні прикметники, утворені від сполучення слів, залеж-
них за змістом одне від одного (підрядний зв’язок між словами):

а) від прикметника з іменником: сільськогосподарський (сіль-
ське господарство), західноєвропейський (Західна Європа);

б) від числівника з іменником: десятиповерховий, двадцяти-
градусний, шістнадцятирічний (але: 75-річний);

в) від дієслова з іменником: автомобілебудівний, деревообробний;
г) від прислівника з прикметником чи дієприкметником: важ-

кодоступний, свіжопофарбований, вищеназваний, але: трохи
вище названий (бо є пояснювальне слово). Крім того, пишуться
окремо словосполучення: діаметрально протилежний, суспільно
небезпечний, матеріально зацікавлений і т. п., коли прислівник
логічно наголошується й виступає членом речення.

3. Складні прикметники-терміни: глухонімий, геологорозвіду-
вальний, новогрецький, складносурядний.

Через дефіс пишуться:
1. Складні прикметники, утворені від складних іменників, які

пишуться через дефіс: віце-президентський, екс-чемпіонський,
дизель-моторний.

2. Складні прикметники, частини яких з’єднані між собою су-
рядним зв’язком (між ними можна вставити сполучник і): фінан-
сово-економічний, аграрно-сировинний, мовно-літературний, на-
уково-технічний.

3. Складні прикметники, компоненти яких означають якість із
додатковим відтінком, поєднання кількох кольорів чи відтінків і ко-
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льорів в одному предметі: кисло-солодкий, блакитно-жовтий, тем-
но-синій, яскраво-зелений, але: жовтогарячий, червоногарячий.

4. Складні прикметники, перша основа яких закінчується на
-ико, -іко, -ово, -єнно: військово-спортивний, воєнно-стратегіч-
ний, історико-культурний, механіко-математичний, але: війсь-
ковозобов’язаний, військовополонений.

5. Складні назви проміжних сторін світу (південно-східний, пі-
внічно-західний) та географічні назви, у складі яких є ці слова:
Південно-Західна залізниця, Північно-Західний фронт.

6. Складні прикметники, у яких повторюються ті самі або
споріднені слова з метою підсилення значення: білий-білий, дав-
ній-предавній, старий-престарий.

Вправа 1. Пригадайте правила правопису складних прикметників.
Перепишіть словосполучення, групуючи прикметники за
цими правилами.

Аграрно-промисловий комплекс, науково-дослідний інститут,
зовнішньоторговельні зв’язки, фінансово-економічний факуль-
тет, приватновласницькі інтереси, яскраво-зелений листок, си-
ньо-жовтий прапор, м’ясоконсервний комбінат, металомісткий
сплав, макроекономічні показники, прибутково-видаткова відо-
мість, частовживаний вислів, широкоформатний фільм, парово-
зобудівний завод, військово-спортивні змагання, південноукраїн-
ські степи, кисломолочні продукти, електронно-обчислювальний
прилад.

Вправа 2. Від поданих слів і словосполучень утворіть складні при-
кметники і поясніть їхній правопис.

Військовий і юридичний, сільське господарство, Південна
Америка, фізика і хімія, промисловість і торгівля, кислий і соло-
дкий, фінанси і промисловість, східні слов’яни, психологія і пе-
дагогіка, будувати судна, мова і література, наука і техніка, Захі-
дна Європа, Кривий Ріг, кам’яне вугілля, м’ясо і молоко, Західна
Україна, високий авторитет, русе волосся, ремонт вагонів, кінний
спорт, вище згадувати, агітація та пропаганда, молочний і білий.

Вправа 3. Запишіть подані прикметники відповідно до правил право-
пису.

Суспільно/політичний, жовто/гарячий, народно/господар-
ський, північно/східний, легко/атлетичний, загально/освітній, де-
рево/обробний, морально/правовий, політико/економічний, вій-
ськово/морський, ново/утворений, гіркувато/солодкий, навчаль-
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но/виховний, темно/синій, військово/зобов’язаний, аграрно/сиро-
винний, високо/кваліфікований, народно/пісенний, німецько/
французький, гостро/дефіцитний, воєнно/політичний, істори-
ко/культурний, м’ясо/заготівельний.

Вправа 4. Перекладіть складні прикметники українською мовою та
поясніть їхній правопис.

Взаимовыгодный, военнообязанный, электронно-вычислитель-
ный, кредитно-экономический, внешнеторговый, тяжелоатлети-
ческий, сиренево-голубой, военно-воздушный, дальневосточный,
железобетонный, тускло-желтый, снежно-белый, давно извест-
ный, всемирно известный, всемирно-исторический, ярко-
розовый, плодово-ягодный, производственно-хозяйственный.

Вправа 5. Поясніть правопис складних прикметників.

1. Височенна, чотири/ярусна тайга, буйна й непролазна, як
африканський праліс, стояла навколо зачарована (І. Багряний).
2. Слава про красу Софійського собору, спорудженого за Яросла-
ва Мудрого, ширилася далеко за межами Давньо/руської держави
(С. Висоцький). 3.Смугастий шлагбаум перетинав вузьку асфаль-
товану смужку дороги над самісіньким глинистим урвищем, що
стрімко спадало вниз і занурювалось у жовтаво/зеленувате море
(О. Гончар). 4. Гроза, зародившись десь у чорно/морських степах,
росла й ширилась, обіймаючи все більші й більші простори неба
(О. Гончар). 5.Тим часом зі сходу, назустріч чорним дощовим
хмарам, піднімався блідий, ясно/окий місяць (О. Гончар). 6. Він
не зустрічав на своєму широкому шляху бодай хмарини і щедро
сіяв на землю сріблясто/блакитну імлу (О. Гончар). 7. На високих
стеблах в’язалися десятки бутонів, які в кінці весни зацвітали че-
рвоними, світло/рожевими й темно/пурпуровими квітами
(І. Цюпа). 8. Здавалося, то й не квіти, а якийсь чарівник розвішав
на пружних високих пагіннях малинові, жовто/гарячі, сріблясті
дзвоники (І. Цюпа). 9. Боротьба православної церкви проти унії
зумовила в культурно/історичному плані появу в Україні полемі-
чної літератури (М. Захарченко). 10. Не знав, не знав звіздар гос-
тро/бородий, що в антисвіті є антизірки, що у народах є антина-
роди, що у століттях є антивіки (Л. Костенко). 11. Вишні й
черешні напилися звечора теплого дощу й виструнчили на-
пів/розкриті бруньки на пагінні до сонця, до високого неба
(В. Качкан). 12. Літо збігло, як день, і з невлежаного туману ви-
йшов синьо/окий, золото/чубий вересень (М. Стельмах).
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Вправа 6. Перекладіть словосполучення українською мовою та за-
пишіть їх. Правопис складних прикметників перевірте за
орфографічним словником.

Товарно-денежные отношения, высококалорийная пища, кру-
глосуточное наблюдение, общеобразовательная школа, хлебобу-
лочные изделия, высококачественная продукция, многоуважае-
мые гости, южноукраинские степи, морковно-яблочный сок,
южноамериканские традиции, восточнославянские племена,
внешнеторговые связи, общегосударственная политика.
Вправа 7. Запишіть правильно прикметники у поданих реченнях. Пе-

ревірте написане за орфографічним словником і виправте
помилки.

1. Коли ж викинути з української історії трьохсот/річний літопис
козацького війська, забути наших гетьманів, то доля України зникне
з політичної карти народів світу (Я. Дзира). 2. Тут рвали восени ми
глід червоно/окий, тут рвав я квіти чар кохання восени. 3. По садах
пустинних їде гордовито осінь жовто/коса на баскім коні. 4. Уже зо-
ря золото/рога, де полинами зацвіло, кладе на огненні пороги своє
сивіюче крило. 5. І світло/жовтий лист — тепла осінній знак — жу-
рливо крутиться і тихо падає на мурах, на стінах... 6. Спить спокій-
но у другій кімнаті каро/окий смуглявий синок. 7. Весною купував я
квіти ніжно/сині, коли летіли дні у солов’їну путь. 8. З небес-
но/голубих повік мов випала сльозина...То срібно/рогий молодик
над темним бором лине. 9.Немов застигли в споминах крилатих ба-
гряно/жовті дерева. 10. Усміх твій знайомий, мудро/іронічний з губ
твоїх зітерти не змогла і смерть (З творів В.Сосюри).

Особливості наголошування прикметників

Увага!!! Запам’ятайте наголошування прикметників, яке
найчастіше порушують під упливом російської мови. В
українській мові більшість двоскладових прикметників

мають наголос на закінченні: жаркúй, малúй, мілкúй, рідкúй,
страшнúй, піснúй, черствúй, чуткúй, швидкúй, низькúй, тонкúй,
товстúй, новúй, старúй, м’якúй, вузькúй, близькúй, нуднúй,
тіснúй, чіткúй, тяжкúй, стійкúй тощо, але: тúхий, дрýжний,
дрýжній, бóсий, кóсий. Здебільшого прості прикметники мають
один наголос, проте є й такі, які можуть мати подвійний наголос.
Запам’ятайте їх!

ВеснÕний веснянÅй
прóстий простÅй
яснÅй Õсний
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світáнковий світанкóвий
повíтряний повітрÕний
залишкóвий зáлишковий
подарункóвий подарýнковий
урáзливий уразлÅвий
хорóбріший хоробрíший
щаслÅвіший щасливíший
чимáлий чималÅй
мрійлÅвий мрíйливий
цукéрковий цукеркóвий
дніпрóвий дніпровÅй
надлÅшковий надлишкóвий
У прикметниках із зменшувально-пестливими суфіксами -еньк,

-есеньк наголос падає на суфікс: малéнький, чималéнький,
старéнький, дрібнéсенький, гарнéсенький.
Вправа 1. Прочитайте вірш Л. Костенко, дотримуючись орфоепічних

норм української літературної мови. Випишіть прикметни-
ки і зверніть увагу на особливості їхнього наголошування.

Ти знов прийшлá, моÕ печáльна мýзо.
Не бíйся, я не покладáю рук.
Пливé над свíтом óсінь, як медýза,
і мóкре ли́стя пáдає на брук.
А ти прийшлá в легéсеньких сандáликах,
твій плáщик ледь прип’Õтий на плечí.
О, як ти йшлá в такý негóду, здáлеку,
такá однá-однíсінька вночí!
Ти де булá, у Всéсвіті чи в Спáрті?
ЯкÅм вікáм світÅлася вві млі?
І по якíй несповідÅмій кáрті
знахóдиш ти поéтів на землí?
Ти їм диктýєш дóлю, а не вíрші.
Твоє́ чолó шляхéтне і яснé.
Поéти ж є і крáщі, й щасливíші.
СпасÅбі, що ти вÅбрала менé.

Вправа 2. Поставте наголос у поданих прикметниках. Порівняйте на-
голошування споріднених слів в українській і російській
мовах. З виділеними словами складіть словосполучення та
введіть їх у речення.

Новий, легкий, босий, валовий, фаховий, сільськогосподарсь-
кий, весняний, шовковий, контрактовий, оптовий, швидкий, бли-
зький, низький, цеховий, цукровий, зимовий, надлишковий, по-
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дарунковий, чималий, ясний, фірмовий, іграшковий, корисний,
зручний, державницький, порядковий, ринковий.

Завдання з питань культури мови

Зверніть увагу на різницю у значенні поданих слів-паронімів
1. Воєнний — військовий. Прикметник військовий ужива-

ється на означення тих реалій та понять, які стосуються війська,
армії, військовослужбовця: військовий оркестр, військовий літак,
військове правило, військова дисципліна. Воєнний — той, що сто-
сується війни: воєнні операції, воєнна таємниця, воєнний режим.

2. Споживний — споживчий — споживацький
Споживний — той, що стосується споживання, придатний

для нього; їстівний: споживні властивості, споживні гриби,
споживний фонд.

Споживчий — той, який служить для задоволення потреб
споживання: споживчі товари, споживча кооперація, споживче
товариство.

Споживацький — властивий тому, хто прагне тільки до за-
доволення власних потреб: споживацькі настрої, споживацька
психологія, споживацькі інтереси, споживацьке ставлення.

3. Гуманний — гуманістичний — гуманітарний
Прикметник гуманний вживається для характеристики людя-

ної у своїх діях, вчинках, ставленні до інших людей особи. Він
сполучається зі словами люди, родина, приятель, командир тощо.
Широко вживані в українській мові вислови, в яких прикметник
гуманний поєднується з абстрактними поняттями, передаючи
зміст «пройнятий турботою про благо людини»: гуманне завдан-
ня, гуманна мета, гуманне суспільство.

Від іменників гуманізм, гуманіст утворюється прикметник
гуманістичний, що також пов’язаний із турботою про благо, по-
вагою до гідності людини, але не вживається для характеристики
внутрішніх якостей людини. Цей прикметник сполучається з
іменниками ідеал, ідея, місія, діяльність, культура, принципи.

Гуманітарний — пов’язаний із суспільними науками, пред-
метом дослідження яких є розвиток людського суспільства. Ужи-
вається зі словами науковий заклад, факультет, освіта, наука.
Вправа 1. Поєднайте слова-пароніми з відповідними словами, подани-

ми у дужках, узгодивши граматичні форми, де це потрібно.
Економний — економічний (словник, життя, витрачання кош-

тів, рухи, криза, проект, холодильник);
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музикальний — музичний (школа, виконання, кіоск, гурток,
слух, людина, крамниця, комедія);
туристський — туристичний (довідник, база, автобус, бюро,

група, путівка, намет);
воєнний — військовий (аеродром, конфлікт, бюджет, аташе, си-

ла, одяг, провокація, небезпека, становище, звання, вторгнення);
особовий — особистий (життя, рахунок, посвідчення, справа,

приклад, склад);
споживний — споживчий — споживацький ( настрої, гриби,

товариство, товари, ставлення, психологія, кооперація, інтереси);
комфортний — комфортабельний (умови, автобус, відпочи-

нок, взуття, одяг, літак);
гуманний — гуманітарний — гуманістичний (мета, керівник, за-

вдання, дисципліни, допомога, ідеї, культура, люди, суспільство).

Вправа 2. Перекладіть та запишіть словосполучення українською мо-
вою. Зверніть увагу на правопис прикметникових суфіксів.

Общественный транспорт, многочисленные ошибки, правитель-
ственная комиссия, известный предприниматель, бывший прези-
дент, общественная жизнь, высшее качество, юго-западный ветер,
дежурный врач, вкусный кофе, отечественная продукция, железная
дорога, междугородная связь, правильный ответ, общественное
мнение, заграничный паспорт, скоростной трамвай, мелкие деньги,
международное положение, литературный памятник, исследовате-
льская работа, заказное письмо, всестороннее обсуждение.

Вправа 3. Відредагуйте подані словосполучення.

Багаточисленний натовп, заказний лист, сердечний напад,
економічна господиня, діюче законодавство, залізна дорога, налі-
чні гроші, найбільш дорожчі речі, тактичний керівник, слідуюче
питання, навчатися на рідній мові, поганіший реферат, вільна ва-
кансія, самі відомі економісти, вірна відповідь.

Запитання та завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення прикметника як частини мови.
2. Назвіть лексико-граматичні розряди прикметників.
3. Схарактеризуйте ступені порівняння прикметників та як

вони утворюються?
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4. Які звукові зміни відбуваються в основі прикметників при
творенні ступенів порівняння?

5. Схарактеризуйте особливості відмінювання прикметників.
Наведіть приклади відмінювання прикметників твердої та м’якої
груп. Як відмінюються прикметники з компонентом -лиций?

6. У чому полягають особливості наголошування прикметни-
ків української мови? Порівняйте їхнє наголошування в російсь-
кій мові.

7. Сформулюйте правила правопису прикметникових суфік-
сів. Наведіть приклади.

8. Які зміни приголосних основи твірних слів відбуваються
перед суфіксом -ськ- при творенні прикметників?

9. Сформулюйте основні правила правопису складних при-
кметників. Наведіть приклади.

Тестові завдання

1. Позначте колонку, у якій усі прикметники якісні:
А Б В Г Д

сильний синій поганий сумний материн
малий веселий зелений хлібний гіркий

дерев’яний ясний міський широкий твердий
вузький зручний прикордонний солодкий далекий

2. Позначте колонку, у якій усі прикметники відносні:
А Б В Г

лісовий змінний шкільний дерев’яний
джерельний однобічний телефонний грубий
дубовий тихий учорашній земляний
лисячий перелітний пшеничний викладацький

3. Позначте колонку, у якій усі прикметники мають однаковий
ступінь порівняння:

А Б В Г
ширший гіркіший найсміливіший старанніший
ближчий красивий більший зліший
солодший яскравіший вищий дорожчий
хороший глибший вужчий тонший

4. Позначте колонку, у якій усі прикметники утворюють сту-
пені порівняння:

А Б В Г
прозорий худющий архіважливий вузький



69

білий просторий чорнявий темний
застарий дорогий поганий дужий

5. Позначте колонку, у якій неправильно утворено ступені по-
рівняння прикметників.

А Б В
якнайгірша
відповідь найбіліша тканина багатший рантьє

наймудріше
рішення

більш вищий
відсоток

більш досвідчений
маклер

менш стриманий
учень

щонайважливіша
справа найцікавіше шоу

6. Вкажіть, у якій колонці в усіх прикметниках при творенні
вищого ступеня порівняння відбуваються зміни приголосних.

А Б В Г
легкий дорогий свіжий хитрий
вологий низький високий прозорий
тугий вузький яскравий радісний

7. Вкажіть, у якій колонці всі прикметники належать до м’якої
групи.

А Б В Г
осінні смачні привітні зимні
рішучі банківські фінансові пізні

виноградні картонні молочні ранні
літні лебедині погані вчорашні

8. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку в правописі від-
мінкових закінчень прикметників.
А) у весняній росі, на блакитній стрічці, кандидат історич-

них наук, майбутній економіст;
Б) студентським квитком, у початковій формі, на осінньому

листі, у найсвятіший любові;
В) купівельною спроможністю, прибережному вітру, перед-

платним виданням, добрій людині;
Г) у найталановитішого поета, липовим цвітом, у фізичній

підготовці, легкій промисловості.
9. Позначте колонку, у якій прикметники утворено з порушен-
ням правописних норм.

А Б В Г
празький казахський паризький криворізький

гринвіцький латиський кременчукський гаазький
сиваський онезький карабаський гадяцький

10. Позначте колонку, у якій прикметники утворено з пору-
шенням правописних норм.
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А Б В Г
таджицький воронезький ризький тюркський
лейпцизький ткацький одеський слов’янський
баскський козацький ельбруський санкт-петербургський

Контрольно-тренувальні завдання

Зразки контрольних завдань із теми:
«Практична граматика. Прикметник»

Варіант № 1
1. Схарактеризуйте способи творення форм вищого та найви-

щого ступенів порівняння прикметників.
2. Перепишіть слова, замість крапок вставляючи пропущені

букви.
Дружн...й, біл...й, верхн...й, колишн...й, довг...й, торішн...й,

тремтлив...й, широк…й, осінн...й.
3. Провідмінюйте подані словосполучення: безкраїй степ, до-

машній лікар, останній рік.
4. Перекладіть українською мовою та поясніть зміни у пра-

вописі поданих слів: рижский, киргизский, голландский, пари-
жский, тюркский, баскский, туристический, чикагский, одесс-
кий, запорожский, волжский, сивашский, гигантский, криво-
рожский.

5. Перекладіть українською мовою подані словосполучення:
выдающийся отечественный ученый, изучать природу родного
края, умеренно континентальный климат, собрание коллектива,
предоставить кредит, древняя рукопись, оптовая продажа, вы-
сшая степень. Визначте розряди прикметників за значенням.

Варіант № 2
1. Схарактеризуйте особливості відмінкових закінчень при-

кметників.
2. Визначте розряди прикметників за значенням: цибулиний,

більш вдалий, ректорський, сесійний, металевий, чудовий, босий,
фінансовий, всесвітній, золотий, найкращий.

3. Поставте подані словосполучення у род. та ор. відм.: фран-
цузький народ, цікава лекція, приємна зустріч, місцевий палац,
горде ім’я, щира радість, гаряче сонце, материнська любов.
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4. Перепишіть слова, замість крапок вставляючи пропущені
букви: давн…й, цікав…й, син…й, відом…й, студентськ…й,
горд…й, дорожн…й, зворотн…й, модн…й, природн…й.

5. Утворіть, де це можливо, форми вищого та найвищого сту-
пенів порівняння поданих прикметників: дужий, солодкий, смач-
на, щире, босий, маленький, короткий, хворий, яскравий.

Числівник (имя числительное)

Вивчаючи цю тему, студент повинен знати:
— основні теоретичні поняття, пов’язані з вивченням числівника;
— граматичні ознаки числівника як частини мови;
— розряди числівників за значенням та структурою;
— граматичні норми творення відмінкових форм числівників;
— які числівники не утворюють відмінкових форм;
— правила сполучуваності числівників з іменниками.
Студент повинен уміти:
— розрізняти значеннєві розряди числівників та їхні грамати-

чні ознаки;
— утворювати відповідні граматичні форми числівників, що

підлягають словозміні;
— правильно сполучати числівники з іменниками.

Розряди числівників за значенням.
Граматичні ознаки

Згадайте!!! Числівником називається частина мови, що озна-
чає абстрактне математичне число або певну кількість однорід-
них предметів чи їх порядок при лічбі. За значенням і граматич-
ними ознаками числівники поділяються на кількісні і порядкові.
Кількісні числівники виражають кількісну характеристику пред-
метів або абстраговане число. У їхньому складі розрізняють вла-
сне-кількісні (два, десять, сто сорок, мільйон); неозначено-
кількісні (кільканадцять, мало, кілька, декілька); збірні (двоє,
пятеро, обидва) і дробові (дві треті, пять десятих, півтора,
півтораста). Порядкові числівники означають порядок предме-
тів при лічбі (перший, сотий, двісті двадцять п’ятий). Кожен
розряд числівників має певні граматичні особливості, що позна-
чається на їхній словозміні. Зокрема, категорію числа має лише
числівник один — одні, а категорію роду — числівники один (од-



72

на, одне), два (дві, двоє), обидва (обидві), півтора (півтори). Ос-
новною граматичною категорією числівників є категорія відмін-
ка. До числівників, що вказують на невизначену кількість, нале-
жать також мало, немало, чимало. Ці числівники, а також півтора
(півтори), півтораста є незмінними, тобто не відмінюються. По-
рядкові числівники змінюються подібно до прикметників, тому їх
у сучасних дослідженнях нерідком розглядають у складі віднос-
них прикметників.

# Детальніше про це див. теоретичну частину підру-
чника «Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 152—153.

Вправа 1. Запишіть числівники у дві колонки: кількісні та порядкові.

Другий, сім, тридцять шостий, одинадцять, шістнадцять,
п’ятдесят шість, п’ятнадцять, третій, сорок перший, сто
дев’яносто п’ять, триста двадцять п’ять, вісімсот чотирнадцятий,
двісті сьома, шістсот восьмий, дев’ятнадцятий, дві тисячі три-
дцять перший, сімдесят вісім.
Вправа 2. Перепишіть, визначте розряди числівників за значенням,

розподіливши їх на відповідні групи.

Семеро, нуль цілих і одна третя, четверо, тридцять п’ять, мі-
льярд, тринадцятий, третій, вісім, двоє, дві сьомих, кільканад-
цять, десять, вісімдесят восьмий, тисяча, чотири цілих і п’ять
дев’ятих, дев’яносто, двадцятеро, сто п’ятдесят, шість цілих і дві
сотих, четверо, кілька, сімнадцять, тридцятеро, небагато, сімсот.

Вправа 3. Перепишіть слова з кількісним значенням і визначте, до
яких частин мови вони належать. Підкреслені слова вве-
діть у речення.

Потрійний, три, троє, трійня, трійка, тричі, потроїти, третій,
по-третє, чверть, тисяча, половина, кільканадцять, нуль, мільярд,
мільярдний, мільярдер, п’ятий, п’ятак, п’ять, п’ятеро,
п’ятилітній, п’ятнадцятиденний, четвірка, четвертак, чотири, чо-
тирьохповерховий, сотня, сотий, сто, двадцятип’ятитисячний,
один, одинокий, удвох, першість, десятина, десяток, десятеро,
десятка, подвоїти, подвійний.

Вправа 4. Запишіть числівники українською мовою. Порівняйте на-
писання цих числівників у російській та українській мовах.

Семьдесят один, тридцать первый, четыреста восемьдесят во-
семь, триста тридцать шестой, пятьсот пятьдесят пять, семьсот
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сорок семь, три стола, двое ведер, четверо цыплят, семь столетий,
шесть дней, одна целая три четвертых, сто шестьдесят четыре,
двести второй.

Вправа 5. Розкрийте значення фразеологізмів, до складу яких ухо-
дять числівники. Доберіть відповідники фразеологізмів у
російській мові.

Без сьомої клепки, в три дуги зігнутися, десятому заказати, сім
потів вийде, сьома вода на киселі, сім п’ятниць на тиждень, під
одну гребінку стригти, одним махом, грати першу скрипку, в
один голос, десятою дорогою обійти, сидіти на двох стільцях,
п’яте колесо до воза, на сьомому небі, семеро одного не ждуть,
один як палець, зігнутись у три погибелі.

Особливості відмінювання числівників

Пригадайте!!! У складних числівниках на позначення
десятків (п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят)
при відмінюванні змінюється лише друга частина (перша

частина змін не зазнає, на відміну від російської мови, де зміню-
ються обидві частини): шістдесяти, шістдесятьох, сімдесять-
ма/сімдесятьома.У складних числівниках на позначення сотень
змінюються обидві складові частини (як і в російській мові):
двохсот, чотирьохсот, п’ятьмастами, на трьохстах. Зверніть
увагу: у складених числівниках відмінюється кожна складова ча-
стина, у складених порядкових — лише останнє слово (сімдеся-
ти восьми, сто вісімдесят третім).

# Детальніше про це див. теоретичну частину підру-
чника «Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 157—159,
165—166. Див. також «Український правопис» § 70—72,
с. 101—104.

Вправа 1. Провідмінюйте числівники 50, 60, 70, 80 спочатку в україн-
ській мові, а потім у російській. Зверніть увагу на особли-
вості відмінювання їх у кожній із них.

Вправа 2. Запишіть числівники словами, провідмінюйте їх. Пояс-
ність особливості відмінювання та правопис відмінкових
форм.

0; 1, 2; 8; 14; 27; 90; 200; 556; 2/3; 1/27.
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Вправа 3. Провідміняйте подані числівники, зіставте їхні відмінкові
форми; схарактеризуйте особливості відмінювання, пояс-
ніть правопис.

30 і 300; 40 і 400; 60 і 600; 80 і 800; 90 і 900.

Вправа 4. Перепишіть речення, випишіть числівники, поставте їх в
род., ор., місц. відм.. Визначте розряди числівників за зна-
ченням.

1. Висока гідність і низька покора в одній душі, в однім лист-
ку живуть — і цю огидну єдність проклинаю (О. Павловський).
2. Скільки треба вміння і терпіння, а чимало треба теж і літ, щоб
дало коричневе насіння цей чудовий, цей медовий плід
(М. Рильський). 3. Ми обидва сильні і живі. Є тисячі доріг, міль-
йон вузьких стежинок… В двадцять років душі їх сивіють, тільки
не сивіє голова (В. Симоненко). 4. Вигострю, виточу зброю іск-
ристу, скільки достане снаги мені й хисту (Леся Українка). 5. Ба-
гато літ перевернулось, води чимало утекло (Народна творчість).
6. Чоловіче мій, запрягай коня!... Доберемося за три годиночки за
стонадцять верст до родиночки (Л. Костенко). 7.Широке небо не-
наче кліпало тисячами блискучих очей (І. Нечуй-Левицький). 8.
Народи всі — одна сім’я (В. Сосюра).

Вправа 5. Прочитайте прислів’я, у структурі яких наявні числівники.
Випишіть числівники, визначте їхні розряди і відмінкові
форми.

1. Кінь на чотирьох, та й то спотикається. 2. Два хитрих муд-
рого не переважать. 3. У семи няньок дитина без носа. 4. Скупий,
якби міг, то б два рази одно їв. 5. Наговорив сім міхів горіхів,
гречаної вовни, та всі неповні. 6. Як напише один дурень, то сто
розумних не розбере. 7. Ти йому про Тараса, а він тобі — півто-
раста. 8. Надувся, як півтора нещастя. 9.День гуляє, три слабий, а
на п’ятий вихідний. 10.Господиня: три городи — одна диня.
11. Сім п’ятниць на тиждень. 12. Наговорити сім мішків гречаної
вовни. 13. За одного битого двох небитих дають. 14. Десяте діло.
15. Подивилася, мов п’ятака дала.

Вправа 6. Подані числівники поставте у форму род., дав., ор. відм.,
уведіть ці форми у висловлювання.

Вісімсот вісімдесят три, сімсот тридцять два, шістсот шістде-
сят сім, двадцять п’ять, двісті сорок один, тисяча дев’ятсот п’ять,
сімдесят дев’ятий, чотирнадцятий; дві треті, сто п’ятдесят п’ять,
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чотири, чотириста сорок один, тисяча триста шістдесят один,
кількадесят, двадцять сьомий.

Зверніть увагу на варіантні відмінкові закінчення чи-
слівників у поєднанні з іменниками, що означають істоти і
неістоти: двадцяти книжок, двадцятьох студентів,

п’ятдесяти законам, п’ятдесятьом юристам, семи днів, сімох
учнів.
Вправа 7. Розкрийте дужки, утворивши словосполучення, до складу

яких уходять числівники. Провідміняйте їх. Зверніть увагу
на варіантні відмінкові закінчення числівників, дайте по-
яснення. Поясніть вибір закінчень.

Тридцять (студент, книжка, окунь, воїн), сім (юнак, диплом,
хвилина, нянька), сто вісім (кореспондент, газета, сторінка, осо-
ба), двісті сорок п’ять (депутат, закон, викладач, підручник).
Вправа 8. Запишіть числівники словами, узгодивши їх із іменниками.

Десять словосполучень уведіть у речення.
60 екологами; 80 комп’ютерами; 18 добами; на 98 гектарах; зі

150 гривнями; на 40 підприємствах; перед 8592 виборцями; 437
особами; за номером 278; 14,5 відсотків; з 6 примірниками; 285
респондентам; 200 метрами; без 19 студентів; на 568 гектарах; з
3489 гривнями; 1/2 літра; 90 кілограмами.
Вправа 9. Перепишіть подані речення, замінивши числа словами у

відповідній відмінковій формі.
1) Депутат виступив перед 4392 виборцями. 2) Запрошення на

конференцію надіслали 323 депутатам. 3) На 40 підприємствах
розпочато перевірку. 4) У 7 населених пунктах відкрили супер-
маркети. 5) Документ зареєстровано за номером 368. 6) 115 жур-
налістам видано редакційні посвідчення. 7) 327 особам похилого
віку надано матеріальну допомогу.
Вправа 10. Від поданих кількісних числівників утворіть порядкові,

запишіть словами, поясніть правопис:
14, 40, 15357, 5000, 47 000, 300, 20 000 000, 10 007.

Вправа 11. За поданими зразками утворіть від кількісних числівни-
ків порядкові та складні прикметники; поясніть правопис.
Зразок: 6 років — шостий рік — шестирічний.

18 поверхів, 300 кілометрів; 48 років; 44 тонни, 165 метрів, 5
місяців, 3 години, 32 градуси, 175 років.
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Cполучуваність числівників з іменниками

Запам’ятайте!!! Після числівників два, три,
чотири,обидва іменник завжди стоїть у формі наз.відм.
мн.. Це стосується і складених числівників на зразок

двадцять чотири, сто сорок два тощо: два товариші, три книж-
ки, сімдесят два хлопці, обидва юнаки. Особливу увагу зверніть
на іменники, які в множині втрачають суфікси –анин, -янин та
іменники IV відміни. При числівниках два, три, чотири вони
стоять у формі род.відм. одн.: п’ятдесят чотири киянина (бо ки-
яни), шістдесят два селянина (бо селяни), три громадянина, чо-
тири імені. Після числівників п’ять — дев’ять іменник має фор-
му род.відм. Таку ж форму мають іменники і після числівників
півтора, півтори, півтораста (півтора тижня, місяця; півтори
доби, тонни; півтораста кілограмів, пудів).

# Детальніше про це див. теоретичну частину підру-
чника «Українська мова» (КНЕУ, К., 2006 ), с. 173—174.

Вправа 1. Поставте іменники в потрібному відмінку, узгодивши їх із
числівниками.

Два (син, дочка, тиждень, кілометр), три (підручник, метр,
стіл, кущ), чотири (професор, студент, парта, завдання), п’ять (кі-
лометр, метр, машина, викладач), двадцять три з половиною (гек-
тар, година, літр), одна друга (частина, тонна, літр, гектар), два з
половиною (градус, відро, центнер); півтора (раз, місяць, тиж-
день, рік); півтораста (день, окунь, особа, студент).

Вправа 2. Поєднайте числівники з поданими у дужках іменниками,
подавши їх у відповідній відмінковій формі.

33 (студент), 67 (конкурсант), 8 (дерево), 24 (теля), 0,5 (кіло-
грам); 2 (дівчина), 3 (курка), 3 (болгарин), 4 (око), 133 (кінь); 382
(журнал), 3 (ведмідь), 4,75 (гектар), 20 (каченя), 479 (газета); 83
(стілець), 34 (дитина), 40 (ілюстрація), 70 (дискета), 16 (тонна);
55 (яблуко), 7 (грам), 92 (акція), 272 (гривня), 43 (птах).

Вправа 3. Перекладіть українською мовою, утворіть прикметникове
словосполучення і запишіть, друге та останнє провідміняйте.

78/ секция / стеллаж; 3/ молекула / кислота; 25/ процент / при-
быль; 120 / этаж / небоскреб; 44/ градус / мороз; 1,5/ тысяча /
тонна; 30/ минута / перерыв.
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Вправа 4. Перекладіть словосполучення українською мовою, визнач-
те відмінки числівників.

Двух мячей, меньше в полтора раза, на миллиардах звезд, не-
сколько сот деревьев, восьмерых профессоров, четвертью часа,
около десятка кирпичей, больше миллиона атомов, двумстам
семидесяти студентам, полутора тоннами, к семистам шестиде-
сяти шагам, на трех файлах, четырьмя миллионами жителей, не-
скольким миллиардам микробов, оба раза, тысячей километров,
два стола, двумястами четырьмя годами, шестисот девяноста
листов, восьмисот пятидесяти двух студентов, на шестидесяти
двух страницах, шестью копейками, четырьмя стульями, тремя
тысячами семьюдесятью рублями, пятистам девяноста двум
членам общества, четырьмя днями, одиннадцатью квартирами,
на трехстах восьмидесяти гектарах, семистам шестидесяти двум
выпускникам.

Вправа 5. Уважно прочитайте текст, дотримуючись орфоепічних
норм. Перекажіть його. Зверніть увагу на конструкції з чи-
слівниками.

За кÅївським чáсом
«Кóтра годÅна?» — запитáли Вас. Припустíмо, стрíлка

Вáшого годÅнника стоÉть на 9-їй годÅні. То як же прáвильно від-
повістÅ украÉнською? Ознайóмлення зі словникáми, грамáти-
ками, порáдниками покáзує, що прирóдними для украÉнської
мóви у цьóму вÅпадку є фóрми з порÕдковим числíвником. Óтже,
у навéденому прÅкладі слід відповістÅ: «Зáраз дев’Õта годÅна».

ПорÕдкові числíвники на познáчення чáсу з’явÅлися в нáшій
мóві давнó. ВонÅ змодельóвані з íнших констрýкцій, якí в ній
булÅ і є: зустрíнемося о трéтій годÅні і зустрíнемося опíвдні
(опíвночі, о тій порí); за двáдцять п’Õта годÅна (тóбто чéрез 20
хвилÅн бýде п’Õта) і бýду за хвилÅну (тóбто бýду чéрез хвилÅну);
чверть на п’Õту (т́óбто 15 хвилÅн, як повернýло на п’Õту) і по-
вернýло на вéчір (на зÅму, на веснý).

Влáсне, фóрми тÅпу «о шóстій годÅні», «за двáдцять шóста»,
«чверть на шóсту» не викликáють особлÅвих заперéчень і
сприймáються носіÕми украÉнської мóви як прирóдні. Пéвне за-
перéчення (íноді дýже різкé) викликáє називнÅй відмíнок в
оголóшеннях тÅпу: «Говóрить КÅїв. За кÅївським чáсом — трéтя
годÅна», бо в дéкого такá фóрма асоціÓється з росíйською
мóвою, де цíлі годÅни позначáються кíлькісними числíвниками
(пор. «сейчас шесть часов»), а порядкóвий числíвник вико-
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ристóвується тут перевáжно для познáчення приблÅзного чáсу
(пор. «шестой час»). В украÉнській мóві фóрма називнóго
відмíнка не мáє такóго значення (Н. Сологуб).
Вправа 6. Запишіть словами можливі варіанти позначення часу й

уведіть їх у речення.

00.45; 9.30; 00.00; 17.17; 4.00; 23.15; 14.10; 11.05; 2.14;
7 год. 15 хв; 8 год. 30 хв; 23 год. 10 хв; 11 год.; 19 год. 25 хв;
15 год. 40 хв.; 9 год.; 23 год. 55 хв; 14 год.; 24 год.; 12 год.
Складіть невеличкі діалоги з використанням запитань і відпо-

відей, у яких йдеться про визначення часу.
Вправа 7. Прочитайте текст та перекажіть. Випишіть речення з чис-

лівниками, запишіть їх словами, поставивши у відповідно-
му відмінку.

Худóжній хист прокÅнувся у Тарáса Григóровича Шевчéнка
дýже рáно — ще в дитÅнстві. Цей талáнт привíв Шевчéнка до
Акадéмії мистéцтв, рятувáв у найтÕжчі хвилÅни життÕ од вíдчаю
і розпýки. ПоетÅчна спáдщина КобзарÕ налíчує пóнад 240 твóрів,
живопÅсна — блÅзько 1200 робíт (олíйних картÅн, акварéлей,
сéпій, офóртів, малÓнків). Самá вже кíлькість цих робíт свíдчить,
що малÕрству Тарáс Григóрович приділÕв велÅку увáгу. Однáк за
життÕ поéта жóден йогó сучáсник не мав пóвного уÕвлення про
Шевчéнка як худóжника.

Мистéцька спáдщина Шевчéнка дóвгий час перебувала у
привáтних колéкціях і не булá достýпна ширóким мáсам. ЛÓди,
до якÅх потраплÕли робóти худóжника, чáсто не уявлÕли собí
Éхньої цíнності. Недооцíнка малÕрських робíт Шевчéнка поÕс-
нюється ще й тим, що він не писáв велÅких полóтен (найбíльше
— «КатерÅна»), а твóри малÅх рóзмірів. До тóго ж Шевчéнко був
бíльше грáфіком, анíж живопÅсцем.

За піврóку до смéрті Шевчéнка, 2 вéресня 1860 рóку, Рáда
Акадéмії мистéцтв присвóїла йомý званнÕ акадéміка гравÓри.
Протé на пóхороні ніхтó не згадáв про Тарáса Григóровича як про
худóжника.

Спрáвжнє визнáння мистéцька спáдщина КобзарÕ дістáла на-
багáто пізнíше. Учéні провелÅ величéзну дослíдницьку робóту. Із
твóрчого дорóбку Шевчéнка вÅлучено 257 робíт, якí припÅсували
йомý помилкóво. 278 робíт не знáйдено дóсі.

Твóрчість Шевчéнка-худóжника посідáє особлÅве мíсце в
рóзвитку украÉнського образотвóрчого мистéцтва. Вонá поклáла
почáток критÅчному реалíзмові, що вÅзначив своÉм завдáнням
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розкривáти життÕ та пóбут простóго лÓду, служÅти йогó ін-
терéсам (За О. Глазовою).

Вправа 8. Перепишіть текст, замініть цифри словами. Які цікаві фак-
ти з історії Київської Русі ви знаєте? Використовуйте при
цьому числівники.

Софíйський собóр
НÅні Софíйський собóр не такÅй, якÅм був за часíв Ярослáва

Мýдрого. Храм не раз перебудóвувався і дійшóв до нас в «убрáнні»
стÅлю украÉнського барóко XVII—XVIII ст. Алé архітектýрна
оснóва, внýтрішнє офóрмлення збереглÅ свій пéрвісний вÅгляд.

Це не означáє, що інтер’Ãр собóру залишÅвся недотóрканим.
Час, числéнні перебудóви зробÅли свій внéсок. З пéрвісних 640
квадрáтних мéтрів мозáїки на сьогóдні лишÅлося 260. Ще бíльше
постраждáли фрéски у XVII—XVIII і ХІХ столíттях: пéрвісні на-
стíнні малювáння булÅ затонóвані. Багáто фрéсок пошкóджено
під час ремóнтно-реставрацíйних робíт 1848—1853 рокíв.

Мозáїки Софíї КÅївської — перлÅна світовóго мистéцтва. Над
нÅми працювáла артíль з 8 худóжників. ОдÅн мáйстер за робóчий
день міг вÅкласти смáльтою від 1,36 до 3,75 квадрáтного метра
плóщі. Усі 640 м2 булÅ запóвнені мозáїками упродóвж трьох рóків.

Бáрви кÅївських мозáїк — це однé з тих див, якé захóплювало
і, очевÅдно, нікóли не перестáне хвилювáти тих, хто по-
спрáвжньому цінýє прекрáсне. Рíдко якÅй худóжник бýдь-колÅ
домагáвся такóї казкóво-багáтої розмаÉтої палíтри тонíв і
відтíнків, як мозаÉсти часíв Ярослáва Мýдрого. У смáльті сÅнього
ультрамарÅнового кóльору мóжна розрізнÅти 9 відтíнків — від
тéмно-сÅнього до блакÅтного. У смáльті сÅнього кóльору їх 5. А
сÅній кóлір індÅго мáє 7 відтíнків. Грýпа зелéних кольорíв на-
рахóвує 35 відтíнків! Усьогó ж у кÅївських мозáїках 18 основнÅх
кольорíв із 143 відтíнками. Окрéму грýпу станóвлять золотí і
срíбні смáльти 25 відтíнків — всьогó 168. Алé майстéрність не
лишé у кольорáх…(За Д. Степовиком).
Вправа 9. Прочитайте текст, перекажіть. Випишіть словосполучення

з числівниками. Зверніть увагу на сполучуваність числів-
ників з іменниками.

ПодвÅжник
Істóрик і археóлог, фольклорÅст і етнóграф, лексикóграф за

своÉми наукóвими і професíйними здíбностями та устремлíннями,
він був воднóчас тим велÅким працелÓбом і подвÅжником на за-
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гальнокультýрній нÅві, якÅй зробÅв стíльки корÅсного для своÉх
нащáдків, що без йогó твóрчого дорóбку не булá б повноцíнною
вся істóрико-культýрна спáдщина нáшого нарóду. За своÉ вісім-
десÕт п’ять рóків життÕ, шістдесÕт з якÅх булó вíддано на-
полéгливій істóрико-культýрній діÕльності, Д. І. ЯворнÅцький
зробÅв значнÅй внéсок у народознáвчу наýку.

З імéнем ЯворнÅцького пов’Õзана насáмперед велÅка прáця по
збирáнню і вÅвченню матеріáлів та вÅсвітленню героÉчних сто-
рінóк істóрії запорóзького козáцтва — цьогó унікáльного со-
ціáльного Õвища у всесвíтній істóрії. Все своÃ нелегкé життÕ він
був невтóмним шукачéм і збирачéм архíвних, археологíчних
дáних, етнографíчних, фольклóрних та íнших матеріáлів і до-
кумéнтів, що стосýються життÕ і пóбуту славнозвíсного козáцтва,
взагалí íсторії УкраÉни XV—XVIII столíть.

Про величéзний óбсяг йогó наукóво-дóслідних пóшуків
свíдчить зокремá те, що під керівнÅцтвом ЯворнÅцького за йогó
безпосерéдньою ýчастю булó розкóпано блÅзько тÅсячі
могÅльних пáм’яток. Він зібрáв пóнад дéсять тÅсяч нарóдних
пісéнь, фольклóрних та етнографíчних пáм’яток. І сáме це далó
йомý змóгу написáти живý істóрію козáцтва з усімá при-
кмéтностями і особлÅвостями йогó життÕ і пóбуту.

З íншого бóку, ЯворнÅцький, за йогó вÅсловом, зібрáв
велÅкий і різноманíтний матеріáл, якÅй стосýється істóрії за-
порóзьких козакíв, і передáв йогó майбýтнім поколíнням. Лишé у
ствóреному ним Дніпропетрóвському істóрико-культýрному
музéї за трÅдцять рóків йогó робóти булó зíбрано блÅзько 80
тÅсяч експонáтів, у тóму числí пóнад 2300 релíквій запорóзького
козáцтва.

Немáло рóків копіткóї, подвÅжницької прáці віддáв
ЯворнÅцький і украÉнській лексиколóгії. Учéний зібрáв 60 тÅсяч
слів, перевáжно рíдкісних, якí не фіксýються багатьмá опуб-
лікóваними словникáми поперéдніх лексикóграфів (у тóму числí
й чотиритóмним словникóм Бори́са Грінчéнка) (П. Сохань).

Вправа 10. Прочитайте текст, напишіть цитатний план, перекажіть
зміст, використовуючи числівники у відповідній відмінко-
вій формі.

Сучáсний календáр
Календáр, якÅм ми нÅні користýємося, мáє рÅмське

похóдження. До Òлія Цéзаря в РÅмі був склáдений мíсячно-
сóнячний календáр, у якÅй чáсто внóсились попрáвки. У 46 рóці
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до нáшої éри булá провéдена докорíнна рефóрма існýючого кале-
ндарÕ з перехóдом на сóнячний, нáзваний юліáнським на честь
прослáвленого полковóдця і правÅтеля.
Òлій Цéзар запровáдив чотирирíчний цикл, у якóму три рóки

булÅ звичáйні — по 365 днів, а одÅн — високóсний — на-
рахóвував 366 днів. Цей день припадáв на 29 лÓтого, що зберег-
лося і дотепéр.

За юліáнською систéмою рік тривáв приблÅзно 365 діб 5
годÅн і 48 хвилÅн. РізнÅця незначнá, та з бíгом столíть ця
малéнька нетóчність виливáлася у дні і нóчі. Вчéні-астронóми
звернýли увáгу на нетóчність юліáнського календарÕ лишé у ХІІІ
столíтті. З XIV столíття починáє готувáтися новá рефóрма кален-
дарÕ. Ця спрáва пóвністю перейшлá в рýки цéркви, оскíльки для
обчÅслення дáти ВелÅкодня за вихіднý тóчку брáвся день
веснÕного рівнодéння — 21 бéрезня. Внáслідок помÅлки ця дáта
весь час відсувáлася назáд.

Рефóрма булá провéдена пáпою Григóрієм ХІІІ у 1582 рóці.
НовÅй календáр став називáтися григоріáнським, абó «новÅм
стÅлем» по віднóшенню до юліáнського «старóго стÅлю».
Рефóрма полягáла в тóму, що пíсля 4 жóвтня 1583 рóку мáло на-
стáти не 5, а відрáзу 15 жóвтня. Почáток веснÅ 1583 рóку знóву
припадáв на 21 бéрезня. Щоб поперéдити у майбýтньому
запíзнення календарÓ, постановÅли кóжні 400 рóків рахувáти
мéнше на 3 високóсних. ПрактÅчно це торкнýлося рокíв, якÅми за-
кінчýються столíття, — 1700, 1900 і т. д. За григоріáнською
систéмою рокÅ, чÅсла якÅх закíнчуються двомá нулÕми, високóсні
лишé в тóму випáдку, якщó пéрші дві цÅфри дíляться на чотÅри.

НовÅй календáр не відрáзу був прÅйнятий у Єврóпі. Тíльки ті
краÉни, у якÅх неподíльно панувáла катóлицька цéрква, під-
корÅлися бýллі пáпи Григóрія ХІІІ. Рефóрма вважáлась сýто
катóлицькою і не мáла ýспіху в краÉнах з правослáвним, анг-
лікáнським, протестáнтським віросповíданнями, тим бíльше, що
наукóве обґрунтувáння їÉ з’явÅлось тíльки у 1603 рóці. У 1582—
1583 рокáх на «новÅй стиль», крім Ітáлії, перейшлÅ Іспáнія,
Фрáнція, Пóльща, Португáлія, Нідерлáнди.

Аж до кінцÕ XVIII столíття в Росíї не стоÕло питáння про
рефóрму календарÕ. Та з рóзвитком культýрних, торговéльних,
політÅчних зв’язкíв, зіткнýвшись з існувáнням двох календáрних
систéм, змýшені булÅ вÅзнати перевáги григоріáнського кален-
дарÕ. РобÅлися спрóби календáрних рефóрм у 1860 та 1864 рокáх.
Однáк тíльки у 1918 рóці затвéрджується григоріáнський ка-
лендáр. Дóсі різнÅця йогó з юліáнським становÅла вже 13 діб.
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Хоч у щодéнному життí користýються «новÅм стÅлем», пра-
вослáвна цéрква залишÅлася вíрною «старóму стÅлеві». Релігíйні
святá, постÅ, богослужíння відбувáються за юліáнським календа-
рем (Д. Пельц).

Особливості наголошування
числівників при словозміні

Зверніть увагу!!! У числівниках сімдеся́т, вісімдесÕт
наголос падає на останній склад (пор. рос. сéмьдесят,
вóсемьдесят). У числівниках один-десять, двадцять,

тридцять, сорок, пятдесят-вісімдесят при відмінюванні наго-
лос переходить на закінчення: одúн — одногó, дéсять — де-
сятьóх, вісімдесÕт — вісімдесятьмá. У числівниках одинáдцять,
чотирнáдцять, на відміну від російської мови, наголос падає на
третій склад. Запам’ятайте наголос у стійких сполученнях:
одúн óдного, одúн óдному, оди́н до óдного, всі до óдного. На від-
міну від рос. мови, в українських числівниках одинáдцять, чо-
тирнáдцять наголос падає на третій склад, а не на другий (пор.
рос. одúннадцать, четÏрнадцать).
Вправа 1. Розкрийте дужки, утворіть словосполучення, провідміняй-

те їх, поставте наголоси у відмінкових формах числівників:
одинадцять (запитання, виборець), сімдесят (відсоток,
слухач), вісімдесят (годинник, викладач).

Вправа 2. Уведіть у речення стійкі сполучення з числівниками один
до одного, усі до одного, один одному.

Завдання з питань культури мови

Вправа 1. Визначте, чи відповідають літературній нормі подані конс-
трукції, до складу яких уходять числівники.

Два щільно пов’язані випадки, заключити один договір, при-
дбали семеро комп’ютерів, не вистачило двохста книг, книга в
однім екземплярі, надійшло до ста пропозицій, навчалося менше
ніж сто учнів, зараз без десяти чотири, бракує одна третина ван-
тажу, зустрінемося у дванадцять годин, лишилося менше семиде-
сяти днів.

Вправа 2. Відредагуйте подані речення. Зверніть увагу на порушення
граматичних і лексичних норм.
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1) Довга переписка між двума підприємствами скінчилася в
господарському суді. 2) Учбові заклади домовилися про влашту-
вання чотирьох спільних міроприємств. 3) Мати мала три сина.
4) У контейнері півтораста кілограм овочей. 5) Деканат негайно
прийняв міри до семи порушників дисципліни.
Вправа 3. Перекладіть українською мовою словосполучення: на

протяжении двух лет, через два месяца встретимся,
явиться к 10.00, в двух словах.

Вправа 4. Перекладіть українською мовою словосполучення: твор-
ческий подход в бизнесе, долгосрочная перспектива, руко-
водители высшего звена, определенный риск, творческие
начинания в бизнесе, различные системы контроля, отк-
лонения от установленных норм.

Вправа 5. Перекладіть українською мовою словосполучення і скла-
діть з ними речення: долгосрочное планирование, высшие
должностные лица.

Вправа 6. Подайте власне українські відповідники до запозичених
слів: дефект, дилема, інвестиція, ініціатива, інтерв’ю, ку-
ліси, меморіальний, імідж, імпічмент, індексація.

Творчі завдання
Вправа 1. Складіть свій розпорядок дня погодинно відповідно до

розкладу занять в університеті (позначення часу запишіть
словами).

Вправа 2. Складіть невелику розповідь «Підрахунки в супермаркеті».

Вправа 3. Напишіть твір-роздум на одну з поданих тем: «Знання ста
мов — все одно що сто розумів», «Хороша людина в шіст-
надцять років не прикривається молодістю, у дев’яносто не
скаржиться на старість».

Запитання та завдання
для самоконтролю

1. Яка частина мови називається числівником?
2. Що означають слова, які належать до числівників?
3. Як поділяються числівники за значеннями? Чому серед кі-

лькісних числівників виокремлюють підгрупи? Які саме? Наве-
діть приклади.
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4. Які граматичні ознаки властиві кількісним числівникам?
5. Чим порядкові числівники подібні до прикметників? Як

вони відмінюються?
6. Доведіть або спростуйте твердження: усі числівники змі-

нюються за відмінками, числами та родами?
7. На які групи за будовою поділяються числівники?
8. Схарактеризуйте особливості відмінювання числівників

(власне кількісних, збірних і дробових).
9. Як відмінюються складні кількісні числівники? Наведіть

приклади.
10. У чому виявляються особливості відмінювання простих і

складених порядкових числівників?
11. Схарактеризуйте особливості сполучуваності числівників з

іменниками.
12. У чому полягають особливості відмінювання кількісних

числівників: від 5 до 20, 40-90, 100; числівників на позначення
сотень; збірних і дробових числівників. Наведіть приклади.

13. Наведіть приклади відмінювання складних кількісних чис-
лівників.

14. Схарактеризуйте особливості відмінювання простих і
складених порядкових числівників?

15. Чим порядкові числівники подібні до прикметників?
16. Які особливості правопису числівників 16, 50, 60, 500, 600?
17. Чим відрізняються значення й граматичні ознаки порядко-

вих і кількісних числівників?
18. Схарактеризуйте особливості наголошування числівників.

Тестові завдання

1. У якому рядку всі числівники кількісні:
1) одинадцять, п’ятий, тридцять п’ятий;
2) шістсот двадцять, сорок два, дванадцятий;
3) три тисячі, сімдесятий, двісті;
4) сто третій, триста вісім, чотирнадцять;
5) двадцять, сімсот сорок, п’ятнадцять.
2. У якому рядку кожен числівник змінюється за родами, чис-
лами та відмінками:
1) тринадцятий, двадцять четвертий, вісім тисяч;
2) одинадцятий, тридцять сьомий, десять;
3) сороковий, сімдесят один, семисотий;
4) п’ятдесятий, тридцять третій, сьомий;
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5) чотирьохсотий, вісімнадцятий, тисяча двісті.
3. У якому рядку всі числівники правильно вжито у відмінко-
вих формах:
1) двомастами п’ятдесятьома, трохсот вісімдесят восьмий;
2) трьохсот сімдесятьох сімох, п’ятсот дев’ятьох;
3) семистами двадцятьома трьома, двадцять п’ятим;
4) шестистам сорока сімом, чотириста сімдесят четвертого;
5) на дев’ятистах дев’яноста семи, сімисот тридцять дев’ятому.
4. Позначте, у якому рядку правильно вжито відмінкову форму
числівника:
1) п’ятидесяти чотирьох;
2) дев’яносто шести;
3) шестиста двох;
4) сімдесяти вісьма;
5) трьомастами трьома.
5. У якому рядку числівники подано у правильній формі?
1) двохста, двомстам, двомастами;
2) чотирьохсот, чотирмастами, на чотиристах;
3) шестисот, шестистами, шістьмомастами;
4) сімсот, семисот, семистами.
6. У якому рядку порушено граматичну норму сполучення чи-
слівника з іменником?
1) дванадцять поверхів;
2) чотири екзамена;
3) три банани;
4) півтора дня.

Займенник (местоимение)

Вивчаючи цю тему, студент повинен знати:
— основні теоретичні поняття, пов’язані з вивченням займенника;
— граматичні ознаки займенника як частини мови;
— лексичні розряди займенників.
Студент повинен уміти:
— визначати співвідносність займенників з іншими частинами

мови;
— визначати граматичні ознаки займенників;
— добирати відповідні відмінкові форми займенників;
— перекладати українською мовою тексти, у яких ужито за-

йменники.
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Співвідносність займенників
з іншими частинами мови

Пригадайте!!! Займенник об’єднує у своєму складі
слова, що лише вказують на предмети, ознаки та кількість,
але не називають їх. Займенники в мові вживаються часто

для того, щоб уникнути тих самих слів. Займенники можуть за-
мінювати у реченні іменники (я, ти, він, хтось, що, ніхто, де-
хто), прикметники (цей, такий, той, мій, наш, чий, весь), числів-
ники (скільки, ніскільки, скільки-небудь). Така співвідносність
займенників із зазначеними частинами мови впливає на їхнє лек-
сичне і граматичне значення. Займенники, співвідносні з іменни-
ками, виражають предметність; співвідносні с прикметниками —
ознаку, якість, належність, а співвідносні з числівниками — кіль-
кість. Ці значення виражаються у граматичних категоріях відмін-
ка, числа і роду, хоч і непослідовно. За значенням займенники
поділяються на дев’ять розрядів.

# Детальніше про це див. матеріали підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 152-153.

Вправа 1. Прочитайте виразно вірш Ліни Костенко «Між іншим».
Випишіть займенники, визначте значеннєві розряди і спів-
відносність з іншими частинами мови.

Між íншим

КолÅ бýду я нáвіть сÅвою,
і життÕ моÃ пíде мрÕкою,
я для тéбе бýду красÅвою,
а для кóгось, мóже, й ніÕкою.
А для кóгось, лихóю, впéртою,
ще для кóгось вíдьмою, кóброю.
А між íншим, якщó відвéрто,
то булá я дурнóю й дóброю.
Безборóнною, несинхрóнною
ні з теóріями, ні з прáктиками.
І болíла в менí ірóнія
Всімá лíктиками й галáктиками.
І не знáло міщáнське кóдло,
КолÅ я захлинáлась лÅхом,
що душá між лÓди вихóдила,
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забинтóвана бíлим смíхом.
І в життí, як на пóлі мíнному,
я просÅла в цьóму сторíччі
хоч би той магазÅнний мíнімум:
— ЛÓди, бýдьте взáємно ввíчливі! —
І якбÅ на те моÕ вóля,
Написáла б я скрізь курсÅвами:
— Так багáто на свíті гóря,
ЛÓди, бýдьте, взаÃмно красÅвими!

Вправа 2. Прочитайте біографію Ліни Костенко. Коротко законспек-
туйте, перекажіть. Вірш Ліни Костенко «Я дуже тяжко Ва-
ми відболіла» прочитайте, випишіть займенники, визначте
розряди.

Лíна ВасÅлівна Костéнко народÅлася 19 бéрезня 1930 р. у м.
РжÅщеві на КÅївщині. БатькÅ майбýтньої поетéси вчителювáли й
з рáнніх літ прищéплювали дитÅні висóкі морáльні, етÅчні та ес-
тетÅчні смакÅ, подавáли літератýрні, фольклóрні та історÅчні
взірцí для наслíдування. На все життÕ Лíна пéред собóю мáла
прÅклад бáтька — ВасилÕ Костéнка, поліглóта-саморóдка (він
знав 12 мов), педагóга від Бóга, якÅй за потрéби міг на
найвÅщому рíвні викладáти всі предмéти у шкóлі.

У 1936 р. родÅна переÉхала до КÅєва, де Лíна закінчÅла
шкóлу на Куренíвці і ще школÕркою почалá відвíдувати літе-
ратýрну стýдію при журнáлі «Дніпрó», якÅй редагувáв Андрíй
МалÅшко.

Однóго страшнóго дня булó заарештóвано бáтька та зáбрано
від сім’É на цíлих дéсять рóків. Малéнька Лíна тодí ще й не
уявлÕла, що такé бýти дочкóю «вóрога нарóду», вонá прóсто не
моглá змирÅтися в душí, за що і чомý їÉ такóго дóброго,
розýмного, інтелігéнтного тáтка так безцеремóнно й брутáльно
принÅзили, відірвáли від нéї і мáтері.

У повоÃнні рокÅ Лíна почалá відвíдувати літератýрну стýдію
при Спíлці письмéнників УкраÉни. Вонá надóвго запам’ятáлася
ровéсникам і нáвіть вже відóмим талáнтам не тíльки аристок-
ратÅчною красóю, якá свíдчила про глибóку духóвність
допÅтливого дівчáтка-пíдлітка, а й дивовÅжно свíжими віршáми,
оригінáльним пóглядом на світ і вмінням відтворÅти побáчене
несподíваними словáми.

У 1946 р. булÅ опублікóвані пéрші вíрші Лíни. Дíвчина
вступÅла до КÅївського педагогíчного інститýту ім. М. Гóрького
(тепéр педагогíчний університéт ім. М. Драгомáнова), алé за-
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лишÅла йогó і поÉхала навчáтися в Москóвський літератýрний ін-
ститýт ім. М. Гóрького.

Лíна Костéнко закінчÅла інститýт у 1956 р., а настýпного рóку
вÅйшла пéрша кнÅжка їÉ поéзій «Промíння землí», дрýга збíрка
«ВітрÅла» булá опублікóвана в 1958 р., згóдом — збíрка
«Мандрíвки сéрця» (1961 р.).

Та поетÅчному слóву Лíни Костéнко булó оголóшено за-
борóну, їÉ твóри не вихóдили окрéмими виданнÕми до 1977 рóку,
до поÕви збíрки «Над берегáми вíчної рікÅ». Твóри й нáвіть самé
ім’Õ áвторки знÅкли зі сторінóк періóдики. Поетéса писáла «в
шухлÕду». Це тодí булÅ напÅсані й «Берестéчко», і «Марýся
Чурáй», і віршí, що склáли кнÅжки «Над берегáми вíчної рікÅ» та
«Неповтóрність».

За кнÅжку «Інкрустáції», вÅдану італíйською мóвою, Лíні
Костéнко 1994 р. присýджено прéмію Франчéска Петрáрки, якóю
Консóрціум венеціáнських видавцíв відзначáє твóри видатнÅх
письмéнників сучáсності. У 1998 р. у Торóнто СвітовÅй конгрéс
украÉнців нагородÅв Л. Костéнко своÃю найвÅщою відзнáкою —
медáллю Святóго ВолодÅмира. У 1999 р. був напÅсаний іс-
торÅчний ромáн у вíршах «Берестéчко» й окрéмою брошýрою
вÅдана лéкція «Гуманітáрна áура нáції, або Дефéкт головнóго
дзéркала», прочÅтана 1 вéресня 1999 р. в Націонáльному універ-
ситéті «КÅєво-МогилÕнська акадéмія». У 2000 р. Лíна Костéнко
стáла пéршим лауреáтом Міжнарóдної літератýрно-мистéцької
прéмії ім. Олéни Телíги. Такóж її́ булó нагорóджено Почéсною
відзнáкою Президéнта УкраÉни (1992) і орденом кнÕзя Ярослáва
Мýдрого V стýпеня у бéрезні 2000 рóку.

Лíна Костéнко стáла почéсним профéсором Націонáльного
університéту «КÅєво-МогилÕнська акадéмія», їÉ обóжнюють
студéнти і з трéпетом хóдять на їÉ лéкції, пишáючись тим, що
мóжуть слýхати «титáна» украÉнського слóва. Вонá є почéсним
дóктором Чернівéцького націонáльного університéту.

* * *
Я дýже тÕжко Вáми відболíла.
Це все булó як мáрення, як сон.
Любóв підкрáлась тÅхо, як Далíла,
а рóзум спав, довíрливий Самсóн.

Тепéр пóра прощáтися нам. Бýдень.
На бíлих вíкнах змéрзли міражí.
І як ми бýдем, як тепéр ми бýдем?!
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Такí вже рíдні і такí чужí.

Ця кáзка днів — вонá булá недóвгою.
Цей свíтлий сон — пішóв без вороттÕ.
Це тÅхе сÕйво над моÃю дóлею! —
Вонó лишÅлось на усé життÕ.

Вправа 3. Перепишіть речення. Підкресліть займенники і слова, з
якими вони пов’язані. Визначте розряд займенників і спів-
відносність з іншими частинами мови.

1. Народ не вибирають. І сам ти — тільки брунька у нього на
гіллі. 2. Тепер я не можу без тебе пробути й хвилини. А якось
жила ж я усе попереднє життя. 3. Ми з тобою такі безборонні од-
не перед одним. 4. Хто на що заповідався, Хто що зміг і що не
зміг, Хто уліг якими спокусам, Хто ніяким не уліг. 5. Вона не
знає, як моє ім’я, — мене немає в нашому сторіччі. 6. Що сього-
дні? Який веселий фрагмент із моєї шаленої долі? 7. Так чого ж я
шукаю і чим я жива? 8. Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. 9. Я
вибрала Долю собі сама. 10. Цей ліс живий. У нього добрі очі.
Шумлять вітри у нього в голові. 11. Щасливий той, хто ще не
вміє грати. Він сам собі Шопен і Берліоз. 12. Тут кожен сам собі
пан, живе по своєму закону. 13. Ти моє перше кохання. Останнє
уже було. 14. Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмер-
тний дотик до душі. 15. Сама собі цензура і журі. 16. І хто б там
що кому не говорив, а згине зло і правда переможе. 17. І щось в
мені таке велить збіліти в гнів до сотого коліна! І щось в мені та-
ке болить, що це і є, напевно, Україна. 18. Ох які усі ми генії, не
настачишся вінків. Тільки що ж це там за постаті, у далечі віків?
19. Я думаю про Вас. Я знаю, що Ви є. Моя душа й від цього вже
світає (З поезій Л. Костенко).

Вправа 4. Виразно прочитайте поезії Ліни Костенко. Підкресліть за-
йменники, назвіть розряди.

* * *

В пустéлі сÅзих вечорíв,
в пóлях безмéжних прóти неба,
о, скíльки слів
і скíльки снів
менí наснÅлося про тéбе!
Не знáю, хто ти,
де живéш,
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когó милýєш і голýбиш.
А знáю — ти чекáєш теж,
Тривóжно вгáдуєш і лÓбиш.
І я прийдý в життÕ твоÃ.
Тебé, незнáного, впізнáю,
як син вигнáнця впізнáє
прикмéти бáтьківського крáю.
Я рáди цьóго лáдна жить.
Всі íнші хай прохóдять мÅмо,
АбÅ в повтóрах не згýбить
Однé, своÃ, неповторÅме.
Нехáй це — вÅтвір самоти́,
Нехáй це — вÅгадка й омана!
МоÃму сéрцю снÅшся ти,
як мóрю снÕться урагáни.

* * *
І як тепéр тебé забýти?
Душá до крáю добрелá.
Такóї дÅвної отрýти
я ще нікóли не пилá.
Такóї чÅстої печáлі,
Такóї спрáглої жагÅ,
Такóго зóйку у мовчáнні,
такóго сÕйва навкругÅ.
Такóї зóряної тÅші,
Такóго бéзміру в добí!..
Це, мóже, нáвіть і не вíрші,
а квíти, кÅнуті тобí.

Вправа 5. Прочитайте крилаті вирази. Випишіть займенники, визнач-
те їхні граматичні форми. Поясніть зміст висловлювань.

1. Як ти вітаєш, так і тебе вітатимуть. 2. Слово чемне — кож-
ному приємне. 3. Який голос, такий і відголос. 4. Хто говорить —
сіє, хто слухає — жне. 5. Срібні ви, мої слова, золоте мовчання.
6. Хто мовчить, той у збитку не буде. 7. Хто мовчить, той згоден.
8. Невислухана мова не варта нічого. 9. На слові зірвався — увесь
світ дізнався. 10. Хто має добрі вуха, має і доброго язика. 11. Як-
що б ти мовчав, ти б залишився мудрим. 12. Коли дурень мов-
чить, він схожий на розумного. 13. Образи — це докази тих, хто
не має рації. 14. Не розводься про те, що й так зрозуміле. 15. Га-
ньбиш — сам чекай ганьби, журиш — сам чекай журби. 16. Не
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називай сяким, бо станеш таким. 17. Приємне слово — всім до
любові, а мова гірка — кожен тіка. 18. Язик — немов двосічний
ніж, він крає без розбору. Хто стежити за ним не звик, тому від
нього горе. 19. Лихому слову не завадиш вернутись до тебе зно-
ву. 20. Не кажи погано про людину, вона скаже це ж саме й про
тебе. 21. Не кажи всього, що знаєш і думаєш. 22. Хто не вміє ро-
бити, любить поговорити (Народна творчість).

Вправа 6. Перекладіть речення українською мовою. Підкресліть за-
йменники, вкажіть розряди. Зверніть увагу на різницю у
визначенні граматичних значень займенників в обох мовах.

1. Солнце исчезло. Без компаса в такой мгле нельзя было най-
ти дорогу. 2. Мы шли по лосиному следу. 3. Какой-то зверь про-
трубил в дальних лесах. 4. Я стал кричать. Никто не отзывался.
Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. 5. С каждым ча-
сом ночь холодеет. 6. Все утро я ловлю рыбу. 7. Кто-то шел к до-
му по дороге. Уже смеркалось, и Василий сначала не мог понять,
кто идет. 8. В дорогу он взял несколько книг, которые мог читать
и перечитывать бесконечно. 9. Кругом не было никого. 10. Разго-
варивать нам больше не о чем, да и не к чему. 11. Пусть никто не
забывает о том, что все богатства природы — леса и реки, поля и
горы — наше общее достояние, которое перейдет следующим
поколениям.

Вправа 7. Перекладіть українською мовою займенники. Уведіть їх у
речення.

Сколько, какой, некто, некоторый, кое-кто, кто-либо, кто-то,
никто, ничей, нисколько, твой, весь, всякий, каждый, надо мной,
в нем.

Вправа 8. Доберіть українські відповідники до поданих словосполу-
чень. Виділені словосполучення введіть у речення.

Ввиду того, что; влечь за собой, дело в том, до сих пор, к тому
идет, в отношении кого-либо, в этом отношении, кто попало, что
попало, какой попало, представить себе, представить свого друга,
благодарю вас.
Довідка: уявити собі; через те, що; познайомити зі своїм дру-

гом, відрекомендувати (представити) свого друга; зважаючи на
те, що; тягти за собою; до цього часу; до того йдеться; щодо цьо-
го, у цьому відношенні; абихто; абиякий; дякую вам; щодо ко-
гось, чогось; абищо; річ у тім.
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Відмінювання займенників

Пригадайте!!! Особові (я, ти), зворотний (себе), пи-
тально-особові (хто, що), заперечні (ніхто, ніщо), неоз-
начені (хтось, щось, абихто, що-небудь…) займенники

відмінюються як іменники. Присвійні, означальні, вказівні (крім
займ. скільки), питально-відносні (який, чий, котрий) та утворені
від них заперечні й неозначені займенники (нічий, нікотрий, де-
який, чийсь, чий-небудь та ін.) відмінюються як прикметники за
родами, числами та відмінками. Відносно-питальний займенни-
ки скільки, вказівний стільки, заперечний ніскільки відмінюють-
ся, як числівники за відмінками.

# Детальніше про це див. матеріали підручника «Украї-
нська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 180—183, 192—193.

Вправа 1. Провідміняйте займенникові словосполучення. Складіть з
ними невеликий текст.

Наш прапор, моє життя, цей тиждень, моя країна, ця пісня, ці
землі, мої мрії, мій сміх.

Вправа 2. Утворіть словосполучення із займенниками: її, їхній, той,
такий, стільки, весь, всякий, кожний, жодний, якийсь.
Утворені словосполучення провідміняйте.

Вправа 3. Провідміняйте подані займенники, уведіть їх у речення.

Абихто, абичий, будь-хто, казна-що, аніякий, неабищо, скіль-
ки, деякі, будь-чий, неабиякий.

Вправа 4. У поданих реченнях займенники в дужках поставте у від-
повідній відмінковій формі, узгодивши з іншими членами
речення.

1. У (скільки) університетах (наша) держави готують економі-
стів? 2. (Це) виробництво з другого кварталу переведуть на дво-
змінний режим роботи. 3.Оновлений продукт (ваша) фірма не
мала (жоден) позитивного відгуку постійних партнерів. 4. (Усі)
навчальні закладі (наші) міста вчасно підготувалися до вступної
кампанії. 5. (Наш) промисловий потенціал має (весь) можливості
для (те), щоб наростити (свій) потенціал. 6. (Усе) обладнання для
(ми) завезли ще до початку (цей) навчального року.



93

Вправа 5. Перепишіть речення, займенники в дужках поставте у від-
повідній відмінковій формі.

1. (Наша) агрофірма має (свій) земельні ресурси. 2. Експери-
мент (ваш) підрозділу не дав (жоден) результатів. 3. На (скільки)
підприємствах проведено модернізацію обладнання? 4. (Наша)
група працювала над новим бізнес-планом до (сам) вечора. 5. У
відрядженні (наш) спеціалісти (дещо) навчились. 6. Через відсут-
ність домовленостей ми (весь) місяць не могли вивезти (своя)
продукцію.

Вправа 6. Перекладіть речення українською мовою. Випишіть слово-
сполучення з займенниками, визначте відмінок.

1. Художественная литература потому и называется художес-
твенной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле.
2. Фраза, как бы она ни была красива и глубока, действует только
на равнодушных, но не всегда может удовлетворить тех, кто сча-
стлив или несчастлив, потому что высшим выражением счастья
или несчастья является чаще всего безмолвие. 3. Нужно избегать
останавливать долго читателя на мелких деталях того, что уже
знает и что он, пожалуй, даже определил воображением
(А. Чехов).

Пригадайте правопис займенників! Разом пишуться
неозначені, заперечні займенники: деякі, ніхто, а також
займенники, утворені за допомогою часток -сь, де-, що-,

аби-, ані-: хтось, деякі, щось, абикого, аніхто. Окремо пишуться
займенники з прийменниками: з ким, над вами, прийменники, що
вживаються всередині заперечних або неозначених займенників:
де в чому, ні при кому. Через дефіс пишуться неозначені займен-
ники, утворені за допомогою часток будь-, -небудь, хтозна-, каз-
на-: будь-хто, що-небудь, хтозна-що, казна-що, будь-що-будь.

# Детальніше про це див. матеріали підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 193.

Вправа 16. Запишіть займенники, розкриваючи дужки. Поясність
орфограми.

Аби/який, ні/до/кого, на/хтозна/чому, з/казна/чим, з/чиїм,
з/аби/яким, де/хто, будь/у/кого, хтозна/від/чого, з/аби/ким, хтоз-
на/з/ким, хтозна/чого, казна/чого, де/кого, де/з/ким, ні/якого,
ні/з/ким, ні/в/кому, ні/кого.



94

Вправа 17. Від займенників хто, що, який, чий, котрий, скільки
утворіть за допомогою часток будь-, де-, аби-, -небудь не-
означені займенники. Уведіть їх у речення.

Вправа 18. Запишіть займенники, розкриваючи дужки.

Ні/хто, ні/з/ким, ні/скільки, ні/що, ні/котрий, ні/з/котрим,
ні/з/чим, ні/чий, ні/кого.

Особливості наголошування займенників

Пригадайте орфоепічні норми!!! Правильний на-
голос у займенниках — це не тільки культура мовлення, а
й засіб уникнення двозначності. У род. й дав. відм. одни-

ни займенників то, те, цей, це наголос падає на кінцевий склад:
тогó, томý, цьогó, цьомý. У місц. та род. відм. з прийменниками
наголос переходить на перший склад: на тóму, у цьóму, біля
тóго, для цьóго, до тóго, із цьóго, не без тóго.

Увага!!! Заперечні займенники ніхто, ніщо у непрямих
відмінках мають подвійне наголошування: нíкого, нíчого,

нíчому, нíким, нíчим (у значенні немає кого, чого; немає кому,
чому; немає ким, чим) і нікóго, нічóго, нікóму, нічóму, нікúм,
нічúм (зі значенням абсолютної відсутності). Різне наголошуван-
ня відбувається залежно від значення і при вживанні прийменни-
ків між складовими частинами цих займенників. Зіставте: ні до
кóго, ні до чóго — нí до кого, нí до чого. Подвійне наголошення у
непрямих відмінках має неозначений займенник декілька без змі-
ни значення; дéкількóх, дéкількóм, дéкількóма.
Вправа 1. Визначте, на який склад падає наголос у формах займен-

ників до мене, без тебе, перед мене, за тебе? Дані займен-
ники введіть у речення.

Вправа 2. Подані словосполучення перекладіть українською мовою.
З підкресленими словосполученнями складіть речення. Ви-
значте відмінкову форму займенників.

Каждый в отдельности, из уважения к Вам, за ним водится
такая привычка, благодарю Вас, извините меня, звонил к нему,
смеяться над ним, некоторые участники, ему характерный,
свойственный для него, к Вашему сведенью, уперся на своем,
по Вашему усмотрению, вне всякого сомнения, для своего удо-
вольствия.
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Вправа 3. Доповніть речення заперечними займенниками.

1. Не зустрів… 2. Не зустрічався … 3. Зустрічатися було…
4. Не слухав… 5. … не було чути в кімнаті. 6. Я не говорив …
7. Розмовляти було … і …

Вправа 4. Перекладіть українською мовою заперечні займенники.
Зверніть увагу на різницю у наголошуванні цих займенни-
ків в українській і російській мовах. Уведіть їх у речення.

Некого спросить — никого не заметить; нечего волноваться
— ничего не ответить; не у кого узнать; не с кем посоветоваться;
ни от кого не скрывать; ни о чем не рассказывать; возвратиться
ни с чем.

Увага!!! У мовленні займенник ми може вживатись у зна-
ченні Я з метою не виставляти свого «я», для тіснішого
зв’язку з аудиторією. Це характерно для наукового стилю:

Внаслідок проведених дослідів МИ дійшли висновку… Раніше МИ
зазначали…Займенник ми вживається і в значенні займенників
ти, ви, коли мовець хоче підкреслити свою причетність до стану
справ, властивих співрозмовникові. «Що ми повинні виконати?»
— запитує керівник підлеглих; «Як ми себе почуваємо?» — звер-
тається лікар до хворого. Займенник ви може вживатись в уза-
гальненому значенні, втілюючи вказівку на узагальненому зна-
чення (ви…), а також при звертанні до однієї особи для
вираження пошани.

Увага!!! 1. Порушенням стилістичної норми є вживання займе-
нника в формі род.відм. замість дав.відм. зі словом дякувати:

Неправильно Правильно
дякувати вас дякувати вам
подякувати лікаря подякувати лікарю
2. Це стосується і вживання займенника у формі дав.відм. за-

мість знах. відм. при дієсловах зраджувати, зрадити:
Неправильно Правильно

зраджувати собі зраджувати себе
зрадити жінці зрадити жінку

Зверніть увагу!!! Неможлива підміна присвійного за-
йменника їхній формою род. відм. особового займен-
никами їх (наприклад: їх документи замість їхні докумен-

ти), а заперечний займенник жодний не вживається із часткою ні
(правильно так: жодної хвилини).
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Запам’ятайте відповідники деяких словосполучень
із займенниками у російській і українській мовах.

Російська мова Українська мова

Вне всякого сомнения Поза будь-яким сумнівом

Во что бы то ни стало За всяку ціну

В пределах своих полномочий У межах своїх повноважень

Все желающие Усі охочі (усі, хто бажає)

Вследствие этого Унаслідок цього

Всю дорогу рассказывал Протягом усієї дороги розповідав

В тот же момент Тієї ж миті

В тот же срок У той самий термін

Для своего удовольствия Собі на втіху

Между тем Тим часом

На всякий случай Про всяк випадок, на будь-який ви-
падок

Ни под каким видом Нізащо, ні в якому разі

По вашему усмотрению На ваш розсуд

По всем вопросам З усіх питань

Пользуясь случаем, я хотел бы Принагідно я хотів би

Предоставить это сделать (кому) Дозволити це зробити (кому)

Прийти в себя Стямитись, опритомніти

Приличная сумма неабияка, велика сума

Он оказался талантливым Він виявився талановитим

Оставить за собой/ позади себя кого-
либо

Лишити позад себе когось, випере-
дити когось

Силы оставили его У нього не залишилося сил

Идти на что-то с открытыми глазами Іти на щось свідомо

Это ко мне не относится Це мене не стосується

Во всех отношениях У всіх відношеннях, з усіх поглядів

И тому подобное Тощо, і таке інше
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Продовження табл.

Російська мова Українська мова

Он представляет собой воплощение
честности

Він являє собою втілення чесності

Что за безобразие Що за неподобство

Не за что благодарить Нема за що дякувати

В кругу своих близких Поміж моїми близькими, серед
своїх близьких

С меня достаточно З мене досить

Речь идет о том Йдеться про те, мова іде про те

Тебе идет это платье Тобі пасує ця сукня

Иметь кого-либо помощником Мати кого-небудь за помічника

Испытывать нужду в чем-либо Потребувати чогось

У Вас есть мелочь? У вас є дрібні гроші?

Это все мелочи! Це все дрібниці!

При нем находилась собака З ним був собака

Взять кого-либо в оборот узяти в роботу когось

У них нет ничего общего У них немає нічого спільного

С ним обращаются хорошо До нього ставляться добре

В случае чего У разі чого

В любом случае У будь-якому випадку

В некоторых случаях У деяких випадках

В случае вашего согласия Якщо ви будете згідні, якщо ваша
згода, за умови (у разі) вашої згоди

В какой степени Якою мірою

На этот счет Щодо цього

Не будет с него толку Не буде з нього пуття

Иметь своей целью Мати собі на меті

Издали все представляется другим Здалеку все здається (видається)
іншим

Мне предстоит решить эту проблему Я маю вирішити цю проблему

Прежде нас Раніше ніж ми, раніше за нас
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Закінчення табл.
Російська мова Українська мова

Сказать прежним голосом Сказати тим самим голосом

Привлечь на свою сторону Прихилити на свій бік

Он принял вас за своего брата Він прийняв вас за свого брата

С ним что-то происходит З ним щось діється

Не сделать с собой чего Не заподіяти собі чого

Случилось следующее Трапилось ось що

Следующие факты Такі факти

В каждом случае У кожному випадку

Наш человек во всех смыслах Наша людина в усіх відношеннях

Вправа 5. Прочитайте виразно текст, перекажіть. Перепишіть, під-
кресліть і визначте розряди займенників.

Загáльна культýра людÅни
ДотрÅмання норм етикéту пов’Õзане із загáльною культýрою

людÅни, їÉ самоусвідóмленням, самоповáгою та мíрою ввíчливого
стáвлення до íнших. Томý лÓди завждÅ намагáлися пізнáти на-
вкóлишній світ і себé в ньóму. І хоч би що казáли, а це не простá
спрáва. Аджé не кóжний з нас здáтний поглÕнути на сéбе збóку,
об’єктÅвно оцінÅти своÉ здíбності й можлÅвості, бажáння й
нáміри, вчÅнки й стáвлення до навкóлишніх та до свóго «Я».
Укóтре довóдиться перекóнуватись у слýшності й мýдрості за-
увáження Андрé Моруá: «Розкривáючи співрозмóвникові дýшу,
ми рáптом виявлÕємо, що зóвсім нічóго про сéбе не знáємо». І ось
тут рáптом починáємо робÅти відкриттÕ за відкриттÕм:
з’ясóвуємо своÉ пóгляди, уподобáння, звÅчки, потрéби, зумóвлені
особлÅвостями харáктеру й темперáменту, зрéштою, своÉ почуттÕ
до тих, хто пóряд, — рíдних, дрýзів, співробíтників…

А як вонÅ почувáються в нáшому товарÅстві, як оцíнюють нас
та нáші вчÅнки? Протé самá по собí людÅна мáло привертáє
увáгу, якщó не володíє вмíнням гíдно повóдитись у товарÅстві.

Безперéчно, ми хóчемо бáчити себé бездогáнними,
приÃмними, товарÅськими, мáти повáгу й довíру людéй. У
досÕгненні бáжаного неабÅяке знáчення мáють психологíчні
уÕвлення про своÃ отóчення і, зрозумíло, нáші манéри — знаннÕ
нáми етикéту.



99

Звичáйно, вáжко перелічÅти всі фóрми мóвного та й бýдь-
якóго етикéту в ýсіх життÃвих ситуáціях і не так прóсто нÅми
оволодíти. Протé, скористáвшись нÅми, ми змóжемо прáвильно
повóдитись в товарÅстві, зажÅти слáви ґрéчної людÅни та само-
реалізувáтися у спілкувáнні з навкóлишніми. І хоч нáше столíття
невпÅнно прямýє в бік спрóщення манéр, протé й дóсі неабÅяке
знáчення мáє оволодíння «кóдексом ввíчливості» — аджé чéрез
своÓ чéмність ми нічóго не втрачáємо, а «завоювáти» мóжемо
ЛюдÅну (З народного календаря).

Вправа 7. Прочитайте виразно текст, перекажіть. Випишіть і визнач-
те розряд ужитих у тексті займенників.

«Ти» чи «Ви»?

Почнíмо від супротÅвного: ви, пéвно, помічáли, що «ти» не
кáжуть стáршим, повáжним лÓдям і малознайóмим; на «ви» не
звертáються до дітéй, прÅятелів та рóдичів.

Звíдси випливáє, що в УкраÉні побутýють обÅдві фóрми
звертáння — «ви» і «ти». І тепéр існýє дáвній звÅчай: звертá-
ючись до бáтька-мáтері, говóрим їм «ви», щоб підкрéслити своÓ
повáгу й чýйність.

Íнші нарóди теж мáють своÉ прáвила звертáння на «ти» і «ви».
У Румýнії є нáвіть три фóрми звертáння. А ось в англíйців ціÃї
проблéми не існýє. У розмóвній мóві вживáється перевáжно «ви».
Звертáтися на «ти» мóжна лишé до Бóга у римуванні за
прÅнципом «висóкого штÅлю». У своÓ чéргу у Швéції та Пóльщі
ввáжають не зóвсім ввíчливим звертáтись до незнайóмих, а
особлÅво до стáрших і керівнÅцтва на «ви», томý й вживáють як
компромíсний варіáнт трéтю осóбу, примíром: «Чи дозвóлить
пáні їÉ провестÅ?», «Чи не хóче пан редáктор залáгодити спрáву?»

В украÉнській мóві, щоб надáти звертáнню ввíчливішої фóрми,
до займéнника «ви» додаÓть прíзвище, ім’Õ, по бáтькові чи
тÅтул, скажíмо: «Леонíде Фéдоровичу, вас прóсять до телефóну».

У кнÅжці «Ви сказáли: Здрáстуйте!» Н. І. Форманóвська сис-
тематизýє прáвила звертáння на «ти» і «ви». Ввíчливим
вважáється звертáння на «ви»: до малознайóмої абó незнайóмої
людÅни; до свогó дрýга чи прÅятеля, з якÅм «сто рóків на «ти»: в
офіцíйній обстанóвці спілкувáння (на збóрах чи вчéній рáді, у
присýтності офіцíйних осíб тóщо); до рíвного й стáршого за вíком
та станóвищем; при підкрéслено чéмному, стрÅманому стáвленні.

Звертáння на «ти», якé мóже свíдчити про мéншу ввíчливість,
вживáють: стосóвно дóбре знайóмого; у неофіцíйній обстанóвці
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спілкувáння; при дрýжніх, інтÅмних стосýнках; до рíвного й
молóдшого за вíком.

Звертáння на «ти» — вéльми складнá проблéма. З однóго бóку,
це ознáка особлÅвої довíри, блÅзькості, симпáтії однодýмців. З
íншого — колÅ, скажíмо, начáльник говóрить «ти» своÉм
підлéглим, — це принÅзливо для обóх сторíн, такé звертáння
особлÅво ображáє стáрших за вíком.

Мóдні звертáння на старÅй лад — безособóві констрýкції на
зразóк: «Будь лáска, передáйте могó квиткá»; «ВÅбачте, чи не
змоглÅ б ви менí допомогтÅ…»; «Дарýйте (прошý пробáчити), я
зробÅв це не навмÅсне»; «Будь лáска, зробíть менí пóслугу…», —
зарáдять у важкíй ситуáції.

Вправа 8. Прочитайте виразно текст, перекажіть. Випишіть і визнач-
те розряд займенників. Яку б основну рису менталітету
свого народу ви б виділили? Напишіть коротке повідом-
лення.

Ментáльність украÉнців
Відóмий украÉнський економíст В. Терéщенко, читáючи курс

лéкцій з організáції та управлíння, на оснóві узагáльнення свогó
тридцятирíчного дóсвіду робóти в США, запропонувáв спе-
ціáльну інстрýкцію щóдо користувáння службóвим телефóном.

Ось кíлька найважливíших прáвил: 1. Якщó ви телефонýєте в
устанóву чи незнайóмій людÅні, то слід відрекомендувáтися: з
вáми розмовлÕє такÅй-то (ім’Õ, по бáтькові, прíзвище, предста-
внÅк такóї-то організáції, вказáти посáду). Пíсля цьóго трéба за-
питáти ім’Õ, по бáтькові й прíзвище свогó співрозмóвника. Усé це
говóрять без пóспіху, розбíрливо, щоб мóжна булó записáти. У
велÅких устанóвах подíбні зáписи ведé, як прáвило, секретáр.
2. Завжди́ закíнчує розмóву той, хто телефонýє, а не той, комý
дзвóнять. Томý що íноді у вас мóже бýти два питáння. Пéрше ви
вÅчерпали — вам відповілÅ й поклáли трýбку. А у вас ще однé
питáння, і томý ви змýшені телефонувáти повтóрно. 3. Роз-
мовлÕти по телефóну потрíбно чíтко й стÅсло. У протÅвному рáзі
— тÅсячі й тÅсячі непотрíбних телефóнних дзвінкíв, пере-
вантáження телефóнних лíній. Для цьóго слід заздалегíдь
продýмувати своÓ розмóву, щоб зáмість кількóх хвилÅн не
розтÕгувати її на півгодÅни.

Не прÅйнято по телефóну просÅти про пóслугу мало-
знайóмого, крáще зробÅти це під час зýстрічі, домóвившись про
нéї по телефóну.
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За етикéтом завéршувати телефóнну розмóву, як і у вÅпадку з
діловÅм телефонувáнням, мáє їÉ ініціáтор. КолÅ розмовлÕють чо-
ловíк і жíнка, то прáво пéршості тут налéжить прекрáсній стáті.
Якщó одÅн із співрозмóвників поспішáє й волíє швÅдше за-
кінчÅти розмóву, він мáє вÅбачитися, пояснÅти причÅну і
домóвитись про настýпне продóвження їÉ.

Вправа 9. Прочитайте виразно текст «Правила листування», перека-
жіть його. Складіть тезисний план. Випишіть займенники і
визначте розряди. Напишіть привітальний лист, викорис-
товуючи займенники.

Сьогóдні мáйже всі листÅ, крім привáтних, друкýють на комп’Ó-
тері, алé пíдпис мáє бýти лишé від рукÅ і чіткÅй. ЛистÅ з привітáн-
ням, запрóшенням, подÕкою, із вÅсловленням співчуттÕ завждÅ
пÅшуться від рукÅ. Це свíдчить про щÅрість відпÅсувача, довíрли-
вість тóну йогó послáння, про особÅстий інтерéс до подíї в життí ад-
ресáта. Якщó лист мáє кíлька сторінóк, їх слід пронумерувáти.

Адрéсу одéржувача вкáзують тíльки на конвéрті. СвоÓ адрéсу
трéба писáти двічі: на конвéрті й у тéксті листá — у прáвому
вéрхньому кутí пéршої сторíнки абó наприкінцí під пíдписом.
Ранíше в діловÅх листáх дáту написáння стáвили на почáтку, а в
привáтних — наприкінцí кореспондéнції. Тепéр узвичáєно з нéї
починáти всі листÅ. На листíвці, признáченій для вітáння зі
свÕтом, днем нарóдження, дáта зумóвлена числóм відпрáвлення, а
не прÅводом, що спонукáв їÉ надіслáти.

На почáтку листá, звертáючись до конкрéтної осóби (привáтне
листувáння), звичáйно вживáють неформáльне «ЛÓбий (дорогÅй)
сÅну» — а при звертáнні до службóвих осíб — формáльніше:
«Шанóвні добрóдії», «Вельмишанóвний пáне…», «Високо-
повáжні панóве…». У тéксті листá всі звертáння, вÅражені
займéнником Ви та всімá йогó варіáнтами (Ваш, Вас, Вáми, на
Вас, Вам) слід писáти з велÅкої лíтери: «Одéржав Вáшого листá».
Лист, залéжно від йогó змíсту й харáктеру, мóжна закíнчити
словáми: «З повáгою до Вас», «З налéжною повáгою», «Бажáю
всьогó найкрáщого», «ЩÅро Ваш…», а в послáнні до рíдних і
дрýзів пíсля слів «обіймáю», «цілýю» дорéчно написáти: «мáти»,
«бáтько» чи конкрéтне ім’Õ.

На одéржаний лист прáвила ввíчливості вимагáють відповістÅ
прóтягом тÅжня. За постíйного листувáння перéрва мóже бýти
трóхи бíльша.

Лист із подÕкою за гостÅнність слід надсилáти приблÅзно
чéрез тÅждень пíсля від’Éзду.
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Лист із вітáнням з прÅводу одрýження мóжна надіслáти
прóтягом 8 днів з момéнту одéржання повідóмлення про цю подíю.

Лист із вÅсловленням співчуттÕ трéба надсилáти прóтягом 10
днів пíсля сумнóї подíї. ТакÅй лист вимагáє особлÅвого співчуттÕ й
душéвності, мáє бýти позбáвлений шаноблÅвих, формáльних фраз.

Не слід відповідáти на листá зóпалу, відрáзу пíсля одéржання
відóмостей, що вас врáзили, — крáще йогó ще раз перечитáти на-
стýпного дня, внéсти відповíдні коректÅви, а пóтім надіслáти.

Не чéмно нéхтувати запитáння, постáвлені в листáх вáшим ко-
респондéнтом. Вáрто хочá б вÅбачитись, якщó ви не в змозі від-
повістÅ на них.

Дотримання прáвил листувáння як свíдчення вáшої
ввíчливості, повáги до íншого сприÕтиме налáгодженню дóбрих
взаÃмин із рíдними, дрýзями, колéгами, партнéрами.

Вправа 10. Прочитайте виразно текст, перекажіть. Випишіть займен-
ники, схарактеризуйте їхні граматичні особливості. Напи-
шіть твір на тему «Яким бачать мене мої друзі, викладачі,
батьки?», використовуючи займенники різних розрядів.

Мистéцтво подóбатись лÓдям

Такí прáвила нерíдко індивідуалізóвані, конструÓються, за
поодинóкими вÅнятками, для влáсного користувáння. ПрÅкладом
мóже бýти нÅзка «рецéптів» Дéйла Карнéгі — áвтора кнÅжки «Як
завоювáти дрýзів і впливáти на людéй». І хочá ці рецéпти при-
йнÕтні лишé для окрéмих людéй і мóжуть реалізóвуватися тíльки
за пéвних обстáвин, протé за бажáнням кóжен змóже оволодíти
мистéцтвом спілкувáння.

Дейл Карнéгі пропонýє шість прáвил, дотримання якÅх даÃ
змóгу сподóбатись лÓдям: 1. ЩÅро цікáвтесь íншими людьмÅ.
2. Посміхáйтесь. 3. Пам’ятáйте, що ім’Õ людÅни — це най-
солóдший і найважливíший для нéї звук бýдь-якóю мóвою.
4. Бýдьте дóбрим слухачéм. Заохóчуйте íнших говорÅти про
самÅх сéбе. 5. РозмовлÕйте про те, що цікáвить вáшого спів-
розмóвника. 6. Перекóнуйте вáшого співрозмóвника в йогó
знáчущості й робíть це щÅро.

Дейл Карнéгі пропонýє простÅй спóсіб стáти найцікавíшим
співрозмóвником: для цьóго, по-пéрше, слід бýти увáжним слу-
хачéм з почáтку і до кінцÕ розмóви, заохóчуючи íнших розпо-
відáти про сéбе, бо їх набагáто бíльше цікáвлять своÉ проблéми,
ніж вáші; по-дрýге, трéба приєднáтися до пóгляду спів-
розмóвника. А охóчим побесíдувати Карнéгі даÃ порáди від суп-
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ротÅвного: «Якщó ви хóчете дізнáтись, як змýсити людéй
уникáти вас, сміÕтися з вас позáочі абó нáвіть зневажáти вас, то
ось вам на цей вÅпадок рецéпт: нікóли нікóго дóвго не ви-
слухóвуйте. Безперестáнку говорíть про сéбе самóго. Якщó у вас
з’явлÕється якáсь дýмка в той момéнт, колÅ розмовлÕє ваш спів-
розмóвник, не чекáйте, пóки він закíнчить. Він не такÅй
розýмний, як ви. Зáдля чóго витрачáти час, вислухóвуючи йогó
пустý балаканÅну? Відрáзу ж втрýтіться й перебÅйте йогó на
серéдині фрáзи». Підсумóвуючи, Карнéгі запевнÕє, що такí лÓди
— нуднí, невÅховані, самозакóхані та самовпéвнені. ВонÅ нікóли
не стáнуть дóбрими співрозмóвниками.

Кáжуть, що розýмних і приÃмних співрозмóвників так мáло
передусíм томý, що бíльшість людéй дýмає над тим, що вонÅ
хóчуть вÅсловити, а не як слід відповістÅ. НайкмітлÅвіші та
найввíчливіші лишé набирáють увáжного вÅгляду, воднóчас у
Éхніх очáх, на облÅччі — неувáжність до тóго, що їм кáжуть, і
прáгнення якнайшвÅдше повернýтися до тóго, що самí вонÅ
хóчуть сказáти. Мáло хто розумíє, що такé намагáння подóбатись
самóму собí — кéпський зáсіб сподóбатись íншими чи їх пере-
конáти, і що вмíння слýхати і дорéчно відповідáти — це однá з
неодмíнних Õкостей, притамáнних дóброму співрозмóвнику.

Творчі завдання

Вправа 1. Напишіть твір на одну з тем: «Який голос, такий відголос»,
«Хто говорить — сіє, хто мовчить — жне», «Хто не вміє
робити, любить поговорити», використовуючи займенники.

Вправа 2. Напишіть невеликий твір-роздум «Художня література в
моєму житті» або «Мій улюблений письменник», викорис-
товуючи займенники. З’ясуйте, з якими частинами мови
вони співвідносяться.

Запитання та завдання
для самоконтролю

1. Яка частина мови називається займенником?
2. У чому полягають особливості лексичного значення займен-

ників?
3. На які розряди за значенням поділяються займенники? Які

займенники належать до кожного розряду? Між якими розрядами
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виявляється подібність у лексичному значенні, граматичних
ознаках? Наведіть приклади.

4. Зі словами яких частин мови співвідносні займенники на
основі лексичного значення, граматичних ознак?

5. Якими ознаками займенники подібні до іменників, прикме-
тників, числівників? Які займенники співвідносні з кожною із на-
званих частин мови? Наведіть приклади.

6. Як відмінюються займенники, співвідносні з іменниками,
прикметниками та числівниками?

7. Які особливості відмінювання особових займенників?
8. Як відмінюються питально-відносні, неозначені, заперечні

займенники?
9. У чому полягає особливість відмінювання зворотного за-

йменника себе?
10. Які особливості відмінювання присвійних, вказівних, озна-

чальних займенників?

Тестові завдання

1. Зворотний займенник себе змінюється:
а) за родами й числами;
б) за особами й числами;
в) тільки за відмінками.
2. Займенники хто, що, хтось, щось, ніхто, ніщо змінюються:
а) за родами й числами;
б) тільки за відмінками;
в) за родами, числами й відмінками.
3. Означальні займенники всякий, кожний, будь-який, інший
змінюються:
а) за родами;
б) за числами;
в) за родами, числами й відмінками.
4. Займенники скільки, стільки відмінюються, як:
а) іменники;
б) прикметники;
в) кількісні числівники.
5. При відмінюванні не має форм наз.в., а також категорій роду
і числа займенник у рядку:
а) самого, самим, самому;
б) себе, собі, собою;
в) всього, всьому, всім.
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6. У якому рядку всі займенники пишуться через дефіс?
а) Хтозна/з/ким, будь/який, що/небудь;
б) казна/кого, небудь/що, що/небудь;
в) з/ким/небудь, ні/при/кому, де/в/чому.
7. Яка найхарактерніша особливість відмінювання особових
займенників?
а) не відмінюються взагалі;
б) відмінюються, як прикметники твердої групи,
в) у непрямих відмінках мають іншу основу, ніж у називно-

му відмінку однини.
8. Наголос падає у формах займенників до мене, без тебе, пе-
ред мене, за тебе:
а) на перший склад;
б) на другий склад;
в) на прийменник.
9. Як пишеться частка ні (разом чи окремо) в займенниках
ні/з/ким, ні/до/кого, ні/при/кому, ні/в/чому?
а) Разом, бо частка ні із займенниками завжди пишеться ра-

зом;
б) окремо, бо між часткою і займенником є прийменник;
в) окремо, бо частка ні із займенником пишеться окремо.
10. У якому рядку всі займенники належать до розряду неозна-
чених?
а) Інший, будь-який, щось, скільки;
б) абичий, невідь-що, ніякий, всякий;
в) дехто, скількись, хто-небудь, абищо.

Контрольно-тренувальні завдання

Зразки контрольних робіт із теми
«Практична граматика. Числівник. Займенник»

Варіант № 1

1. Дайте загальну характеристику числівника як частини мови.
Назвіть розряди за значенням. Наведіть приклади.

2. Визначте граматичні категорії та розряди за значенням по-
даних числівників та займенників: одинадцять, сімдесятьма
п’ятьма, двоє, тисячі двохсот одного; собою, у неї, будь-чого,
усякої, нікотрого.
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3. Провідміняйте подані числівники та займенники (род., дав.,
ор. відм.): вісімсот п’ятдесят шість, сорок третій, ми, він, моя,
увесь.

4. Складіть речення з поданими економічними термінами, ви-
користовуючи числівники та займенники: такса, синдикат, гри-
вня, партнер.

5. Запишіть подані слова відповідно до норм правопису:
п…ят…десятий, міль…он…ий, двох…ярусний, аби…хто,
будь…що, який…сь, де…котрий, де…що, хто..сь, казна…який.

6. Перекладіть українською мовою: половина первого, без де-
сяти минут пять, двадцать минут третьего, четыре институ-
та, полтора килограмма сахара, больше десяти лет, одна тре-
тья часть, меньше семи процентов, от двух до четырех.

7. Поставте наголоси у поданих числівниках та займенниках:
одинадцять, сімдесят, до мене, від того, нікому (жодному), ні-
кому (нема кому), котрий, дехто, хтозна-який.

8. Запишіть словами числівники: 14-тий маршрут, святкува-
ти 30-річний ювілей, не вистачає 1/3 частини, близько 80 сторі-
нок, 1000000 доларів, зі 147 студентами.

9. Утворіть порядкові числівники чол. та жін. роду від пода-
них кількісних: тридцять сім, сто двадцять п’ять, вісімсот,
шістнадцять, тисяча.

Варіант № 2

1. Перекладіть текст українською мовою.
Подобно тому как существуют разные буквенные системы,

разные алфавиты, имеются разные цифровые системы. У нас в
настоящее время используются главным образом арабские циф-
ры, менее распространено употребление римских цифр. Всего
арабских цифр десять, включая ноль: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чи-
сла от одного до десяти записываются сочетаниями цифр: 10, 25
и т. п. — это уже не цифры, а числа, записанные сочетаниями
цифр. Цифра ноль отдельно, без сочетания с другими цифрами
почти не употребляется. В системе римских цифр всего лишь
семь знаков: I(один), V(пять), X(десять), L(пятьдесят), C(сто),
D(пятьсот), M(тысяча). Иногда как отдельные цифры указыва-
ют еще ІІ, ІІІ, ІV, VІ и т. п., но это уже сочетание цифр.

2. Провідміняйте подані числівники:1468, 47, 1/3, 8/10, вось-
меро, кілька, мільярд.

3. Поставте займенники у відповідній відмінковій формі, ви-
значте їхні розряди за значенням.
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Вони розмовляли з (мій, твій, свій, наш) батьком.
Ми не відповіли на (їхній, ваш) запрошення.
Твоя поведінка (я, ми, він) здивувала.
Де можна знайти відповідь у (такий, цей) підручнику?
Результати оголосили (весь, вся, всі) колективу, громаді, при-

сутнім.
4. Перекладіть українською мовою подані конструкції:
в другой раз, другими словами, стал совсем другим, смотреть

другими глазами, заботиться о другом, думать об ином, не об-
ращать внимания на других.

5. Поясніть правопис заперечних та неозначених займенників
та провідмінюйте їх:

— ніхто, нікотрий, ніякий;
— дехто, деякий, абищо, хтось, щось;
— будь-хто, що-небудь, хтозна-скільки.

Дієслово (глагол)

Вивчаючи цю тему, студент повинен знати:
— основні теоретичні поняття, пов’язані з вивченням дієслова;
— граматичні категорії дієслова як частини мови;
— дієвідмінювані та недієвідмінювані дієслівні форми та спо-

соби їхнього творення;
— особово-часові та способові форми творення дієслів.
Студент повинен уміти:
— визначати дієвідмінювані і недієвідмінювані форми дієслів;
— визначати граматичні ознаки дієслів і дієслівних форм;
— уміти утворювати видові пари дієслів;
— утворювати відповідні граматичні форми дієслів;
— перекладати українською мовою тексти, у яких засвідчено

дієслівні форми.

Пригадайте!!! Дієслово — змінна повнозначна части-
на мови, що об’єднує слова зі значенням дії або стану
предмета як процесу, виражаючи це значення у граматич-

них категоріях виду, часу, стану, способу, особи, числа і роду.

# Детальніше про це див. матеріали підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с.226-227, 233, 238-
239, 243—244, 246, 250—251, 256—257, 262-263, 266,
270, 273.
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Словотвір дієслів

Дієслова в сучасній українській мові поповнюють свій склад
за рахунок інших частин мови — іменників, прикметників, числі-
вників, самих дієслів, рідше — за рахунок займенників, прислів-
ників, службових слів і вигуків. У творенні дієслів беруть участь
суфікси, префікси, постфікс -ся/-сь та їх поєднання (префіксаль-
но-суфіксально-постфіксальний спосіб). У внутрішньодієслівно-
му словотворенні беруть участь переважно префікси: в-, у-, від-,
ви-, до-, під-, зи-/зі-, з-/зі-, по-, за-, на-, над-, при-та ін (встояти,
полетіти, розлетітися, доїхати, підписати, завчити, переказа-
ти, надбудувати тощо). Продуктивним є спосіб творення дієслів
за допомогою префіксів, суфіксів і постфіксів: розкричатися,
оздоровитися, перекидатися, знецінювати, піддобритися. Діє-
слівні суфікси -і-, -и-, -а-, -ува- служать засобом творення дієслів
від іменників і прикметників: милити, біліти, білити, зимувати,
багатіти, розумнішати. Від займенників, вигуків і прислівників
дієслова утворюються за допомогою суфікса -а-: викати, ойкати,
кукурікати.
Вправа 1. Визначте, від яких частин мови утворено подані дієслова.

Переходити, тоншати, коспектувати, веселитися, зеленіти, по-
двоювати, ночувати, дешевшати, тикати, чаювати, дрібніти, дуж-
чати, брататися, звучати, охкати, сторожувати, подвоювати, від-
кидати, зізнатися.
Вправа 2. З’ясуйте, за допомогою яких засобів утворено подані діє-

слова.
Пригорнутись, відшуміти, телефонувати, милуватись, переходи-

ти, заручитися, перекладати, возз’єднати, просидіти, вмиватися,
простояти, підрівняти, орендувати, конкретизувати, переповідати,
просльозитися, приснитися, дивуватися, оцінити, збільшити.
Вправа 3. Уведіть підкреслені дієслова у вправі 2 у речення. За необ-

хідності подайте їх у змінних особово-часових і способо-
вих формах.

Змінні і незмінні форми дієслова

Увага!!! У складі дієслів розрізняють змінні і незмінні
форми. До змінних належать форми особи, числа, роду, часу
і способу. Зміна дієслів за цими формами називається

дієвідінюванням. Незмінними, або недієвідмінюваними, є інфі-
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нітив (неозначена форма дієслова), дієприслівник і форми на -но,
-то. Дієприкметник як дієслівна форма змінюється за родами,
числами і відмінками, що споріднює його з прикметниками.

Інфінітив, або неозначена форма дієслова, — це початкова
форма, від якої утворюються всі дієвідмінювані і недієвідміню-
вані форми. Наприклад: писати — пишу, писав, писатиму (фор-
ми особи, часу, дійсного способу, роду, числа); пиши, писав би
(форма наказового й умовного способу); пишучи (дієприслівник);
писано (форма на -но, -то). Формальним показником інфінітива є
суфікс -ти(-ть), після якого може виступати постфікс -ся(-сь):
будувати — будуватися, умивати — умиватися.

# Детальніше про це див. матеріали підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006) с. 226—233.

Вправа 1. Визначте інфінітиви, від яких утворено подані дієслівні
форми, запишіть їх. Назвіть ці форми.

Класифікую, перебувають, закрито, клею, сміється, кинь, за-
мерзло, кинув, звозь, розмазаний, розбито, недооцінений, пущу,
знищать, аналізують, абстрагую, продай, стиснемо.
Вправа 2. Доберіть 10 дієслів на позначення будь-яких фізичних дій

людини. З трьома із них складіть речення.

Вправа 3. Доберіть 10 дієслів на позначення дій, повязаних з органа-
ми чуття. З трьома із них складіть речення.

Вправа 4. Визначте, до якої дієвідміни належать подані дієслова, про-
відміняйте їх у теперішньому часі за особами і числами.

Їздити, зустрічати, з’являтися, поглядати, гризти, ховатися.
Вправа 5. Від поданих дієслів утворіть дієслова з постфіксом -ся(-сь)

і визначте його функції.
Будувати, прийняти, збільшувати, робити, починати, дивува-

ти, виготовляти, стримувати, розвивати, ловити, зустрічати, вчи-
ти, збирати.

Вид дієслів. Творення видових пар

Пригадайте!!! У дієсловах розрізняють форми доко-
наного і недоконаного виду. Дієслова недоконаного ви-
ду виражають дію, тривалість якої не обмежена часом

(обмірковуємо, перечитували, розв’язуватимуть, ходити, потис-
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кувати). Дієслова доконаного виду означають обмежену часом
дію у якийсь момент її здійснення (прийшов, написала, прийду,
напишу).

# Детальніше про це див. матеріали підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с.262.

Вправа 1. Прочитайте текст. Випишіть усі дієслова, розділивши їх на
дві групи — дієслова доконаного виду та дієслова недоко-
наного виду. Поясніть свій вибір.

Бíльше 80 % мобíльних телефóнів до 2006 рóку завóзилися в
УкраÉну незакóнно, як свíдчить статÅстика УкраÉнського
держáвного цéнтру радіочастóт (УДЦР). Із прóданих у 2006 рóці
12 мільйóнів мобíльних телефóнів лишé 11 % були́ офіцíйно
офóрмлені. У 2008 рóці чáстка «бíлих» телефóнів у загáльному
óбсязі прóдажів хоч і вÅросла до 16,5 %, алé однáково за-
лишáлася крáплею в мóрі «сíрої мáси» нелегáльного íмпорту.
Держáву не мóже влаштóвувати такá ситуáція, аджé, за оцíнками
УДЦР, тíльки за рахýнок несплáти ПДВ при ввéзенні мобíльних
телефóнів бюджéт втрачáє 1—1,5 мільÕрда грÅвень на рік. Для
«відбíлювання» мобíльного íмпорту Націонáльна комíсія регу-
лювáння зв’язкý ввелá новÅй порÕдок увéзення і реалізáції
мобíльних телефóнів. НовÅми прáвилами передбáчена обов’яз-
кóва реєстрáція серíйних номерíв всіх мобíльних телефóнів на те-
ритóрії УкраÉни. Відрáзу вáрто підкрéслити, що мáсового від-
клÓчення нелегáльних апарáтів не бýде. Усі мобíльні телефóни,
підклÓчені до мерéжі, бýдуть унéсені в спÅсок легáльних
апарáтів автоматÅчно і абсолÓтно безкоштóвно. Влáсникам
мобíлок нічóго вживáти не потрíбно, серíйні кóди телефóнів
внесýть у бáзу самí мобíльні оперáтори.

Вправа 2. Складіть речення, у яких подані двовидові дієслова висту-
пали б у формі доконаного і недоконаного виду.

Конфіскувати, телефонувати, атакувати, гарантувати, іденти-
фікувати.

Вправа 3. Утворіть від поданих дієслів форми іншого виду. З’ясуйте,
які відтінки значень мають подані й утворені від них видо-
ві дієслівні форми.

Гриміти, давати, відпочивати, виносити, активізувати, бити,
плавати, лізти, мирити, питати, учителювати, співати, берегти,
шукати.
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Вправа 9. Доберіть із художніх творів української літератури
по п’ять речень із дієсловами активного та пасивного стану. По-
ясніть свій вибір.

Особово-часові і способові форми дієслова

Пригадайте!!! У дієсловах розрізняють такі способові
форми: дійсний спосіб виражає реальну дію, яка відбу-
валася (відбулася), відбувається чи відбуватиметься (від-

будеться) — вивчаю, вивчав, вивчатиму; наказовий спосіб вжи-
вається для вираження прохання, побажання, наказу, заклику —
вивчаймо, любімо, вивчи; умовний спосіб називає реальну дію,
можливу за якихось певних умов — вивчив би, заспівала б.

Зверніть увагу!!! Особові форми дієслова виража-
ються за допомогою дієслів теперішнього і майбутнього
часу, а також наказового способу. Наприклад: 1 ос. одн.- я

пишу, писатиму, 1ос. мн. — ми пишемо, писатимемо; 2ос. одн.
— ти пишеш, писатимеш; 2 ос. мн. — ви пишете, писатимете;
3ос. одн. - він (вона, воно) пише, 3ос. мн. -вони пишуть. У наказо-
вому способі дієслова мають форми лише 2ос. одн. (пиши), 1 ос.
мн. (пишімо) і 2 ос. мн. (пишіть). У формах минулого часу й
умовного способу дієслова змінюються за родами: він писав, вона
писала, воно писало, він писав би, вона писала б, воно писало б.

# Детальніше про це див. матеріали підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 256.

Вправа 1. Утворіть від поданих дієслів усі можливі форми наказово-
го способу: нести, виконувати, мити, робити, читати.

Вправа 2. Запишіть дієслова в усіх особах і числах теперішнього ча-
су, підкресліть особові закінчення, поясніть правопис осо-
бових закінчень.

Дбати, їхати, шанувати, вчити, клеїти, читати, жити, насліду-
вати, захищати, молотити, будувати, перемагати, точити, оволо-
діти, пам’ятати, казати, ходити, носити.

Вправа 3. Запишіть в одну колонку дієслова І дієвідміни, а в другу —
ІІ дієвідміни.

Читаєш, бачиш, радиш, біжиш, кажеш, умиваєшся, сваришся,
відпочиваєш, водиш, бігаєш, встаєш, лежиш, дихаєш, мовчиш,
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радієш, любиш, дружиш, малюєш; колоти, молоти, перебороти,
розповідати, жати, косити, творити, мовчати, готувати, виступа-
ти, сіяти, одягати.

Вправа 4. До поданих дієслів доберіть дієслова з протилежним зна-
ченням, підкресліть закінчення і визначте, до якої дієвідмі-
ни вони належать.

Входиш, сумуєш, взуєшся, говориш, вносиш, згадуєш, лягаєш,
береш, мерзнеш, радієш, заходиш, ліпиш, наступаєш, починаєш,
хвалиш, чистиш.

Вправа 5. Прочитайте текст. Випишіть із тексту всі дієслова. Утво-
ріть від кожного дієслова: а) особові форми у теперішньо-
му часі однини і множини; б) усі можливі форми майбут-
нього часу; в) форми минулого часу. Порівняйте всі форми
дієслів з відповідниками у російській мові.

На нéбі сóнце — сéред нив я. Бíльше нікóго. Йду. Глáджу
рукóю соболÅну шерсть ячменíв, шовк колосÅстої хвÅлі. Вíтер
набивá менí вýха шматкáми звýків, покóшланим шýмом. ТакÅй
він гарÕчий, такÅй нетерплÕчий, що аж киплÕть від ньóго срібно-
волóсі вíвса. Йду дáлі — киплÕть. ТÅхо пливé блакÅтними
річкáми льон. Так тÅхо, спокíйно в зелéних берегáх, що хóчеться
сíсти на чóвен й поплистÅ. А там ячмíнь хÅлиться й тче... тче з
тонкÅх вýсів зелéний серпáнок. Йду дáлі. Все тче. ХвилÓє
серпáнок. Стéжки зміÕться глÅбоко в жÅті, їх óко не бáчить, самá
лóвить ногá. Волóшки дÅвляться в нéбо. ВонÅ хотíли бýти як
нéбо і стáли як нéбо. Тепéр пішлá пшенÅця. ТвердÅй безóстий
кóлос б’є по рукáх, а стеблó лíзе під нóги. Йду дáлі — усé
пшенÅця й пшенÅця. КолÅ ж сьомý край бýде? БіжÅть за вíтром,
немóв табýн лисÅць, й блищáть на сóнці хвилÕсті хребтÅ. А я все
йду, самóтній на землí, як сóнце на нéбі, і так менí дóбре, що не
пáда між нáми тінь когóсь трéтього. Прибíй колосÅстого мóря
йде чéрез мéне кудÅсь у бéзвість (М. Коцюбинський).

Вправа 6. Складіть діалог розмови по телефону, у транспорті, у супер-
маркеті, використовуючи словосполучення з дієсловом ви-
бачте.

Вправа 7. Утворіть від поданих дієслів форму 3-ї особи множини
теперішнього часу. Від цієї форми утворіть, де це можли-
во, дієприкметники доконаного і недоконаного виду, пе-
рекладіть їх російською мовою, порівняйте суфікси в
обох мовах.
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Забувати, економити, відповідати, допомагати, компенсувати,
цікавитися, інформувати, минати, переказувати, приватизувати,
стежити, платити, ходити, торгувати, стояти, рекламувати, екс-
портувати.

Безособові дієслова

Запам’ятайте!!! Не всі дієслова можуть мати
особові форми однини і множини. Такі дієслова назива-
ються безособовими. Вони вживаются переважно у

реченнях, де відсутній підмет, у формі інфінітива (починає сві-
тати, темніти), а також у формі 3 ос. одн. теп. і майб. часу дій-
сного способу (Світає. Надворі скоро смеркне). Безособові діє-
слова легко визначити за їхніми значеннями. Вони виражають:
бажання (хочеться, кортить), успіх (щастить, таланить), фі-
зичний стан (морозить, температурить), явища природи (Вечо-
ріє. Розвидняється) тощо. Деякі безособові дієслова можна ви-
явити лише у структурі речення, оскільки вони співвідносні з
особовими дієсловами. Порівняйте: Мати пече хліб і Пече всере-
дині; Хлопець трясе грушу і Його трясе від холоду.

Вправа 1. Утворіть від поданих дієслів безособові форми і складіть з
ними речення.

Текти, писати, таланити, хотіти, тягти, різати, жити, гриміти.

Вправа 2. Доберіть до поданих безособових дієслів відповідники ро-
сійською мовою. З підкресленими дієсловами складіть ре-
чення.

Розвидняється, смеркає, залило, гнітить, минулося, щастить,
віриться, не спиться.

Вправа 3. Доберіть до дієслів кликати та сміятися синоніми і скла-
діть з ними речення.

Вправа 4. Утворіть від поданих дієслів за допомогою різних суфіксів
іменники, що означають опредметнену дію. Зразок: навча-
тися — навчання, бродити — бродіння.

Входити, купувати, продавати, виписати, активізувати, раху-
вати, розказати, годувати, зупинити, виграти, стежити, обробля-
ти, записати, ловити, вимірювати, друкувати, промивати.
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Увага!!! Уникайте вживання розмовних дієслівних форм
теперішнього часу, що порушують літературну норму.

Неправильно
носе
ходе
робе
стеже

Правильно
носить
ходить
робить
стежить

Порушенням граматичної норми є також уживання зворотної
форми від дієслова вибачати — вибачаюсь(-ся), що має у своєму
складі давню форму род.відм. -ся від зворотного займенника себе.
Порівняйте: збираюся (я збираю себе), умиваюся (я вмиваю себе).

Неправильно
Я вибачаюсь (-ся),

вибачаюсь (-ся)

За це треба вибачитися

Я хочу вибачитися

Правильно
Вибачте мені (даруйте, перепро-
шую);
прошу вибачення.
Пробачте! Даруйте!
За це треба попросити пробачен-
ня, або Треба перепросити.
Даруйте, завинив (винуватий).
Я не хотів завдати Вам прикрощів
(Вас образити)!
Прошу Вас, не ображайтеся.
Я завинив перед Вами.
Мені дуже прикро (жаль, шкода),
що так сталося.
Я завдав Вам стільки клопоту
(прикрощів, турботи, хвилювань,
неприємностей)!
Я відчуваю провину перед Вами.

Запам’ятайте і не порушуйте норми вживання форм
залежних від дієслова слів:

Неправильно
Свідчити факти
Відзначати про успіхи
Довести про інформацію
Опанувати професією
Доторкатися приладу
Піклуватися за (кого)

Правильно
Свідчити про факти
Відзначати успіхи
Довести інформацію
Опанувати професію
Доторкатися до приладу
Піклуватися про (кого)

Шкодувати гроші
Одружуватися на дівчині

Шкодувати грошей
Одружуватися з дівчиною
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Дієприкметник (причастие)

Пригадайте!!! Дієприкметник об’єднує у своєму
складі слова, що відносяться до іменної форми дієслова і
виражають ознаку предмета за дією, поєднують ознаки

дієслова і прикметника, змінюються за родами, числами і відмін-
ками: згасаюче багаття, розквітлий сад, зів’ялі рослини. Дієпри-
кметники поділяються на активні (змарнілий, помолоділий, за-
черствілий) та пасивні (збудований, пошитий, написаний).
Дієприкметниковими за походженням є і незмінні безособові фо-
рми на -но, -то: зроблено, відкрито, звірено, пережито.

# Детальніше про це див. матеріали підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 277—278.

Вправа 1. Перепишіть речення, випишіть дієприкметники, схаракте-
ризуйте їхні граматичні ознаки.

1. Лягає зерно в опромінену сонцем ріллю. 2. Бо те, що всім
народом пережито, воно святе — його ти поважай. 3. Тепле пові-
тря навкруги було напоєне пахощами степових квітів. 4.Усе на-
вколо затиха під владою чаруючої ночі. 5. Як я умру, на світі за-
палає покинутий вогонь моїх пісень, і стримуваний пломінь
засіяє, вночі запалений, горітиме удень. 6. Пісня ж твоя в невми-
раючій силі в моєму серці ясніє, живе. 7. Густі комиші, укривши
долину, чорніють таємничо, повиті сріблястим туманом. 8. Про-
низливий вітер гнав сиві косяки дощу мимо освітлених вікон бу-
динків, навскіс у вируючу темінь (З творів українських письмен-
ників).

Вправа 2. Доберіть дієприкметники до поданих слів — економічних
термінів. З трьома словосполученнями складіть речення.

Дефіцит, дивіденд, інфляція, купюра, аукціон, бартер, коруп-
ція, інтелігенція, продукція, контракт, економіст, бізнес.

Вправа 3. Утворіть від поданих дієслів пасивні дієприкметники ми-
нулого часу чоловічого роду. Поясніть, які звукові зміни
відбуваються при цьому.

Познайомити, перехопити, розпочати, розмити, освіжити, збе-
нтежити, вразити, образити, запрягти, знизити, об’їздити, при-
красити, розвісити, оголосити, заплатити, засекретити, розгвин-
тити, навіяти, пересіяти, обжити, омріяти, потовкти, застерегти,
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перетягти, солодити, охолодити, загородити, запекти, виволокти,
помастити, оснастити, охрестити, вмістити, полюбити, поздоро-
вити, відмовити, розлити, вкрити, покраяти, запаяти.

Вправа 4. Утворіть від поданих дієслів можливі форми дієприкмет-
ників, поясніть правопис суфіксів.

Парувати, буксувати, мити, терпіти, кипіти, любити, плавати,
співати, байдикувати, благословляти, зеленіти, пояснювати, бла-
гати, поглинати, міцніти, в’янути, блукати.

Зверніть увагу!!! Активні дієприкметники, утво-
рювані за допомогою суфіксів -уч (-юч), -ач (-яч), станов-
лять особливу проблему в українській літературній мові.

В українській мові вони є позанормативними. На відміну від
рос.м., де вони є нормативними, в укр.м. їх замінюють описови-
ми конструкціями, прикметниками, іменниками, дієприслівника-
ми. Наприклад: решающий — вирішальний, всеохватывающий —
усеохопний, жизнеутверждающий — життєствердний, нержа-
веющий — неіржавкий, присоединяющий — приєднувальний, за-
ведующий — завідувач, нападающий — нападник, начинающий —
початківець, отдыхающий — відпочивальник, поступающий —
вступник, падающий — спадний, смазывающие — змащувальні,
тормозящее — гальмівне, бегущий фронт волны — рухомий
фронт хвилі (замість біжучий фронт хвилі). Активні дієприкмет-
ники минулого часу на -вший, властиві рос. м., в укр. м. переда-
ють описовою конструкцією, наприклад: включивший — що
(який) увімкнув; возбудивший — що (який) — збудив; усиливший
— що (який) посилив тощо.

Російські пасивні дієприкметники на -аемый, -уемый мають
форми на -овуваний (-юваний), а в прикметниковому значенні
-овний (-ний), наприклад: восстанавливаемый — відновлюваний
(дієприкметник), відновний (прикметник), прибавляемый — дода-
ваний (дієприкметник), доданий (прикметник) тощо. На відміну
від рос. м., укр. м. не властиві дієприкметники з постфіксом -ся.
При перекладі українською мовою їх замінюють описовими
конструкціями. Порівняйте рос. смеющийся — укр. той, хто смі-
ється; рос. волнующийся — укр. той, хто хвилюється.

Вправа 5. Перекладіть подані словосполучення українською мовою,
поясніть правопис дієприкметників.

Перечеркнутые мечты, сосредоточенное внимание, завоеван-
ное счастье, ненаписанный роман, обдуманный проект, перечи-
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танный рассказ, выкрашенный пол, отремонтированные машины,
неоконченное задание, вспаханное поле, расфасованный товар,
проштампованный конверт, разочарованный болельщик, выкра-
шенные стены, засекреченный объект, ограниченное время.

Вправа 6. Перекладіть словосполучення українською мовою, 10 сло-
восполучень на вибір уведіть у речення.

І. Дорожки, засыпанные листьями; разгоревшийся утром свет;
убранный урожай; опустевшие поля; скошенная трава; прибли-
жающиеся машины; в бушующем океане; посиневший от холода;
играющий луч зимнего солнца; глядеть смеющимися глазами;
окно, освещенное лунным светом.

ІI. Солнце, прогревающее землю; гонимые ветром облака; ре-
чонка, затерявшаяся в лесной глуши; причаливающий катер; вет-
ка, увешанная яблоками; окно, освещенное лунным светом; нави-
сшие брови; засыпанные листьями дорожки, увитые диким
виноградом стены.

III. Пылающий костер; засеянное поле; пожелтевшая трава;
клокочущая вода; над бегущими волнами; колышущаяся гладь
озера; пронизанные последними лучами солнца; вьющиеся воло-
сы; оголившееся дерево; борющийся с бурей экипаж.

Вправа 7. Перекладіть словосполучення українською мовою. Порів-
няйте суфікси в обох мовах.

Уставший студент, поседевшие волосы, закоченевшие руки,
заиндевевшее стекло, порыжевшие листя, устаревшая методика,
потемневшее небо, новоприбывший солдат.
Вправа 8. Перекладіть українською мовою, підкресліть дієприкмет-

ники, визначте вид.
1. По зеленым высоким рядам скошенной травы уже ходили

галки и вороны, налетавшие на леса. 2. Солнце, закрытое облака-
ми, уже садилось. 3. Я стал ходить по всему дому, провожаемый
иногда Евсеичем. 4. Необыкновенное разнообразие ягодных де-
ревьев и других древесных пород, живописно перемешанных,
поражало своей красотой. 5. После ржаных хлебов пошли яро-
вые, начинающие уже поспевать (С. Аксаков).
Вправа 9. Перекладіть російські прислів’я україською мовою; три з

них на вибір уведіть у речення.
1. Не хвали кашу, коли просо не посеяно. 2. Мы ценим и лю-

бим не праздность, а труд. 3. Несказанное слово лучше сказанно-
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го. 4. Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. 5. Невспа-
ханный пласт урожая не дает. 6. Нетрудящийся человек не знает
цены отдыху.
Вправа 10. Перекладіть речення українською мовою. З’ясуйте, які

дієприкметники російської мови не мають відповідників в
українській мові.

1. Она знала его привычку, сделавшуюся необходимостью,
вечером читать. Она знала, что, несмотря на поглощавшие его
обязанности, он считал своим долгом следить за всем, появляв-
шемся в умственной сфере. 2. Подрезаемая с сочным звуком и
пряно пахнущая трава ложилась высокими рядами. Теснившееся
по коротким рядам косцы со всех сторон то свистом бруска по
оттягиваемой косе, то веселыми криками подгоняли друг друга.
3. И скошенные кусты у реки, и движущийся народ, и ястреба,
вившиеся над оголенным лугом, — все было совершенно новым.
4. Обливавший его пот прохлаждал его, а солнце, жегшее спину,
голову и засученную по локоть руку, придавало крепость и упор-
ство в работе. 5. Он слышал только лязг кос и видел перед собой
удалявшуюся прямую фигуру Тита, и вогнутый полукруг покоса,
и медленно склонявшиеся травы (Л. Толстой).
Вправа 11. Перекладіть речення українською мовою. Підкресліть

дієприкметники. Визначте їхні граматичні ознаки.
1. Первая ночь, принявшая весну, стала над Гремячим, оку-

танная черными шелками наплывавших туманов, тишины, ове-
янная вешними ветрами. Поздно утром взмыли порозовевшие
туманы, оголив небо и солнце (М. Шолохов). 2. Порывистый ве-
тер быстро мчался мне навстречу через желтое, высохшее жни-
вье, торопливо вздымаясь перед ним, стремились мимо малень-
кие, покоробленные листья, сторона рощи, обращенная стеной в
поле, вся дрожала и сверкала (І. Тургенєв).

Зверніть увагу на порушувані норми у вживанні діє-
прикметників!

Неправильно
рахуючий прибутки
головуючий зборами
бажаючий
завідуючий кафедри
пануюча думка
знеболюючий засіб

Правильно
рахівник; який (хто) рахує прибутки
голова зборів
охочий
завідувач кафедри
панівна думка
знеболювальний засіб
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перемігший
ріжучий інструмент
спрямовуюча рейка
кажучий промову
початкуючий поет
відстаючий клас,

захоплюючий краєвид

хвилюючі враження
хвилюючий стан
обліковуючий податки
ведучий архітектор
регулюючий
лікуючі властивості

переможець; який (хто) переміг
різальний інструмент
напрямна рейка
мовець; який (хто) говорить
поет-початківець
котрий (який, що) відстає, відсталий
клас
захопливий, привабливий, принадний
краєвид
зворушливі враження
бентежний стан
обліковець
провідний архітектор
регулювальник, регулювальний
лікувальні властивості

Дієприслівник (деепричастие)

Пригадайте!!! Дієприслівник як недієвідмінювана фор-
ма дієслова об’єднує у своєму складі слова, що називають
дію, додаткову до тієї, що виражена особовою або родовою

формою дієслова: сидів замислившись; розмовляв, дивлячись в
очі. Дієприслівники, як і дієслова, мають значення виду (докона-
ного і недоконаного) та часу (теперішнього і минулого). Подібно
до прислівника дієприслівник є незмінним словом і виступає у ре-
ченні обставиною. Наприклад: Сонце, спадаючи з денного жару,
плавно осідало в пухкі бузкові хмарки далеко-далеко в степу.

# Детальніше про це див. матеріали підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 287.

Вправа 1. Перепишіть речення, підкресліть дієприслівники. Визначте
вид і час.

1. Заспівали, застукали тяжкі краплини, спадаючи з листя і
квіту на землю, заворушилась, без вітру зашуміла трава, зводя-
чись і підстрибуючи вгору. 2. Весь простір, змінюючи барви, під-
водився міцно і вперто, розливаючи навколо п’янкі пахощі. 3. В
низинах трава дугами припала до самої землі, оголяючи напів-
зів’ялі жовтні головки дев’ятисилу (М. Стельмах). 4. Верби дрі-
мали, заглядаючи в воду, ніби в дзеркала. 5. Ясний місяць висів
над самісіньким містком, заглядаючи в Рось. 6. В одчинені вікна
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заглядав червоний великий місяць, піднімаючись з Дніпра
(І. Нечуй-Левицький). 7. Вода чиста і прозора. Поперечні хвилі
захиталися, подалися назад, стукаючись одна об одну. 8. Пішли
собі вистрибом, попереджаючи одна одну (Панас Мирний).

Вправа 2. Перепишіть речення, підкресліть дієприслівники. Визнач-
те, від яких дієслів їх утворено.

1. Це цвітуть, не сумуючи, квіти, пароплави ще ходять Дніп-
ром. 2. І щасливий той, хто, винісши народне горе і попрацював-
ши немало, і немало проливши крові на полях битв, може потім
сказати собі і світу, що в найстрашнішу годину не було у нього
зерна неправди за душею. 3. Густі комиші, укривши долину, чор-
ніють таємничо, повиті сріблястим туманом. 4. Брели (бійці)
пліч-о-пліч, маневруючи між пінястими бурунами. 5. Брели мов-
чки, разом витримуючи удар хвилі, разом напинаючись тілами
вперед (Із творів українських письменнків).

Вправа 3. Утворіть від поданих дієслів дієприслівники доконаного
виду, перекладіть їх російською мовою. Підкресліть суфік-
си, поясніть їхній правопис.

Застосовувати, нагромаджувати, відраховувати, володіти, бра-
кувати, орендувати, емігрувати, недооцінювати, знайти, перемог-
ти, побудувати, пірнати, розв’язати, повідомляти, дарувати, гос-
подарювати, виплачувати, вирощувати, виробляти, нехтувати,
погодитись, багатіти.

Вправа 4. Перекладіть речення українською мовою. Випишіть украї-
нські дієприслівники, підкресліть у них суфікси. Порівняй-
те творення дієприслівників у російській та українській
мовах.

Волны с шорохом выползали на косу и опрокидывались, гро-
хоча и выметывая вверх белые фонтаны брызг. Девочка смеялась,
а небольшая кучка поздних посетителей, стоя у бассейна, радост-
но хлопала в ладоши. Чувствуя, что мне не заснуть, я вытащил
матрац из палатки и устроился под березой на поляне. На опушке
леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц.
Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и
радость (Із творів російських письменників).

Вправа 5. Утворіть від поданих дієслів дієприслівники недоконаного
виду, підкресліть у дієприслівниках суфікси. Зразок: стоя-
ти — стоять — стоячи.
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Нагадувати, вивчати, співати, думати, спостерігати, за-
пам’ятовувати, фарбувати, переносити, лежати, говорити, служи-
ти, бачити, шкодити, вірити.

Вправа 6. Утворіть від поданих пар дієслів словосполучення з діє-
прислівниками доконаного і недоконаного виду. Зразок:
мити — миючи підлогу — мийні засоби, вимити — вими-
вши посуд.

Вітати — привітати, стрибати — стрибнути, співати — заспі-
вати, робити — зробити, навчати — навчити.

Вправа 7. Від поданих слів утворіть дієприслівники доконаного ви-
ду. Підкресліть у дієприслівниках суфікси. Зразок: перейти
— перейшовши, привезти — привізши.

Посадити, принести, переглянути, спитати, змити, перемогти,
увімкнути, залишити, перескочити, зігріти, підійти, зварити, на-
друкувати.

Вправа 8. Перепишіть текст. Від підкреслених дієслів утворіть діє-
прислівники.

ТÅждень прожилá Мелáшка в свéкровій хáті, як у раÓ. Пíсля
вбóгої бáтькової хáти вонá нíби ввійшлá в пáнські покóї. Кай-
дашéва хáта булá простóрна, з чимáлими яснÅми вíкнами, з
новÅми образáми, з велÅкими вишивáними рушникáми на стíнах
та на образáх. I зелéний садóк, i малéнька пáciкa в садкý під
горóю, i кринÅця під грýшею, i левáда, i зелéна дібрóва на гóрах, i
розмóва з Лаврíном за пáсікою — все нíби заквітчáло свéкрову
хáту квíтками та залилó пахощами. ТÅждень минýв, як однá
годÅна.

Мелáшка нíби не бáчила, як п’Õний свéкор лáявся з
свекрýхою, нíби не чýла, як свекрýха обсипáла її неласкáвими
словáми.

КайдашÅха привітáла стáршу невíстку пéрше солóдкими
медóвими словáми, а пóтім ужé далá їй покуштувáть полÅну. З
Мелáшкою вонá обійшлáсь інáкше: вонá одрáзу почастувáла її
полÅном. Вонá не злюбÅла Мелáшчиних батькíв, і як тíльки
брáлась за тíм’я, то згáдувала Запáдинці і своÉ розглÕдини в Ба-
лашíв. Мелáшка булá молодá, незугáрна до важкóї робóти, а Кай-
дашÅсі дýже бажáлось на стáрість полéжати та одпочÅть
(І. Нечуй-Левицький).



122

Вправа 9. Прочитайте речення. Знайдіть помилки у використанні
дієприслівників. Запишіть правильно.

1. Читая газети, ми дізнаємося новини кожного дня.
2. Написавши екзамен, роботи були здані викладачеві.
3. Знайшовши загублений конспект, мені стало радісно.
4. Повертаючись додому, мені зустрівся одногрупник.

Запитання та завдання
для самоконтролю

1. Яка частина мови називається дієсловом?
2. Які граматичні форми об’єднує дієслово?
3. Які видові форми має дієслово? Яка відмінність у значенні

видових форм?
4. Що означають дієслова активного стану? пасивного?
5. Яке значення мають дієслова дійсного способу? У яких фор-

мах вони вживаються?
6. Яке значення мають дієсліва наказового способу? Як ці фор-

ми утворюються?
7. Яке значення мають дієслова умовного способу? Як утво-

рюються?
8. У яких часових формах уживаються дієслова в українській

мові?
9. Назвіть особові форми дієслова.

10. Схарактеризуйте безособові дієслова, визначте їхні значен-
ня та форми, у яких вони виступають.

11. Дайте визначення дієприкметника.
12. Яке лексичне значення, граматичні ознаки має дієприкмет-

ник?
13. Які ознаки спільні і які відмінні між дієприкметником та

дієсловом і прикметником?
14. Назвіть основи, від яких можуть утворюватися дієприкметники.
15. Які значення і способи творення активних, пасивних діє-

прикметників?
16. За яких умов дієприкметники переходять у прикметники?

Якими ознаками розрізняються дієприкметники і прикметники?
17. Дайте визначення дієприслівника як форми дієслова.
18. Які граматичні значення має дієприслівник?
19. Які ознаки спільні між дієприслівником та іншими дієслів-

ними формами?
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20. Що споріднює дієприслівник із прислівником?
21. Назвіть основи, від яких можуть утворюватися дієприслів-

ники?
22. За допомогою яких засобів утворюються дієприслівники?

Прислівник (наречие)

Вивчаючи цю тему, студент повинен знати:
— основні теоретичні поняття, пов’язані з вивченням прислів-

ника;
— ознаки прислівника як частини мови;
— розряди прислівників за значенням;
— які прислівники можуть утворювати ступені порівняння;
— основні правила написання прислівників.
Студент повинен уміти:
— розрізняти прислівники і прийменниково-відмінкові форми

іменних частин мови;
— утворювати ступені порівняння прислівників;
— перекладати українською мовою тексти з прислівниками.

Пригадайте!!! Прислівник об’єднує слова зі значен-
ням ознаки дії, стану та якості або вказує на обставини, за
яких відбувається подія чи явище: навчатися (як?) ста-

ранно, сумлінно, наполегливо. Прислівники є незмінними слова-
ми. Цим вони відрізняються від інших повнозначних частин мо-
ви. Незмінність форми деяких прислівників споріднює їх із тими
службовими словами, які поповнили свій склад за рахунок при-
слівників. Розрізнення таких одиниць можливе лише у реченні.
Наприклад: Тихо навколо — прислівник; Обійти навколо стола —
прийменник.

# Детальніше про це див. матеріали підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 205—206.

Розряди прислівників за значенням

Пригадайте, що за значенням прислівники поділяються на
два основні розряди: означальні, що позначають властивості,
якості, спосіб дії (рішуче, швидко, весело); обставинні, що по-
значають обставини протікання дії — час, місце, причину, мету
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(сьогодні, тут, вночі, згарячу, напоказ). Сформувалися прислів-
ники як частина мови в основному за рахунок інших повнознач-
них частин мови: іменників (угорі, вдень, восени), прикметників
(добре, тяжко, пізно), числівників (двічі, утрьох, поодинці), за-
йменників (по-моєму, нізащо, по-іншому), дієслів (мовчки, на-
встоячки, жартома).

Вправа 1. Перепишіть речення. Підкресліть прислівники разом із тими
словами, з якими вони сполучаються. Визначте розряди.

1. Є уроки, які треба пережити наодинці (Ю. Мушкетик).
2. Тут сон навшпиньки ходить і зорі кличе у висоти (А. Малиш-
ко). 3. Світ не без добрих людей, раз розділився надвоє (А. Чу-
бинський). 4. Любов на власному суді така мала, немов не варто
їй і жить (Л. Костенко). 5. За все доводиться платити, ніщо без-
слідно не мине; життя ж у кожного одне, і гідно слід його прожи-
ти (М. Луків). 6. Ми часто похапцем живем, все відкладаючи на
потім (Л. Костенко). 7. Де-не-де озветься пташина несміло, немов
перед бурею в темному гаю, і знову замовкне (Леся Українка).
8. День гасне потроху, кругом вечоріє (О. Гончар). 9.Люблю чер-
нігівську дорогу — весною, влітку, восени (Л. Костенко). 10. Такі
ночі бувають, мабуть, тільки у Таврії. Тихі та ясні, по-літньому
теплі й по-степовому духмяні (Д. Міщенко).

Вправа 2. До кожного з поданих прислівників доберіть прислівник,
протилежний за значенням: назад, вночі, тихо, мало, сьо-
годні, вгору, гарно, пізно, здалеку.

Вправа 3. Перекладіть українською мовою прислівники. З’ясуйте, як
їх утворено.

Влево, без вести, вокруг, сверху, снизу, справа, неудобно, по-
степенно, иногда, тотчас, одновременно, мимоходом.

Вправа 4. Доберіть до поданих слів спільнокореневі прислівники,
поясніть, як вони утворені. Зразок: Скакати — вскач, хо-
лодний — холодно.

Перед, осінь, привіт, два, день, гора, відомий, різний.

Вправа 5. Прочитайте виразно текст, випишіть прислівники разом із
пояснюваними словами, укажіть значеннєві розряди.

Надвóрі веснá вповнí. КудÅ не глянь — скрізь розвернýлося,
розпустÅлося, зацвілó пÅшним цвíтом. Яснé сóнце, тéпле й
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прÅязне, ще не вспíло наплодÅти палÓчих слідíв на зéмлю: як
на ВелÅкдень дíвчина, красýється вонá в свої́м розкíшнім
убраннí… Пóле — що безкрáє мóре — скíльки зглÕнеш — ро-
зіслáло зелéний кÅлим, аж сміÃться в очáх. Над ним сÅнім
шатрóм розіп’Õлось нéбо — ні плÕмочки, ні хмарÅночки,
чÅсте, прозóре — пóгляд так і тóне… З нéба, як розтóплене
зóлото, ллÃться на зéмлю блискýчий світ сóнця; на ланáх грáє
сóнячна хвÅля; під хвÅлею спíє хліборóбська дóля…
Легéнький вітерéць подÅхає з тéплого крáю, перебігáє з нÅвки
на нÅвку, жÅвить, освіжáє кóжну билÅнку… І ведýть вонÅ між
собóю тÅху-таÃмну розмóву: чýтно тíльки шéлест жÅта,
травÅці… А згорÅ лÅне жáйворонкова пíсня: донóситься гóлос,
як срíбний дзвінóчок, — тремтÅть, переливáється, застигáє в
повíтрі. Переривáє йогó перепéлячий крик, зірвáвшись угóру;
заглушáє докýчне сюрчáння трав’янÅх кóників, що як не розі-
рвýться, — і все те зливáється докýпи у якÅйсь чуднÅй гóмін,
вривáється в дýшу, розбýркує в ній дóбрість, щÅрість, любóв
до всьóго… Гáрно тобí, лÓбо, вéсело! На сéрці стихáють
негóди; на дýмку не лíзуть клóпоти: дóбра надíя обгортáє тебé
дóбрими думкáми, бажáннями… Хóчеться самóму жÅти й
любÅти; бажáєш кóжному щáстя. Недáром в такý годÅну —
абó недíля, абó якé свÕто — хліборóби вихóдять на пóле хлібá
обдивлÕтись!

Вправа 6. Подані прислівники, що виконують термінологічну функ-
цію, поділіть на три групи: а) пов’язані з математикою;
б) з мовознавством; в) з біологією. Окремо випишіть
прислівники, що належать до загальнонаукової терміно-
логії.*

Вегетативно, вертикально, синтаксично, абсолютно, фізично,
горизонтально, симетрично, префіксально, боляче, важливо, гігі-
єнічно, паралельно, перпендикулярно, стилістично, орфографіч-
но, генетично, ймовірно, фонетично, спрощено, фізіологічно,
пропорційно, синонімічно, схематично, рефлексивно, арифмети-
чно, граматично.

* Доберіть самостійно терміни — прислівники (5—8 слів), пов’язані з економікою.

Вправа 7. Доберіть по десять прислівників, що відповідають на те
саме питання. 1) Тихо (як? у який спосіб?) 2) Скрізь (де?
куди? звідки?) 3) Вчора (коли? доки? відколи?).
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Ступені порівняння прислівників

Пригадайте способи творення ступенів порівняння
прислівників. Серед означальних прислівників лише якіс-
но-означальні утворюють форми вищого і найвищого сту-

пенів порівняння. Вищий ступінь: проста форма (сісти зручні-
ше, прочитати виразніше); складена форма (сісти більш зручно,
прочитати більш виразно). Найвищий ступінь: проста форма
(сісти найзручніше, прозвучав найвиразніше); складна форма
(сидіти якнайзручніше, прочитати якнайвиразніше); складена фор-
ма (найбільш зручно, найбільш виразно). Значення вищого ступе-
ня може підсилюватись словами багато, далеко, куди, ще, трохи:
куди більше, трохи краще. Від окремих прислівників прості фор-
ми вищого ступеня порівняння утворюються зміною основи: гар-
но — краще, мало — менше, погано — гірше.

# Детальніше про це див. матеріали підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 205

Вправа 1. Від прислівників утворіть просту форму вищого ступеня
порівняння. Заповніть таблицю.

Суфікс -ш- Суфікс -іш- Інший корінь

1 2 3

Погано, довго, дрібно, детально, повно, добре, рішуче, сильно,
мало, хитро, різноманітно, коротко, довго, цінно, глибоко.

Вправа 2. Словами «так» чи «ні» висловіть свою згоду чи незгоду із
запропонованими твердженнями, обґрунтовуючи відпо-
відь. Утворіть усі можливі форми вищого й найвищого
ступенів порівняння прислівників.

1. Від прислівників тепло, рано, чітко можна утворити сту-
пені порівняння.

2. Від прислівників щедро, часто, високо не можна утворити
ступені порівняння.

3. Від прислівників абсолютно, боляче, горизонтально не мож-
на утворити ступені порівняння.

4. Від прислівників вчасно, сніжно, сліпо можна утворити
ступені порівняння.
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Вправа 3. Від поданих прислівників утворіть усі можливі форми
ступенів порівняння: високо, низько, гарно, далеко, погано,
дорого, дешево.

Вправа 4. Від поданих прислівників утворіть зменшувально-пестливі
форми. Поясніть, від яких прислівників можна утворити
такі форми.

Глибоко, часто, помалу, тут, зелено, вогко, мало, близько, ви-
соко, далеко, трохи.

Вправа 5. У кожній групі прислівників знайдіть зайве слово, яке ви-
падає з ряду за написанням н чи нн. Поясніть правопис цих
прислівників.

1. Безці…о, здивова…о, схвильова…о, впевне…о, нежда…о.
2. Попідти…ю, бездога…о, бездум…о, навма…я, невпи..о.

Вправа 6. Прочитайте тексти. Виконайте переклад виділених курси-
вом українських прислівників російською мовою. Підго-
туйте коротке повідомлення про використання вказаних
прислівників у обох мовах.

І. Навшпиньках чи навшпиньки?
У сучáсній украÉнській літератýрі, а так сáмо й у нáших слов-

никáх бáчимо словá навшпúньках і навшпúньки, що не мáють
ніÕкої значеннÃвої різнÅці: «Я навшпÅньках пройшлá до пéршого
рÕду крíсел і сíла на пéршому вíльному мíсці» (І. Вільде); «Щоб
крáще бáчити, навшпÅньки поставáли, а мóже, і на те, щоб вÅщий
мáти зріст» (М. Рильський); «Повз мáтерине купé кóжному
хотíлося пройтÅ навшпÅньки» (О. Гончар). Є ще слóво на-
вшпúнячки, що означáє те сáме: «Старíші на лáвках, а молодí
позáду стаю́ть навшпÅнячки» (переклад М. Рильського). Так яке
слóво прáвильніше — навшпúньках чи навшпúньки? Гадáю, що
дрýге. Пéрше слóво набулó закíнчення -ах за аналóгією до
росíйського відповíдника на цыпочках, дрýге слово мáє
закíнчення -и, дýже характéрне для украÉнських прислíвників:
наввúпинки, наввúринки, наввúпередки тощо. Такé ж закíнчення й
у слóва навшпúнячки, якé мáє всі правá на існувáння.

ІІ. Уперто чи наполегливо?
«Завóд упéрто працювáв дáлі, щоб учáсно вÅконати почéсне

замóвлення», — читáємо в однíй газéті. В такóму тéксті при-
слíвник упéрто не підхóдить, бо він надаÃ дієслóву, якóго
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стосýється, негатÅвної фýнкції, напрÅклад: «Барóметр упéрто
покáзував «дощ», хочá в той день не кáпало нáвіть і сóнце
блищáло крізь хмáри» (М. Коцюбинський). У навéденій на
почáтку фрáзі дієслóво працювáти вимагáє прислíвника з по-
зитÅвним знáченням; такÅм бýде слóво наполéгливо. Те сáме
мóжна сказáти й про прикмéтники впéртий і наполéгливий:
«Упéртий, як віслÓк» (з живÅх уст); «Васи́ль — людÅна на-
полéглива, трудовÅта» (О. Копиленко) (Б. Антоненко-Давидович).

Особливості правопису прислівників

Зверніть увагу на відмінність у правописі між при-
слівниками та прислівниковими сполученнями. Згадай-
те!!! Разом пишуться: а) складні прислівники, утворені

сполученням прийменника з прислівником: відтепер, доконче,
донині, навічно, насправді, подекуди, позавчора, позаторік, удві-
чі; б) складні прислівники, утворені сполученням прийменника з
іменниковими, прикметниковими, займенниковими, числівнико-
вими формами: безвісти, безперестанку, (у-)влітку, (у-) внаслі-
док, (у-)вплач, (у-)врукопашну, довкола, дотла, дощенту, заочі,
запанібрата, зранку, навесні, надвечір, назустріч, напівдорозі,
напоказ, опівночі, посередині, востаннє, замолоду, згарячу, на-
швидку, (у-) внічию,(у-)вдвоє, (у-)втроє, (у-)вперше, надвоє, заод-
но, поодинці; в) складні прислівники, утворені сполученням кіль-
кох прийменників із будь-якою частиною мови: (у-)вдосвіта,
завбільшки, навкруги, навскіс, наосліп, напоготові, позавчора,
спідлоба; г) складні прислівники, утворені з кількох основ (із
прийменником чи без нього): (у-)втридорога, мимоволі, насампе-
ред, стократ, чимдуж, чимраз.

Увага!!! Компоненти складних прислівників, утворених
сполученням часток аби-, ані-, де, чи-, що-, як- із будь-
якою частиною мови, теж пишуться разом: абияк, аніде, де-

коли, чимало, щовечора, щодня, якраз, якнайкраще та ін. Але: аби
тільки, дарма що, поки що, чи що, як коли, як слід, як треба.

Окремо пишуться: а) прислівникові сполучення, що склада-
ються з прийменника (іноді із часткою) та іменника, у яких
останній зберігає своє лексичне значення й граматичну форму:
без відома, без жалю, без кінця, без кінця-краю, без ліку, без сма-
ку, без сумніву, без толку, без упину, в(у) міру, в(у) ногу, в обмін,
в(у) цілості, до діла, до краю, до побачення, до сих пір, до снаги,
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за кордон, за кордоном, з-за кордону; з діда-прадіда, з давніх-
давен, на бігу, на весну, на віки вічні, на відмінно, на диво, на
жаль, на ніщо, на прощання, на ходу, на чолі; над силу; не з ру-
ки; ні на гріш; по весні, по совісті, по черзі, у вічі, у стократ; уві
сні; б) сполучення, що мають значення прислівників і складають-
ся з двох іменників (числівників) та прийменників (або без них):
від ранку до вечора, день у день, (і)з боку на бік, (і)з дня на день,
один по одному, один в один, раз по раз, раз у раз, рік у рік, (і)з
року в рік, сам на сам, час від часу, (і)з кінця в кінець, (і)з краю в
край, (і)з ранку до вечора, честь честю, одним одна, нога в ногу,
один одинцем; в) сполучення, що мають значення прислівників і
складаються з узгоджуваного прикметника (числівника, займен-
ника) й іменника: другого дня, таким чином, темної ночі, тим
разом, тим часом (але: тимчасом як — сполучник); г) прислів-
ники, утворені сполученням прийменника з повним прикметни-
ком чоловічого чи середнього роду: в основному, (у)в цілому; д)
прислівники, утворені сполученням прийменника по зі збірним
числівником: по двоє, по троє, по четверо тощо;

Через дефіс пишуться: а) складні прислівники, утворені від
прикметників і займенників за допомогою прийменника по із за-
кінченням -ому(-єму) або (-к)и: по-козацькому (-ки), по-
господарському (-ки), по-християнському (-ки), по-іншому, по-
своєму, по-сусідському (-ки); також по-латині; б) складні прислі-
вники, утворені від порядкових числівників за допомогою прий-
менника по: по-перше, по-друге, по-третє і т. д.; в) неозначені
складні прислівники з частками будь-, -небудь, казна-, -то, хто-
зна-: будь-де, будь-коли, будь-куди, де-небудь, куди-небудь, як-
небудь, казна-що, аби-то, так-то, хтозна-як; г) складні прислів-
ники, утворені з двох однакових, синонімічних або антонімічних
прислівників: далеко-далеко, ледь-ледь, ледве-ледве, ось-ось;
один-однісінький, давним-давно, (у)врешті-решт, геть-чисто,
гидко-бридко, повік-віків, зроду-віку, тишком-нишком, рано-
вранці, часто-густо, (у)вряди-годи, десь-інде, десь-інколи, сяк-
так; більш-менш(-е), видимо-невидимо (але: одним одна, один
одним, (у)все одно, (у)все рівно, кінець кінцем, сама самотою).
Через два дефіси пишуться складні прислівники, утворені повто-
ренням часток або повторенням слова зі службовими компонен-
тами всередині: будь-що-будь, віч-на-віч, (у)всього-на-всього, де-
не-де, коли-не-коли, пліч-о-пліч, хоч-не-хоч, як-не-як.

# Детальніше про це див. матеріали підручника
«Українська мова» (КНЕУ, К., 2006), с. 217—220.
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Вправа 1. Запишіть прислівники у три стовпчики: разом, окремо і
через дефіс.

Все/одно, з/на/двору, не/само/хіть, їжакувато/гостро, види-
мо/невидимо, в/основному, з/боку/на/бік, у/мить, раз/у/раз, сти-
ха/помаленьку, в/цілому, стук/грюк, сяк/так, кінець/кінцем,
рік/у/рік, на/швидку/руч, зроду/віку, казна/як, врешті/решт,
без/перестанку, зо/зла, тим/часом, рік/у/рік, по/одинці, дарма/що.
Вправа 2. Поясніть правопис прислівників раз у раз, рік у рік, час від

часу, з дня на день, кінець кінцем, врешті-решт, честь че-
стю, сама самотою.

Вправа 3. Утворіть усі можливі прислівники від числівників: третій,
четвертий, п’ятий. Зразок: перший — по-перше, вперше,
спершу.

Вправа 4. Додайте до поданих прислівників синонімічні слова, пояс-
ніть написання цих слів. Зразок: часто-густо.

Тишком…, гидко…, любо…, рано…
Вправа 5. Перепишіть текст. Знімаючи риску, правильно запишіть

прислівники. Поясніть правопис прислівників і прислівни-
кових сполучень.

Бýти творцéм свогó життя́ й самóго себé на/пóвну/сÅлу — це
в/основнóму розвивáти індивідуáльні здíбності та реалізóвувати
можлÅвості, знахóдити свій шлях у життí й пройтÅ йогó до кíнця,
залишáтися самÅм собóю за бýдь-яки́х життÃвих обстáвин,
прожÅти так, щоб дістáти мáксимум задовóлення для сéбе й
принéсти якомóга бíльше щáстя та кóристі íншим лÓдям.

Насáм/перед діÕльність твóрчої особи́стості нестандáртна. І це
не/прóсто бажáння звернýти на сéбе увáгу, а прáгнення
день/у/день знайтÅ чи створÅти щось новé, знайтÅ свій влáсний
шлях, не зрáдити íстині абó самóму собí. Для цьóго, як прáвило,
потрíбно чи/мáло мýжності, вóлі, си́ли харáктеру.

Якщó ви бажáєте бýти по/спрáвжньому твóрчою особÅстістю,
слід набрáтися терпíння й мýжності, учÅтися наполягáти на
своÃму, довóдити по змóзі розпочáте до кінця́ (З журналу).
Вправа 6. Правильно запишіть прислівники разом, окремо або через

дефіс. З кожної групи прислівників виберіть по три прислів-
ники і складіть із ними речення.

1. Вряди/годи, в/цілому, десь/інде, десь/інколи, тим/разом,
сяк/так, аби/то, в/основному, будь/де, будь/коли, в/двоє, в/троє,
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в/четверо, в/перше, в/друге, в/третє, на/двоє, на/троє, на/четверо,
у/двох, у/трьох, у/чотирьох, в/одно, за/одно, по/одинці, с/першу,
будь/куди, по/троє, де/небудь, десь/то, казна/де, другого/дня, каз-
на/коли, коли/небудь, таким/чином, тим/часом, коли/небудь, ку-
ди/небудь, так/то, хтозна/як, як/не/будь, по/двоє, по/перше,
по/друге, по/четверо, по/третє.

2. Без/відома, віч/на/віч, без/кінця, без/краю, без/ліку, будь/що
/будь, без/сліду, від/ранку/до/вечора, день/у/день, по/батьківсь-
кому, з/боку/на/бік, з/дня/на/день, без/сумніву, на/бік, на/верх,
на/верху, на/виліт, на/відліг, на/відріз, над/вечір, на/дворі, на/зад,
на/зустріч, на/раз, на/останок, на/пам’ять, на/рівні, без/упину,
в/нагороду, в/позику, до/вподоби, до/гурту, до/діла, до/загину,
до/краю, до/ладу, всього/на/всього, далеко/далеко, де/не/де, ко-
ли/не/коли, ледве/ледве, ось/ось, до/лиха, на/світанку, на/славу,
на/сміх, на/ходу, на/щастя, під/боком, під/силу, по/закону,
по/совісті, по/сусідству.

3. По/суті, по/черзі, по/українськи, у/вигляді, до/міри, до/пари,
один/в/один, раз/у/раз, час/від/часу, до/побачення, до/речі, до/сих
/пір, до/сьогодні, за/кордон, пліч/о/пліч, хоч/не/хоч, як/не/як,
по/братньому, по/господарському, по/іншому, по/нашому,
по/своєму, по/українському, без/вісті, без/перестанку, до/верху,
до/віку, до/волі, до/гори, до/дому, до/низу, до/щенту, по/хрис-
тиянському, за/рахунок, з/за/кордону, з/краю/в/край, з/розгону,
на/бігу, на/вагу, на/весну, на/вибір, на/віку, на/диво, на/жаль,
на/зло, на/зразок, на/льоту, на/мить, на/поруки, на/радість,
по/батьківськи, по/братерськи, по/господарськи, по/латині.

Вправа 7. Доберіть до поданих прислівників російські відповідники.
Поясніть правопис таких слів в обох мовах. Складіть ре-
чення із виділеними словами.

Вбік, ввечері, вволю, вголос, вгорі, вдень, взимку, взнаки, від-
разу, вкрай, вкупі, внизу, впам’ятку, вперед, впереміж, впереміш,
вплач, впору, враз, вранці, врешті, врівень, вряд, врозкид, вроз-
сип, всередині, вслід, всмак.

Вправа 8. Правильно запишіть слова у реченнях. Поясніть їхній пра-
вопис.

Прочитай вірш на/пам’ять. — На/пам’ять він подарував мені
книжку.

В/середині щось дуже заболіло. — Це правило шукай
в/середині розділу.
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Зауважую вам в/останнє. — Вони постукали в/останнє вікно.
Він повернув у/бік. — Він ударив у/бік.
С/початку це не було ясно. — З/початку розмови вони зрозу-

міли вашу думку.
Ми чуємо це в/перше. — Зайдемо в/перше село.
У нас чи/мало є досягнень. — Чи/мало ми вам допомагали?
Ми те/ж виступали на зборах. — Він говорив те/ж, що і я.
Як/ось воно уже буде. — Як/ось і Марко на поріг.

Вправа 9. У кінці кожного прислівника допишіть суфікси –и чи -і.
Аргументуйте свій вибір закінчення.

Вранці…, вночі…, навкруг…, по-ведмеж…, по-заяч…,
трох…, пошепк…, трич…, двіч…, по-батьківськ…, опівноч…,
безвіст…, по-українськ…, навік…, нараз…, докуп…

Вправа 10. Запам’ятайте українські відповідники фразеологічних
сполук, до складу яких уходять прислівники.

Без малейшего отлагательства — негайно, невідкладно
Бесплатно выдать — безоплатно видати
Бесполезно трудиться — марно працювати
Беспрепятственно допускать — безперешкодно допускати
Бесчисленное множество — безліч (-чи), безлік
Более или менее — більш-менш
Больше всего — найбільше
Большей частью — здебільшого
Бросать на произвол судьбы — кидати напризволяще
В последний раз — востаннє
В преддверии переговоров — напередодні перемовин
В розницу — нароздріб, уроздріб
В самом деле — справді, насправді
Вернее всего — певніше за все, щонайпевніше
Временно отстранить — тимчасово усунути
Все обстоит благополучно — все гаразд
Все равно — все одно, однаково, байдуже
Всего лучше — найкраще, якнайкраще
Довольно много — чимало, доволі
Достойно внимания — варто, гідно уваги
И до настоящего времени — і досі, дотепер, донині
Каждый день — щодня
Каждый раз — щораз, щоразу
Короче говоря — словом, одним словом
Мало-помалу — потрохи, мало-помалу
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Много значит — багато важить
Наедине — на самоті, сам на сам, наодинці
Не взирая на то, что; несмотря на то, что — дарма що, не-

зважаючи на те, що
Не вовремя — невчасно
Немедленно сообщить — негайно повідомити
Необходимо — необхідно
Один на один — сам на сам, наодинці, на самоті, віч-на-віч
Отдельно жить — нарізно жити
От испуга — з переляку
По крайней мере — принаймні
Пользуясь случаем — принагідно
Прежде времени — завчасу, дочасно, передчасно
Прежде всего — передусім, насамперед
С удовольствием — залюбки
Самовольно решить — самочинно вирішити
Свести на «нет» — звести нанівець
Со двора — знадвору
Со всей мочи, что есть мочи — чимдуж
Соединять вместе — з’єднувати докупи
Сразу — зразу, відразу
Требовать настойчиво — уперто, настійно вимагати
Тщательно (акуратно) уложить — ретельно скласти
Тщательно (внимательно) искать — пильно шукати
Тщательно (усердно) проверить — ретельно перевірити
Чем далее — дедалі, чимдалі
Чем скорее, тем лучше — що швидше, то краще
Через некоторое время — з часом, згодом
Чрезмерно — надміру, надмірно

Запитання та завдання
для самоконтролю

1. Яка частина мови називається прислівником?
2. Якими ознаками прислівник подібний до вивчених частин

мови? Якими відрізняється?
3. Назвіть значеннєві розряди прислівників.
4. Які значення мають означальні прислівники? Наведіть при-

клади.
5. Які значення мають обставинні прислівники? Наведіть при-

клади.
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6. Які прислівники утворюють форми ступенів порівняння?
7. Як утворюється вищий ступінь порівняння прислівників?

Наведіть приклади.
8. Як утворюється найвищий ступінь порівняння прислівни-

ків? Наведіть приклади.
9. Сформулюйте основні правила написання прислівників:

1) разом; 2) окремо; 3) через дефіс.

Тестові завдання

1. Через дефіс пишуться всі слова в рядку:
а) по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так;
б) з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи;
в) мало/помалу, віч/на/віч, десь/інколи, по/латині;
г) десь/то, як/раз, як/небудь, будь/коли;
д) по/двоє, по/друге, по/третє, по/сучасному.
2. Через дефіс пишуться всі слова в рядку:
а) пліч/о/пліч, з давніх/давен, день/у/день, по/латині;
б) на/гора, коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь;
в) віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли;
г) ледве/ледве, по/праву, по/друге, як/не/як;
д) більш/менш, раз/по/раз, будь/куди, десь/не/десь.
3. Разом треба писати всі прислівники рядка:
а) без/вісти, в/серйоз, до/речі, на/вскіс;
б) у/розтіч, від/давна, без/перестанку, у/брід;
в) за/багато, до/вкруги, до/вподоби, на/впростець;
г) по/двоє, по/декуди, на/весні, у/досвіта;
д) с/піднизу, на/прокат, на/жаль, в/суціль.
4. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку:
а) вряди/годи, любо/дорого, раз/у/раз, коли/не/коли;
б) хтозна/коли, пліч/о/пліч, по/літньому, навік/віки;
в) по/батьківськи, крок/за/кроком, часто/густо, з дав-

ніх/давен;
г) по/сусідськи, по/одинці, де/не/де, сяк/так;
д) зроду /віку, як/не/як, кінець/кінцем, довго/довго.
5. Правильно записано всі прислівники рядка:
а) по сусідськи, удвох, з гори, на диво;
б) віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби;
в) десь-інде, підчас, допобачення, сповна;
г) з роду-віку, на щастя, на виворіт, здалека.
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Контрольно-тренувальні завдання

Зразки контрольних завдань із теми:
«Практична граматика. Дієслово. Дієслівні форми.

Прислівник»

Варіант № 1
1. Утворіть від поданих дієслів форми 1, 2 ос.одн. і 3ос.мн.,

визначте дієвідміну: фарбувати, пити, спати, ревіти, носити,
шити, пороти.

2. Утворіть від поданих дієслів усі можливі форми майбутньо-
го часу (для 1 ос. одн. і 3 ос. мн.) та визначте дієвідміну: робити,
зварити, додати, замовкнути, списати, жити.

3. Утворіть усі можливі форми наказового та умовного спосо-
бів дієслів: здавати, розповідати, привезти, вчити.

4. Утворіть, де це можливо, видову пару від поданих дієслів:
проходити, рости, надписати, вичитати, працювати, дивитися,
говорити.

5. Утворіть усі можливі форми минулого часу дієслів: берег-
ти, малювати, опрацювати.

Варіант № 2
1. Назвіть граматичні категорії дієслова.
2. Утворіть від поданих дієслів форми 1, 2 ос.одн. і 3ос.мн.

теп.часу, визначте дієвідміну; підкресліть літери, що чергуються
при словозміні: бігти, любити, спати, ревіти, носити, возити,
жити, боротися, кричати, водити.

3. Замініть активні дієприкметники теперішнього часу, що по-
рушують стилістичну норму сучасної української літературної
мови, нормативними відповідниками: згасаючий вогонь, зеленію-
ча трава, працюючі робітники, хвилюючий момент, оточуюче
середовище, вражаючі результати, потопаючий хлопець, знаю-
чий фахівець, бажаючий студент, думаюча людина.

4. Утворіть вищий та найвищий ступені порівняння прислів-
ників і складіть із ними словосполучення: гарно, важко, близько,
коротко, дорого.

5. Утворіть усі можливі форми дієприслівників і введіть їх у
речення: відпочивати, взяти, закрити, нести, зачинити, зупини-
ти, співати.
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Варіант № 3
1. Дайте загальну характеристику дієприкметнику.
2. Утворіть від поданих дієслів усі можливі форми майбутньо-

го часу (для 1 ос. одн. і 3 ос. мн.) та визначте дієвідміну: зробити,
готуватися, доглядати, сказати, дати, замовляти, писати, мрі-
яти, жити.

3. Утворіть від поданих дієслів пасивні дієприкметники мину-
лого часу, складіть із ними словосполучення: охолодити, наро-
дити, засудити, прикрасити, оголосити, заплатити, виконати,
зробити.

4. Утворіть предикативні форми на -но, -то від поданих діє-
слів і складіть із ними речення: викосити, зробити, вичитати,
опрацювати, відчинити, повідомити.

5. Поясніть правопис поданих прислівників, складіть із ними
словосполучення: найменше, учора, звисока, бозна-як, з давніх-
давен, по-дружньому, будь-коли, уві сні, до речі, осторонь.

Варіант № 4
1. Розподіліть подані прислівники за групами написання:
1) повторення одного і того ж слова або однакових основ;
2) повторення антонімічних або синонімічних основ;
3) прислівники із префіксом по- і суфіксами -ому, -єму, -ськи,

-цьки, -і, утворені від іменних частин мови;
4) прислівники, утворені від іменних частин мови та прийме-

нників.
Зроду-віку, тихо-тихесенько, опівночі, зранку, втричі, по-перше,

по-вашому, по-козацьки, чимало, нізвідки, востаннє, в цілому, не-
ждано-негадано, тільки-тільки, туди-сюди, по-господарськи, види-
мо-невидимо, мало-помалу, рано-вранці, навік-віки, по троє, тет-а-
тет, сам на сам, рік у рік, з боку на бік, більш-менш, тишком-
нишком, любо-дорого, на добраніч, до побачення, не до речі, тим
часом, босоніж, мимохіть, праворуч, потихеньку, вперше, натроє,
щороку, дарма що, абияк, крок за кроком, аніяк, спідлоба, деколи,
казна-як, будь-коли, десь-інколи, деінде, одним одна, честь честю,
нашвидкуруч, на жаль, по щирості, по честі, будь-що-будь, уві сні,
напам’ять, на відмінно, по-латині.

Варіант № 5
1. Утворіть від поданих слів усі можливі прислівники та пояс-

ніть їхній правопис: двоє, кращий, зелений, день, пам’ять, двір,
свій. Зразок: три — тричі, по троє, утроє, утрьох.
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2. Поясніть правопис прислівників: удень, щороку, по-перше,
напам’ять, плече в плече, на жаль, утричі, деколи, казна-як, ані-
трохи, честь честю, сам на сам, сама-самісінька, в основному.

3. Утворіть вищий ступінь порівняння прислівників: мало,
скоро, далеко, глибоко, близько, високо, тихо, багато.

4. Утворіть прислівники від поданих дієслів: схотіти, шепо-
тіти, жартувати, сидіти, стояти.

Службові частини мови (служебные части речи)

Вивчаючи цю тему, студент повинен знати:
— склад службових частин мови;
— функції службових частин мови;
— творення складних і складених прийменників, сполучників

та часток;
Студент повинен уміти:
— розрізняти структуру і функції службових частин мови;
— орієнтуватись у перекладі українською мовою текстів зі

службовими словами.
Пригадайте, що до незмінних службових частин мови
належать: прийменник, сполучник і частка. Службові
слова не позначають предметів, ознак чи властивостей, дій,

станів, не мають морфологічних ознак (крім незмінності форми),
не виконують синтаксичної функції членів речення. Проте, як і в
російській мові, вони відіграють важливу роль як засоби зв’язку і
відношень між повнозначними словами (прийменники і сполуч-
ники) або беруть участь у словотворенні, у вираженні окремих
морфологічних форм слів та надають висловлюванням певних
смислових і емоційно-експресивних відтінків значень (частки).

# Детальніше про це див. матеріали підручника «Украї-
нська мова» (КНЕУ, К., 2006), заняття 48, с. 296—299.

Прийменники (предлоги)

Структурні особливості та правопис
складних прийменників

Пригадайте!!! Прийменник об’єднує у своєму складі
службові слова, які в сполученні з формами непрямих
відмінків іменників, числівників, займенників виражають

різні смислові відношення: місця (коло річки, перед університе-
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том, вздовж дороги), мети (за правду), причини (через хворобу),
умови (за бажання), допустові (напротивагу сказаному). Прий-
менники поділяються на дві групи: первинні (в, у, без, від, з,
крізь, під, при, про) та вторинні: відіменні (коло, край, протягом,
шляхом), віддієслівні (включаючи, зважаючи на), відприслівни-
кові (близько, всупереч, довкола, навкруги, поблизу). За структу-
рою прийменники поділяються на прості (від, до, для, з, на),
складні (з-за, з-під, поміж, посеред), складені (у разі, у справі, з
огляду на).

Вправа 1. Перепишіть речення. Підкресліть прийменники, визначте,
які смислові відношення вони виражають (часові, причи-
нові, місця, мети тощо).

І. 1) З лісу шепче гілка, з жита — перепілка, з-за широкого
лиману журиться сопілка (А. Малишко). 2) Ллється з-поза хмар
проміння тепле і голубувате (М. Рильський). 3) З-під коріння ли-
пи било джерело погожої води (І. Франко). 4) З-над річки лине
пісня голосна (М. Рильський). 5) Марія з-під долоні радісно мру-
житься на засніжений, обсіяний сонцем світ (М. Стельмах).
6) Надходив ранок. Слався по долинах тонкий туман (М. Рильсь-
кий). 7) Темно-попелясті розірвані хмари полохливо бігли по ни-
зькому обважнілому небі (М. Стельмах). 8) По пшениці теплий
вітер хвилями гуляє, молодую пшениченьку неначе гойдає
(Л. Глібов). 9) Біля блакитного гроту море здималось і раз у раз
вливало в нього срібло своїх хвиль (М. Коцюбинський). 10) По
діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до са-
мого долу (Т. Шевченко).

ІІ. 1) Край лісу таємниче біліють стовбури осик та беріз (Леся
Українка). 2) Під дощем берізка біла край дороги на горбі ронить
сльози голубі (А. Шпак). 3) Вода при березі починала каламути-
тись і жовкнути, разом з піском хвиля викидала з дна моря на бе-
рег каміння. Ми бачили Говерлу крізь туман, мов крізь прозору
голубу запону (М. Рильський). 4) Посеред лісу простора галява з
плакучою березою і великим престарим дубом (Леся Українка).
5) Зрушились зими, збудились води, задзвеніла земля од співу
потоків. Розсипалось сонце пилом квіток, легким ходом ідуть по
царинах нявки, а під ногами у них зеленіє перша трава
(М. Коцюбинський). 6) При щирості між людьми, при глибокій і
міцній симпатії ніякий ризик не страшний (Л. Українка). 7) За-
вдяки історичній пам’яті людина стає особистістю — нацією,
країна — державою (Є. Сверстюк). 8) Од хмар тонких у вишині
юга. Крізь неї сонце мружить жовте око (В. Сосюра). 9) Темно-
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попелясті розірвані хмари полохливо бігли по низькому обважні-
лому небі (М. Стельмах).
Вправа 2. Випишіть у першу колонку прийменники, що належать до

непохідних (первинних), у другу — до похідних (вторинних).
Перед, під, над, з, посеред, поміж, біля, край, наприкінці, за,

понад, між, на, поперед, під, після, під час, о, поблизу, серед, по-
переду, напереріз, по, вздовж, до, вздовж, поруч, з-поміж, від, без.
Вправа 3. Прочитайте і поясніть значення прислів’їв. Перепишіть,

підкресліть прийменники.
1. З ким поведешся, того й наберешся.
З добрим поживеш — добре й переймеш.
З лихим зійдешся — й свого позбудешся.
2. Не міряй усіх на свій аршин.
За науку — цілую батька й матір у руку.
На житті, як на довгій ниві.
Чоловік без пригоди не проживе.
3. Ліпше без вечері лягати, та без ворогів уставати.
Їдеш на день — бери хліба на три дні.
В сіні вогню не сховаєш.

Вправа 4. Прочитайте виразно вірш Ліни Костенко. Зверніть увагу на
стилістичну роль повторюваного прийменника за.

Вечíрнє сóнце, дÕкую за дéнь!
Вечíрнє сóнце, дя́кую за втóму.
За тих лісíв просвíтлений Едéм
І за волóшку в жÅті золотóму.
За твій світáнок, і за твій зенíт,
І за моÉ обпéчені зенíти.
За те, що зáвтра хóче зеленíть,
За те, що вчóра встÅгло оддзвенíти.
За нéбо в нéбі, за дитÕчий сміх.
За те, що мóжу, і за те, що мушу.
Вечíрнє сóнце, дя́кую за всіх.
За те, що зáвтра жде своÉх натхнéнь.
Що десь у свíті кров ще не пролÅто.
Вечíрнє сóнце, дÕкую за день,
За цю потрéбу слóва, як молÅтви.

Вправа 5. Перепишіть речення. Зверніть увагу на стилістичну роль
повторюваного прийменника в з однорідними членами ре-
чення.
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В жадобі життя, в жадобі творчості, в жадобі пізнання й праці
Леся Українка стала не тільки поетом і драматургом, а й принес-
ла щедроту та свого таланту і в прозу, і в критику, і в публіцис-
тику, і в історію, в етнографію та фольклор (М. Стельмах).
Вправа 6. Складіть речення, у яких подані слова виступали б то як

прийменники, то як прислівники чи іменники. Наприклад:
Україна — чудовий край (іменник). Край селища посадили
липовий гай (прийменник).

Круг, коло, збоку, близько, за допомогою, кінець, навколо,
спереду.
Вправа 7. Підготуйте усну розповідь про цікаві, пам’ятні місця ва-

шого рідного міста. Під час розповіді користуйтесь сино-
німічними прийменниками, що виражають просторові і ча-
сові відношення.

Біля, коло, поблизу, близько, при, перед, проти, поруч, в (у),
на, під, перед, о (об), за, після, по.
Вправа 8. Перекладіть подані прийменники у поєднанні з іменника-

ми українською мовою, уведіть їх у речення.
Из-за болезни, в течение года, в отличие от, вокруг школы, во-

зле дома, среди юношей, вблизи станции, из-под парты.

Пригадайте правопис прийменників. Разом пишуться
складні прийменники (попід, поза, задля, посеред, поміж,
навпроти), похідні прийменники прислівникового похо-

дження (напередодні, наперекір, навкруги, наприкінці, завдяки).
Окремо пишуться компоненти складених прийменників: з огляду
на, на чолі, згідно з, залежно від, незважаючи на, починаючи з,
відповідно до, у зв’язку з. Через дефіс пишуть прийменники пер-
шою частиною яких є прийменник з (із): з-за, (із-за), з-під, з-
понад, з-поміж, з-посеред, з-межи, з-поміж, з-поза, з-попід.

# Детальніше див. «Український правопис»  § 31, с. 40—41.

Вправа 9. Випишіть подані прийменники у колонки відповідно до
правил написання (разом, окремо чи через дефіс).

На/перед, в/наслідок, з/понад, не/зважаючи/на, по/при, під/час,
з/понад, в/продовж, із/за, з/поміж, на/впроти, з/посеред, що/до,
з/між, по/серед, незалежно/від, про/між, відповідно/до, незалеж-
но/від, о/крім, за/ради, з/приводу, на/передодні, по/близу,
на/прикінці, з/поміж, на/вколо, з/середини, по/переду.
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Увага!!! Запам’ятайте чергування прийменників з, із, зі
(зо); у-в.

З пишемо: перед голосним (Модульний контроль з україн-
ської мови); перед приголосним (крім с, ш) або сполученням при-
голосних (Документація з правил безпеки руху).

ІЗ пишемо між свистячими і шиплячими звуками (з, с, ц, ч, ш)
та між групами приголосних (Дідусь слухав із захопленням ви-
ступ).

Зі пишемо перед сполученням приголосних, коли початкови-
ми виступають з, с, ц, ч, ш (Зі святом 9-го Травня вітають сту-
денти учасників Другої світової війни).

У пишемо: на початку речення (У місті відбулися святкові за-
ходи з нагоди Дня незалежності); між приголосними (Студенти
зібрались у вихідні дні до Умані); завжди перед в, ф і буквосполу-
ченнями льв, св, тв, хв. та іншими (Фестиваль джазових колек-
тивів розпочався у Львові. Гра у футбол дуже популярна серед
молоді).

В пишемо: на початку речення перед голосним (В українську
літературу романтизм приходить і стає панівним у 20-х рр. XІX
століття); між голосними (Балетна трупа Київського театру
опери та балету розпочала в Одесі свій всеукраїнський тур); піс-
ля голосного перед приголосним, крім в, ф, буквосполучень льв,
св, тв, хв (Студенти в короткий термін підготували реферати
на задану тему).

Вправа 10. Правильно запишіть у реченнях прийменники в, у; пояс-
ніть їх написання.

1. (У, В) статті подано пропозиції щодо розвитку економіки
України (у, в) умовах післякризової ситуації. 2. Міжнародна ви-
ставка на тему «Розвиток маркетингу (у, в) країнах СНД» пройш-
ла (в, у) Одесі. 3. Банк «Форум» (у, в) оголошенні газети «Фінан-
си і кредит» подав інформацію про вигідні умови вкладів для
своїх клієнтів. 4. (У, В) Америці та (у,в) Європі багато
комп’ютерників з України та Росії, що знайшли собі роботу (у, в)
творчих лабораторіях «Microsoft».

Вправа 11. Прочитайте текст, перекажіть, випишіть прийменники,
визначте відмінки іменників, з якими вони поєднуються.

ЗвÅчаї запорóзьких козакíв
Під час похóдів козакÅ змíцнюють позÅції своÉми возáми і

відчувáють себé у безпéці за цÅми пересувнÅми укрíпленнями,
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що їх звуть «тáбір». ВонÅ абсолÓтно необхíдні у пустÅнних
степáх, де завждÅ ни́шпорять татáри, і тÅсяча козакíв, захÅщених
такÅм чÅном, мóже опирáтися шестÅ тÅсячам цих невíрних, якí
нікóли не злáзять з кóней і якÅх мóже спинÅти рів або наймéнша
загорóжа. У бýдь-якíй íншій краÉні булó б вáжко вíйську йти
похóдом між возáми, алé цей край такÅй рівний.

КозакÅ кóжного куреня́ мéшкали рáзом зі свої́м отáманом. Для
приготувáння Éжі у кóжному куренí був кýхар, якóму допомагáли
кíлька хл́óпчиків, що прин́óсили йомý в́óду й чи́стили казани́
пíсля обíду. Цей кýхар одéржував два карбóванці на рік від ку-
ренÕ і по п’ять копíйок від кóжного козакá, якÅй харчувáвся у ку-
ренí. Ї́жа булá дýже простá. Обíд складáвся з двох страв. Пéрша
звáлася «саламáта», вонá нагáдувала кáшу, приготóвану з
бóрошном, водóю та сíллю. Дрýга мáла нáзву «тетéря» і явлÕла
собóю сýміш бóрошна, крупÅ та пшона. Вонá булá трóхи рíдша за
саламáту, бо в нéї додавáли багáто слабéнького пÅва абó рÅбної
Óшки. Провíзію купувáли за грóші куренÕ. Згáдані стрáви по-
давáли у велÅких посýдинах, якí звáлися «ваганкÅ», алé нікóли не
вживáли хлíба. КозакÅ, якí не задовольнÕлися звичáйними
стрáвами, а хотíли Éсти м’Õсо абó рÅбу, купувáли їх за влáсні
грóші у склáдку гуртóм.

БулÅ й такí козакÅ, якí постíйно жилÅ пóза куренÕми,
полÓючи абó лóвлячи рÅбу, і такí, що лишáлися у своÉх зимóвих
домíвках, щоб бýти блÅжче до своÃї худóби та кóней. ВонÅ так
сáмо жилÅ влáсним кóштом і вживáли багáто запобíжних зáсобів
прóти пожéжі, щоб зберегтÅ своÉ домíвки. Вони́ жилÅ на бéрезі
Дніпрá з бóку Очáкова, де íнші річкÅ перетинáють степ і
вливáються у Дніпрó, від гÅрла Самáри до гÅрла Дніпрá і нáвіть
на бéрезі Лимáну.

Запам’ятайте!!! Російським конструкціям з
прийменником по в українській мові відповідають
конструкції з прийменниками по, за, з, на, у (в), для, через,

а також конструкції без прийменника. Наприклад: По предложе-
нию делегата — на пропозицію делегата, обратиться по адресу
— звернутися на адресу, по вине — з вини, по ошибке — через
помилку, сектор по связям — сектор зв’язків.

Вправа 12. Перекладіть українською мовою подані конструкції.

По свидетельству, товарищ по университету, экономист по
образованию, по многим причинам, исследования по социологии,
похожий по вкусу, называть по имени и отчеству, по всем напра-
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влениям, по выходным дням, по невнимательности, по возвраще-
нии, уведомить по телефону, старший по возрасту.

Пригадайте!!! Російські словосполучення з приймен-
ником в українською мовою передаються за допомогою
прийменників на, до, з, за, про, при, як, о та інш. або ж

безприйменниковими конструкціями. Наприклад: 1.В адрес — на
адресу. 2.В соответствии — згідно з… 3. В момент — миттєво.

Вправа 13. Перекладіть українською мовою.

Иметь в виду, вступать в должность, в защиту, в нашу пользу,
в честь праздника, поставить в пример, в случае неуплаты, в двух
словах, в один момент, в прошлом году, в течение недели, в семь
часов, в одиннадцать часов, в выходной день, в некоторой мере.

Зверніть увагу! Прийменник при часто паралельно
вживається з іншими прийменниками біля, коло, край,
поруч (при виході — коло виходу), для позначення часу

— прийменниками за, під час (за князівства Володимира Моно-
маха — під час князівства Володимира Мономаха).

Вправа 14. Перекладіть українською мовою.
При реке, при громких аплодисментах, при исполнении слу-

жебных обязанностей, при Вашей помощи, при опасности, при
наличии, при детях, при желании, при полном молчании, при
университете, при жизни.

Вправа15. Подайте українські відповідники до російських словоспо-
лучень з прийменниками. Підкреслені словосполучення
введіть у речення.

По местам (сели), по первому зову, обратиться по адресу, по-
ехал по назначению, по семейным обстоятельствам, по зову сер-
дца, расхождения по контракту, по согласию сторон, по специа-
льности, по постановлению, по приказу директора, по
договоренности, по необходимости, по происхождению, по вине,
по собственной воле, производство по изготовлению; комиссия
по расследованию, сектор по связям, по мере возможности, уе-
хать по делу, по болезни отсутствовать, по обыкновению, по
ошибке, по лености, завод по производству, расходы по закупке,
по знакомству, по достоинству (оценить), по крайней (меньшей)
мере, бюро по трудоустройству, действия по предупреждению,
по возможности скорее.
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Довідка: поїхати у справі; на місця (сіли); за домовленістю;
бюро працевлаштування; поїхав за призначенням; через сімейні
обставини; за покликом серця; розбіжності за контрактом; через
лінощі; за згодою сторін; звернутися за адресою; із фаху, за фа-
хом; за ухвалою; запобіжні дії; за наказом директора; за похо-
дженням; з вини; через помилку, помилково; завдяки знайомству;
із власної волі; через необхідність; підприємство для виготовлен-
ня; принаймні, щонайменше; на перший заклик (поклик); завод,
що виробляє; комісія з розслідування; сектор зв’язків; за можли-
вості; через хворобу бути відсутнім; як звичайно (зазвичай); ви-
трати щодо; належно (оцінити); якомога швидше.

Вправа 16. Перекладіть українською мовою. Підкреслені словоспо-
лучення введіть у речення.

В адрес, в знак уважения, в рассрочку, в силу изложенного, в
шесть этажей, в гости, в эмиграции прожил, в известность (по-
ставить), в министерство (звонить), в соответствии с, в следую-
щих вопросах (компетентен), в пяти шагах, в разговорах прошло
время, в моё отсутствие, в течение выборов, в клетку ткань, в бо-
льшинстве, в двух словах, в отдельности каждый, в покое оста-
вить, в руки (себя взять), в частности, в достаточной мере, у влас-
ти, у входа, у микрофона.
Довідка: відповідно до, згідно з; на знак поваги; на виплат; за

п’ять кроків; здебільшого; зважаючи на викладене; до відома
(довести), поінформувати; на еміграції прожив; біля (коло) входу;
до міністерства (телефонувати); з таких питань (компетентний);
дати спокій; за розмовами минув час; за (під час) моєї відсутності;
упродовж виборів; на гостину; картата тканина; двома словами;
кожен зокрема; на шість поверхів; при владі; опанувати себе; на
адресу; належною мірою (досить); перед мікрофоном; зокрема.

Вправа 17. Перекладіть подані словосполучення українською мо-
вою. Зверніть увагу на особливості вживання прийменни-
кових конструкцій в українській та російській мовах.

Без всякого сомнения, к вечеру, быть на хорошем счету, без
задержки, сгорать от любопытства, к величайшему удивлению,
прийти к согласию, с общего согласия, без малого месяц, для его
удовольствия, к десяти часам, приступить к работе, согласно с
оценкой, основание для предложения, по причине праздника, к
свету стать (лицом), с рассветом, на наличные деньги, без умол-
ку, краснеть до корней волос, к слову сказать, склонить к учас-
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тию, обучать на родном языке, говорить без обиняков, уничто-
жить до последнего, к моему стыду, выйти из границ приличия,
шутить над кем-то, быть к десяти часам, выходить из границ (по-
ложенного), быть по вкусу, год от года, годный к употреблению.

Вправа 18. З поданими словами складіть речення, у яких би вони ви-
ступали то як прийменники, то як прислівники чи іменники.

Вздовж, край, відносно, напередодні, круг, вверх, близько, ко-
ло, слід, проти, шляхом, довкола, після, внаслідок, ззаду, мимо,
коштом, кругом, відповідно, кінець, навпроти, поряд, протягом,
напередодні, незалежно, перед, осторонь, навколо, в галузі, оба-
біч, навкруги, з приводу, поперек, поруч, за рахунок, поперед,
збоку, за винятком, поверх, назустріч, позад, кінець, назустріч.

Вправа 19. Перекладіть подані словосполучення українською мо-
вою, п’ять словосполучень уведіть у речення.

І. Экзамен по украинскому языку, тетрадь по экономике, обу-
чать на родном языке, одежда к празднику, к вашему сведению,
работа ему по силам, по истечении срока, с общего согласия, к
моему стыду, быть к восьми часам.

ІІ. Прочитать с первой по десятую страницу, добрый по харак-
теру, говорить на украинском языке, по отношению к нему, при-
шлось по вкусу, прибегать к хитростям, воспитатель по профес-
сии, на наличные деньги, готовиться к экзаменам, изо дня в день.

Вправа 20. Прочитайте текст, складіть цитатний план до нього. Ви-
пишіть словосполучення з прийменниками.

УкраÉнський рушнÅк
Йогó мóжна порівнÕти з пíснею, вÅтканою чи вÅшитою на по-

лотнí. Без рушникá, як і без пíсні, не обхóдяться нарóдження,
одрýження людÅни, ювілéйні урочÅстості.

Ознáкою охáйності, працьовÅтості кóжної господÅні є
прÅбрана хáта і чÅстий рушнÅк напóхваті. По всій УкраÉні
пошÅрений звÅчай накривáти рушникóм хліб на столí. Ним на-
кривáли і діжý пíсля випікáння хлíба, стáвлячи їÉ під образáми на
пóкуті. Дарýнковими рушникáми перев’Õзували гостéй і кумíв,
запрóшених на зорÅни.

Гáрний був звÅчай використóвувати рушнÅк при будівнÅцтві
житлá. Йогó вíшали вгорí, у куткý, колÅ стíни булÅ вже звéдені.

У пéрший день óгляду озиминÅ йшли в пóле гуртóм —
частíше рóдом. Попéреду бáтько ніс на рушникý хліб-сіль; у
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кóшику, накрÅтому рушникóм, неслá рíзне частувáння мáти. На
зелéному пóлі розстелÕли йогó, клáли Éжу. Так робÅли і в пéрший
день óранки, сівбÅ та жнив. Пíсля закíнчення жнив госпóдар зу-
стрічáв женцíв з хлíбом-сíллю на рушникý, а ті одягáли на ньóго
обжинкóвий вінóк.

КолÅ син вирушáв із дóму у далéку дорóгу, мáти дарувáла
йомý рушнÅк, щоб берíг від ли́ха. Цей звÅчай íснує і нÅні.
Весíльний рушнÅк кóжна дíвчина готувáла самá. Вишивáти руш-
никÅ, сорочкÅ матерí навчáли дочóк змáлку.

Окрíм хат, рушникáми в минýлому прикрашáли такóж
громáдські устанóви — сільськí упрáви, шкóли. РушнÅк у
нáшому пóбуті живé і сьогóдні. Йогó використóвують на весíллі,
під час прóводів хлóпців до áрмії. З хлíбом-сíллю на рушникý зу-
стрічáють дорогÅх гостéй.

Дóбре булó б, якбÅ і в сíм’ях повернýлися до прадáвньої
традÅції вишивáти рушникÅ (Л. Орел).

Вправа 21. Прочитайте виразно текст, перекажіть. Складіть план
розповіді. Визначте прийменники. Які народні звичаї ва-
шого рідного народу ви знаєте? Підготуйте розповідь, що
спільного та відмінного є зі звичаями українського народу.

СтарÅй НовÅй рік.
ТрадÅції та істóрія святкувáння

Як би це не звучáло дÅвно, алé украÉнці двíчі святкýють
НовÅй рік — 1 сíчня — за новÅм стÅлем і 14 сíчня — за старÅм.

13 сíчня за Юліáнським календарéм — переддéнь Старóго
Новóго рóку. В украÉнській традÅції — це ще й свÕто Малáнки,
якé передýє íншому святу різдвÕного цÅклу — ВасилÓ. Малáнка-
Водá прихóдить на Щéдрий вéчір рáзом із Василéм-Мíсяцем спо-
вістÅти госпóдарів про настýпні торжествá та спрáвити гостÅни,
якí в нарóді так і називáють — гости́ни Малáнки. Загалóм пере-
ддéнь Старóго Новóго рóку — це час мáгії і ворожíнь. Томý нáші
прéдки у цей день прокáзували спеціáльні замовлÕння, щоб нÅва
родÅла, а такóж щоб збíльшувалася і плодÅлася роди́на. Такóж у
старóму обрÕді існувáв ще одÅн цікáвий звÅчай, пов’Õзаний зі
СтарÅм НовÅм рóком.

«Кáжуть, якщó дéрево не родÅло, а був такÅй звÅчай, що
хлóпчик — наймéнший у родý, мав йти у сад, брáти сокÅру, по-
стýкати по дéреву і сказáти: — Якщó ти не бýдеш родÅти цьогó
рóку, то настýпного — ми тебé зрубáємо», — розповілá до-
слíдниця украї́нської звичаÃвості Марíя Чумарнá.
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Íснýє повíр’я, що пíсля вечéрі трéба обов’язкóво зайтÅ до
сусíдів і попросÅти одÅн в óдного прощéння за можлÅву
провÅну, щоб НовÅй рік зустрíти в мÅрі і злáгоді. Такóж нáші
прéдки вíрили, що якщó вÅйти опíвночі надвíр, то мóжна почýти,
як НовÅй рік проганÕє СтарÅй. А вже на сам СтарÅй НовÅй рік
— 14 сíчня — украÉнськими осéлями хóдять хлóпчики і засівáють
зерном: «На щáстя! На здорóв’я! На НовÅй рік!» (З журналу)

Запитання та завдання
для самоконтролю

1. Чим службові частини мови відрізняються від самостійних?
2. З якими частинами мови поєднується прийменник? Яку функ-

цію виконують прийменники? Чому ця частина мови має таку
назву?

3. Які з прийменників у сполученні з іншими частинами мови
вказують на час, мету, причину, місце?

4. Поясніть зміст понять непохідні і похідні прийменники. На-
ведіть приклади.

Тестові завдання

1. Позначте рядок, де правильно утворено прийменникові сло-
восполучення:
а) 1. зайти в університет, при владі, за кермом;

2. по наказу міністра, у мікрофона, на знак поваги;
3. на честь свята, за приклад, за участі;

б) 1. називати на ім’я, з вини, на виплат;
2. мати на увазі, по домовленості, дані по обліку;
3. з вини, по факсу, по можливості.

2. Позначте рядок, який складають тільки прийменники:
а) 1. про, щоб, під, над;

2. між, біля, внаслідок;
3. на, через, якщо, про;

б) 1. без, понад, а. від;
2. по, й, з-за, через;
3. крізь, наді, вздовж, при.

3. Позначте рядок, у якому:
І. Прийменник із треба писати в реченні:
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а) На Чорнобиль журавлі летіли. (З, із) вирію вертались
навесні.
б) Сніг закапав (зі, із) стріхи весною, мокра шапка гніз-
да ожила.
в) (З, із) знахідним відмінком уживається двадцять ві-
сім прийменників.

Поясніть уживання прийменників з, із, зі.
ІІ. Прийменник в треба писати в реченні:
а) (У, в) очі співає , а позаочі лає.
б) Не плюй (у, в) криницю, знадобиться води напиться.
в) (В, у) нероби завжди неврожай.

Поясніть уживання прийменників у, в.
4. Позначте рядок, де всі прийменники пишуться разом:
а) 1. на/перед, з/під, за/ради, з/за;

2. в/наслідок, до/вкола, в/здовж, на/вколо;
3. зад/ля, відповідно/до, о/крім, на/впроти;

б) 1. згідно/з, під/час, в/продовж, з/поміж;
2. у/зв’язку/з, з/метою, що/до, по/між;
3. по/близу, за/ради, на/прикінці, на/вздогін.

5. Позначте рядок, де всі прийменники пишуться через де-
фіс:

а) 1. із/за, з/понад, по/за;
2. з/посеред, з/за, з/між;
3. в/продовж, за/ради, по/над;

б) 1. із/посеред, з/поміж, з/понад;
2. в/супереч, на/передодні, по/між;
3. зважаючи/на, на/рівні, по/при.

Сполучники (союзы)

Функції сполучників, походження та будова

Сполучники належать до незмінних службових частин мови, а
отже, самостійно не вживаються та не виконують функції членів
речення. Як і в російській мові, основна їхня функція зводиться
до поєднання однорідних членів речення у простому реченні та
частин складного речення. Наприклад: 1. Сова летить лугами, бе-
регами та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами,
та байраками (Т. Шевченко) — повторюваний сполучник та (у
значенні і) з’єднує однорідні члени речення — додатки. 2. Прой-
шла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом (М. Риль-
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ський) — повторюваний сполучник і з’єднує частини складного
речення.

За виконуваними синтаксичними функціями сполучники по-
діляють на сурядні (рос. сочинительные), які з’єднують незалеж-
ні одне від одного слова і частини складного речення, та підрядні
(рос. подчинительные), що з’єднують частини складного речення
із залежним, підрядним зв’язком. Причому підрядні сполучники
завжди стоять в підрядній частині складного речення.

Найуживаніші сурядні сполучники: і, й, та (у значенні і),
ні…ні, ані…ані — єднальні (рос. соединительные); а, але, зате,
проте, однак, та (у значенні але) — протиставні (рос. противи-
тельные); або, чи, або…або, чи…чи — розділові (рос. разделите-
льные). Підрядні сполучники виражають різні смислові відно-
шення між частинами складного речення і залежно від цього їх
поділяють на такі різновиди: з’ясувальні (рос. изъяснительные)
— чи, що, щоб; означальні (рос. определительные) — який, чий,
котрий, що; часові (рос. временные) — як, як тільки, коли, доки,
поки; місця (рос. места) — де, куди, звідки; умовні (рос. условные)
— якби, якщо, аби, коли, коли б; причинові (рос. причинные) —
бо, оскільки, тому що, через те що; порівняльні (рос. сравнитель-
ные) — мов, немов, наче, неначе, немовбито, ніби, як; допустові
(рос. уступительные) — хоч, хоча, незважаючи на те що.

Запамятайте!!! Українські відповідники деяких
сполучників російської мови

рос. м. укр. м.
но але, та (у значенні але)
зато, однако зате, проте, однак
или або, чи
чтобы щоб
потому что, оттого что бо, тому що
лишь бы, только бы аби, аби тільки
если, если бы якби, якщо
так как оскільки, бо
как будто наче, ніби, нібито, неначебто
когда коли
как только як тільки

За структурою сполучники поділяють на прості, або непохід-
ні, первинні (і, а, та, але, чи, бо), складні, або похідні, вторинні
(зате, проте, або, якщо, якби, щоб, ніби) та складені (тому що,
через те що, дарма що).
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Увага! Слід розрізняти сполучники й однозвучні з ними
поєднання повнозначних слів із часткою або прийменником,
оскільки це позначається на їхньому правописі. Наприклад:

1. Щоб жить — ні в кого права не питаюсь (П. Тичина) —
складний сполучник.

2. Ну що б, здавалося, слова? (Т. Шевченко) — займенник із
часткою.

3. Дерево це старе, проте ще досить міцне — сполучник.
4. Про те доручення він і не згадав — займенник із приймен-

ником.
Аналогічні розрізнення спостерігаємо і в інших однозвучних

парах: зате — за те, якби — як би (тут розрізненню сприяє ще й
наголос), причóму — при чомý, при тóму — при томý.

Вправа 1. У поданих реченнях підкресліть сполучники. З’ясуйте, яку
функцію вони виконують та до якого типу належать (суря-
дні чи підрядні).

1.Ні долі, ні волі у мене нема, Зосталася тільки надія одна (Леся
Українка). 2. Я покинув семінарію та вступив до медичної академії
(В. Дрозд). 3. Федько вчився непогано, зате Дмитрикові доводило-
ся допомагати (О. Донченко). 4. Вже багато днів стояла спека, а
дощів не було (Л. Письменна). 5. А над нею (хатою) вдень і вночі
ключами, і зграями, і поодинці пролітають птахи: журавлі і лелеки,
дикі гуси, і стрижі, і граки (А. Чайковський). 6. Хоч маяк і стоїть
осторонь великих морських доріг, проте вважається першорозряд-
ним. 7. Я їду туди, де мене чекає вільний степ (О. Гончар). 8. Щоб
ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди, Жит-
тя іде і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде (Л. Костен-
ко). 9. Немов стріла з напруженого лука, розлука в серце вдарила
моє (М. Ткач). 10. Як парость виноградної лози, плекайте мову
(М. Рильський). 11. Ніч обгорнула біленькії хати, немов маленьких
діточок мати (Леся Українка). 12. Коли я втомлююся або коли сум
облягає душу, в уяві моїй постає батьківська хата (А. Чайковсь-
кий). 13. Ішли хохли, русини, малороси, щоб зватись українцями
віднині (І. Драч). 14. Якби життя починалось зі смерті, люди жили
б змістовніше (В. Черняк). 15. Я воскрес, щоб із вами жити під ша-
ленством весняних злив (В. Симоненко).

Вправа 2. Визначте у поданих реченнях типи підрядних сполучників
за значенням.

1. Над усім світом стояла така тиша, що було чути, як палала
надламана гілка (М. Стельмах). 2. А де нема любові і страждання,
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там не живе, не б’ється і життя (Олександр Олесь). 3. Як би ми з
тобою не говорили, все рівно не зрозуміємо один одного, бо го-
воримо на різних мовах (Г. Тютюнник). 4. Ви чули, як шумлять
бори у вересневі вечори? (А. Малишко). 5. Прошу до хати, хоч у
мене трошки темно, бо, коли я сам у хаті, не палю вогню даремно
(Леся Українка). 6. Людська доброта теж повинна мати міру, бо,
якщо станеш медом, тебе мухи з’їдять (Нар. тв.). 7. Зоря упала,
загубилась в травах, неначе доля в лініях долонь (Б. Грищук).

Вправа 3. У поданих реченнях визначте сполучники й однозвучні
сполучення слів. Запишіть правильно слова (разом чи
окремо).

1. Але пам’ятайте: що/б ви не дізнались, це не може зламати
вашого слова (В. Винниченко). 2. Ми не підем тоді за тобою,
що/б чужого добра здобувать (Леся Українка). 3. Загинув би, на-
певно, люд нещасний, як/би погасла та маленька іскра любові
братньої (Леся Українка). 4. Як/би нам не помилитись, обираючи
дорогу в житті (О. Донченко). 5. Про/те дійство він і не здогаду-
вався (В. Дрозд). 6. Не радий хрін тертушці, а про/те на кожній
танцює (Прислів’я).
Вправа 4. Перекладіть українською мовою подані сполучники та

складіть із ними речення.
Но, или, когда, так как, как будто, чтобы, потому что, однако.

Вправа 5. Складіть речення, у яких би слова зате — за те, проте —
про те, щоб — що б, якби — як би, причому — при чому,
притому — при тому писалися разом і окремо. Поясніть,
чим викликано різне написання.

Вправа 6. Перекладіть речення українською мовою, підкресліть спо-
лучники та визначте їхню структуру (прості, складні, скла-
дені).

1. Приятно, когда есть на свете люди, которым хочется по-
мочь. 2. Надо теплее одеваться, потому что к вечеру мороз креп-
чает. 3. Было уже совсем тепло, хотя кругом лежал рыхлый, тя-
желый снег. 4. В ушах звенело, будто в них возились сверчки.
5. Когда стемнело, они вышли из окружения. 6. Было трудно, но
они добились своего. 7. Так как они очень устали, пришлось от-
ложить поездку на утро. 8. Если бы они знали об этом, ни за что
не согласились бы сопровождать туристов в горы. 9. В связи с
изменениями в налоговом кодексе, необходимо консультировать-
ся с юристом.
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Слова для довідок: крепчать — міцнішати, кругом — навкруги,
рыхлый — ніздрюватий, тяжелый — важкий, в ушах — у вухах,
звенеть — дзвеніти, возиться — вовтузитися, сверчки — цвіркуни,
будто — ніби, окружение — оточення, добиться — досягти, устать
— втомитися, так как — оскільки, пришлось отложить — довелося
відкласти, ни за что — нізащо, согласиться — погодитися, сопро-
вождать — супроводжувати, изменения — зміни.

Вправа 7. Прочитайте, дотримуючись норм літературної вимови, ви-
словлювання видатних українських діячів про роль і зна-
чення мови в житті суспільства та людини. Яку синтаксич-
ну функцію виконують сполучники у поданих реченнях?

1. Найбільше й найдорожче добро в кожного народу — це йо-
го мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбни-
ця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, ро-
зум, досвід, почування (Панас Мирний).

2. Мова — це не просто спосіб спілкування, а щось більш зна-
чуще… Мова — це доля нашого народу, і вона залежить від того,
як ревно ми всі плекатимемо її (Олесь Гончар).

3. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що в низькій культурі
мови виявляються виразні ознаки бездуховності (Віталій Руса-
нівський).

4. Мовна неграмотність, невміння написати елементарний
текст, перекласти його з української на російську мову і навпаки
чомусь перестали сприйматись як пляма на службовому мундирі
(Віталій Русанівський).

5. Українська мова — це мова цілої нації, політичне майбутнє
якої ще попереду, але чиє місце на право самостійного розвитку в
ряду цивілізованих народів уже завойоване й не може бути за-
йняте ніким іншим (Микола Драгоманов).

Вправа 8. Перекладіть текст українською мовою. Випишіть сполуч-
ники, дайте їм характеристику за структурою.

Плавать по морю необходимо…
Это латинское изречение, древняя матросская поговорка, ко-

торая полностью звучит так: «Плавать по морю необходимо,
жить не так уж необходимо». Глубина мысли состоит в том, что
люди всегда дороже самой жизни ценили познание окружающего
мира.

Некогда море для человека было бесконечным, безбрежным,
неясным и потому постоянно манящим — а что там дальше, за
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горизонтом? Открыть неизведанное всегда рискованно. Но чело-
век с колыбели своей истории сознательно рисковал. Иначе мы
не знали бы очертаний материков, глубин океана, пространства
пустынь, высоту гор и толщи снегов. Все добыто дерзанием, кро-
вью и потом, потому что каждый шаг отмечен смелостью, вызо-
вом опасностям и лишениям.

Настоящее счастье утвердить философскую широту этой мы-
сли выпало людям, которые способны смело шагнуть в неизве-
данное пространство (З журналу).
Слова для перекладу: изречение — вислів, поговорка — при-

слів’я, полностью — цілковито, ценить — цінувати, познание —
пізнання, окружающий мир — навколишній світ, манящий —
привабливий, горизонт — небокрай, неизведанное — невідоме,
колыбель — колиска, сознательно — свідомо, очертания — об-
риси, дерзание — дерзання, опасность — небезпека, лишения —
втрати, способный — здібний, шагать — крокувати, неизвестное
пространство — непізнаний простір.

Вправа 9. Перекладіть текст українською мовою. Підготуйте розпо-
відь про історію заснування свого рідного міста, дайте ха-
рактеристику вживаним у вашому тексті сполучникам.

Основание и история Киева
По легенде, которую записал Нестор Летописец в своей «Пове-

сти временных лет», Киев был основан тремя братьями — Кием,
Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбидью и назван в честь старшего
брата — Киевом. Место для города было выбрано удачно — высо-
кие склоны Днепра служили хорошей защитой от набегов кочевых
племен. В 882 г. новгородский князь Олег, завладев Киевом, сде-
лал его княжеской столицей могущественного Древнерусского го-
сударства, колыбелью трех братских народов — русского, украин-
ского и белорусского. Выгодное географическое положение Киева
на широком водном торговом пути «из варяг в греки» по Днепру
способствовало его быстрому развитию. В IX и первой половине X
в. Киев уже считался самым большим торговым, культурным и
ремесленным центром Восточной Европы, соперничая со столи-
цей Византийской империи Константинополем.

После принятия христианства и централизации государствен-
ной власти в XI веке под правлением Ярослава Мудрого были
построены Софийский собор и первая на Руси библиотека. Но
междоусобные войны русских княжеств в XII в. привели к тому,
что Киев потерял значение крупного политического центра Киев-
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ской Руси. В 1240 г. почти до основания сожгли и разрушили Ки-
ев монголо-татарские захватчики. Значительному оживлению
экономической и политической жизни Киева в XV и XVI вв. со-
действовало введение Магдебургского права на самоуправление,
которое было предоставлено городу в 1494 г., что давало городс-
кой знати, богатым ремесленникам и торговцам более широкие
права на производство и продажу товаров, организацию магист-
ратного управления. После заключения в 1569 г. Люблинской
унии между Польшей и Литовским княжеством Киев вновь был
захвачен польскими феодалами, что отрицательно сказалось на
развитии города. После освободительной войны во главе с гетма-
ном Богданом Хмельницким в 1653 г. Земский собор вынес ре-
шение о включении Украины в состав России и объявлении вой-
ны шляхетской Польше за освобождение Украины и Белоруссии.
После реформы 1861 г. в культурной и экономической жизни Ки-
ева произошли изменения к лучшему: сооружение в 1860-е годы
Одессо-Курской железнодорожной линии, развитие судоходства
по Днепру, торги на киевской хлебной и сахарной биржах, что
определяло мировые цены на эти продукты. Первый в Украине и
второй в Европе электрический трамвай был пущен в Киеве в
1892 г. по маршруту Подол — Верхний город и проходил по ны-
нешнему Владимирскому спуску. Отечественные и зарубежные
промышленники вкладывали в город значительные средства.
Инфраструктура Киева стремительно развивалась.

После революции 1917 г. власть в Киеве неоднократно меня-
лась. 22 января 1918 г. украинская Центральная Рада, возглав-
ленная историком Михаилом Грушевским, провозгласила неза-
висимость Украины, а первым президентом Украинской
Республики был избран сам Грушевский. Однако у украинских
политиков не было достаточно политической, экономической и
военной власти, чтобы отстоять независимость украинского го-
сударства. В 1922 году был создан Советский Союз, в состав ко-
торого вошла и Украинская Социалистическая Советская Респу-
блика. Формально — как суверенная держава в составе
федерации, фактически же вся власть была передана центру, а
СССР стал тоталитарной страной. Последовали многочисленные
репрессии против деятелей культуры и науки. Во время Второй
мировой войны Киев был почти полностью разрушен. 72 дня
продолжалась героическая оборона Киева от фашистских окку-
пантов, но противник был сильнее. 19 сентября 1941 г. войска
нацистской Германии вступили в город, а был освобождён лишь
6 ноября 1943 г. ценой больших потерь и человеческих жизней. В
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послевоенные годы Киев стремительно отстраивался. Политиче-
ская обстановка, однако, оставалась прежней — доносы, чистки,
показательные судебные процессы, расстрелы в тюрьмах НКВД,
ссылки в ГУЛАГ без суда и следствия. В конце 80-х гг. все заме-
тнее становится бесперспективность социалистического пути ра-
звития. Обещанного коммунизма так и не дождались, а «разви-
тый социализм» людей все больше не устраивал. 6 июля 1990 г.
парламент Украинской Советской Социалистической Республики
провозглашает суверенитет Украины. Тревожные три дня неуда-
вшегося кремлёвского путча в августе 1991 года стали поворот-
ными в истории Украины. 24 августа 1991 года Верховный Совет
Украины провозглашает Декларацию Независимости, а населе-
ние страны на общенациональном референдуме подавляющим
большинством голосов — 93 % — высказывается за независи-
мость своей страны.
Слова для перекладу: завладев — заволодівши, колыбель —

колиска, государственная власть — державна влада, захватчики
— загарбники, оживление — пожвавлення, содействовать —
сприяти, самоуправление — самоврядування, отрицательно —
негативно, сооружение — споруда, изменения к лучшему — змі-
ни на краще, провозгласить независимость — оголосити незале-
жність, стремительно — стрімко, обещанный — обіцяний, обще-
национальный — загальнонаціональний, подавляющее большин-
ство — переважна більшість.

Вправа 10. Прочитайте поезію Василя Стуса, українського поета-
шістдесятника, дотримуючись норм літературної вимови.
Випишіть сполучники, дайте їм характеристику за викону-
ваними синтаксичними функціями.

Як дóбре те, що смéрті не боÓсь я,
І не питáю, чи важкÅй мій хрест,
Що пéред вáми, сýдді, не клонÓся
В передчуттí недовідóмих верств,
Що жив, любÅв і не набрáвся сквéрни,
Ненáвисті, прокльóну, каяттÕ.
Нарóде мій, до тéбе я ще вéрну,
Як в смéрті обернýся до життÕ
СвоÉм страждéнним і незлÅм облÅччям.
Як син, тобí дозéмно уклонÓсь
І чéсно глÕну в чéсні твоÉ вíчі
І в смéрті з рíдним крáєм поріднÓсь.
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Завдання з питань культури мови

Вправа 1. Відредагуйте речення, у яких сполучники вжито з пору-
шенням літературної норми.

1. Так як гість не знав української мови, ми почали розмовля-
ти англійською мовою. 2. Прошу дозволити перенести складання
іспиту на пізніший термін, так як я через хворобу не встиг підго-
туватися до нього. 3. Ми докладаємо всіх зусиль, поскільки дуже
зацікавлені у співпраці з Вашою фірмою, но Ви цього не поміча-
єте. 4. Складається таке враження, будто ви не зацікавлені у на-
шій співпраці. 5. Ми не можемо скористатися Вашою пропозиці-
єю, потому що зазначена Вами ціна вища, аніж запропонована
іншими фірмами.
Вправа 2. Запам’ятайте українські відповідники до російського діє-

слова следовать та складіть із ними речення, використо-
вуючи сполучники сурядності та підрядності.

Слово слідувати в сучасній українській мові вживається до-
сить рідко і лише в одному значенні «рухатися слідом за ки-
мось»: слідувати за нею по п’ятах. В інших значеннях слово «слі-
дувати» вважається ненормативним. Українськими відповідника-
ми активного в російській мові дієслова «следовать» є йти, пря-
мувати, простувати, наставати, наступати:

поезд следует без остановок — потяг їде без зупинок
поезд дальнего следования — потяг далекого прямування
за весной следует лето — за весною настає літо.
Дієприкметника слідуючий в українській мові взагалі не-

має.Отже, при перекладі з російської мови стійких словосполу-
чень з цим словом запам’ятайте українські відповідники:

продолжение следует — далі буде
следовать чьему-то примеру — наслідувати чийсь приклад
следовать подобной логике — йти за такою логікою
следовать советам врача — виконувати поради (слухати по-

рад) лікаря
следовать обычаям — додержуватися (дотримуватися і до-

тримувати) звичаїв
из сказанного следует — зі сказаного випливає
как следует сделать — як слід зробити
как и следовало ожидать — як і слід було сподіватися (чекати)

Вправа 3. Запам’ятайте відповідники до російських конструкцій ка-
чество продукции та в качестве примера — у якості про-
дукціі та як приклад.
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1. У якості вашої продукції наша фірма не сумнівається.
2. Як приклад можна навести дуже багато переконливих аргу-

ментів.
3. Як учитель, я маю подавати гідні зразки поведінки.

Запитання та завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення сполучника.
2. Яку функцію виконують сполучники у реченні?
3. Як поділяються сполучники за синтаксичними функціями?
4. Назвіть найуживаніші сурядні сполучники та їхні розряди.
5. Назвіть різновиди підрядних сполучників та наведіть при-

клади.
6. Наведіть приклади сполучників, що мають різну структуру

(прості, складні, складені).
7. Чому по-різному пишуться слова: зате — за те, проте —

про те, щоб — що б, якби — як би, причому — при чому, притому
— при тому?

Тестові завдання

1. У якому рядку подано тільки складні сполучники?
а) Хто, де, коли, зате, проте.
б) Щоб, якби, проте, нібито, аби.
в) У зв’язку з тим, що; але, і, відколи.
г) Адже, неначебто, як, чи, що.
2. У якому рядку подано тільки сполучники сурядності?
а) Або, чи, і, та, однак.
б) Ні, ані, де, що, як.
в) Куди, який, де, щоб, мов.
г) І, наче, тому що, коли, зате.
3. У якому рядку подано тільки сполучники підрядності?
а) Проте, зате, а, й, куди.
б) Як, чи, та, через те що, чий.
в) Коли, яка, де, щоб, немов.
г) І, де, котрий, оскільки, як.
4. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку в правописі спо-
лучників.
а) Хоч осінь була тепла, проте похмура.
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б) Якби прийшла вчасно, то встигла б замовити товар.
в) Люблю читати, щоб більше знати.
г) Усе забулося, неначеб-то ніколи цього і не було.
5. У яких рядках виділене слово є сполучником?
а) Що/б улітку не вродило, те взимку не завадить.
б) Що/б не робив — роби добре.
в) Що/б жить — ні в кого права непитаюсь!
г) Будь людиною, що/б там не трапилось.

Частки (частицы)

Функціїї часток. Структурні особливості

Пригадайте визначення частки як частини мови. На які роз-
ряди за значенням поділяються частки?

# Детальніше про це див. матеріали підручника «Ук-
раїнська мова» (КНЕУ, К., 2006), заняття 48, с. 298.

ПРАВОПИС ЧАСТОК

Частки аби, ані, де, чи, чим що,
яку складі будь-якої частини
мови

абиякий, аніскільки, чи-
мало, чимдуж, щоосені

РАЗОМ
Частки би, б, же, ж, то, що у
складі сполучників або інших
часток

мовби, нібито, аякже,
абощо, абищо, аби

Частки -бо, -но, -от, -таки, що
стоять безпосередньо після сло-
ва, якого стосуються

Пиши-но, тому-то,
все-таки, глянь-бо, як-от,
отож-тоЧЕРЕЗ ДЕФІС

Частки казна-, хтозна-, бозна-,
будь-, -небудь

Казна-хто, бозна-де, чий-
небудь, будь-що-будь

формотворчі частки б(би), хай
(нехай)

хотілося б, нехай пише

ОКРЕМО
частки, що надають словам сми-
слових чи емоційних відтінків

аж, ж, саме, ще, хоч, що за

Вправа 1. Перепишіть речення, підкресліть частки і поясніть правила
їх написання.

1. Поїзд тільки-но рушає, а ти вже хвилюєшся, сидячи в кутку
купе, зблід, нетерпляче, якось нервово смикнувся вперед, ніби
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хотів підштовхнути вагон, що так тихо, лінькувато поплив уз-
довж перону (С. Плачинда). 2. Старий розправив тремтячою
рукою малесенький шматочок паперу і тримав його наче боз-
на-яку газету (І. Багряний). 3. Дуже-бо багато він перетерпів,
щоб впадати в відчай (І. Багряний). 4. Якби не мамина пісня,
сказав якось один древній історик, яким убогим було б наше
життя (В. Скуратівський). 5. Хіба ж дивно, що від назв бузок і
волошка утворені слова бузковий і волошковий, які звеличу-
ють відтінки фіолетової й синьої барв? (І. Вихованець) 6. Якби
на кропиву не мороз, вона б усіх людей пожалила б (При-
слів’я). 7. Прокидаюсь я щосуботи од сонця й золота, що, зда-
ється, тече крізь вікно з недавно позолочених хрестів на Анд-
ріївській церкві (Г. Тютюнник). 8. Діду, серце, голубчику,
заграй яку-небудь пісню (Т. Шевченко). 9. Коли життя ти не
учасник, а тільки свідок віддаля, — дарма чекатиме прекрас-
них від тебе подвигів земля (М. Рильський). 10. І все-таки до
тебе думка лине (Леся Українка). 11. З молодим князем можна
йти на будь-які небезпеки (Б. Лепкий).

Вправа 2. Напишіть слова згідно з правилами правопису. Поясніть
написання. Перекладіть російською мовою.

Будь/що, все/таки, тому/що, казна/як, знов/таки, поки/що,
аби/но, як/най/глибше, будь/де, що/б/то/не/було, що/тижневик,
будь/на/якому, коли/б/то, чиєму/небудь, що/ж/до, все/ж/таки,
аби/про/що, наче/б/то, колись/то, дарма/що, немов/би, що/сили,
хоча/б, аби/коли, звідки/не/будь, чи/мало, хто/сь, що/понеділка,
коли/б/то, казна/де, аби/як, що/тижневик, як/най/дорожчий.

Вправа 3. Перекладіть текст українською мовою. Зверніть увагу на
правопис часток. До підкреслених слів доберіть антоніми.

Банки составляют неотъемлемую черту современного денеж-
ного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями
воспроизводства. Находясь в центре экономической жизни, об-
служивая интересы производителей, банки опосредуют связи
между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и
населением. Банки — это атрибут не отдельно взятого экономи-
ческого региона или какой-либо одной страны, сфера их деятель-
ности не имеет ни географических, ни национальных границ, это
планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой
мощью, значительным денежным капиталом. Имея огромную
власть во всем мире, банки в Украине, однако, потеряли свою из-
начально высокую роль.
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Отечественным банкам, как и всей нашей экономике, не пове-
зло во многих отношениях. К сожалению, на протяжении дово-
льно длительного времени административное, зачастую непро-
фессиональное мышление подменяло экономический подход, в
результате подлинные экономические функции кредитных учре-
ждений из главных превращались во второстепенные. За всю на-
шу историю банки так часто игнорировали, до такой степени
снизили их экономическое назначение, что даже сейчас, органи-
зуя переход к рынку, мы не уделяем им такого внимания, которо-
го они заслуживают. Иными словами, в нашем сознании так дол-
го и настойчиво внедрялся командный стиль управления
народным хозяйством, а банки настолько были загнаны в угол,
потеряли свой авторитет и назначение, что в настоящее время
необходимость восстановления их подлинной роли не звучит с
должной убедительностью.
Вправа 4. Перепишіть текст, розкриваючи дужки. Поясніть правопис

часток. Зробіть творчий переказ тексту.

Журавлí летÕть у безсмéртя
Чи задýмувалися ви колÅ/нéбудь, чомý так багáто висóких по-

ривáнь пов’Õзано у нáшій свідóмості з птахáми? Гóлуб здáвна
уосóблював вíрність, лáску і любóв, а нÅні є сÅмволом мÅру.
Лелéка — сімéйний зáтишок і добрóбут. Лéбідь — гóрдість, чис-
тотý і кохáння. І всé/ж/такÅ ми особли́во лÓбимо лелéк, журавлíв
і лéбедів. ВонÅ/ж/бо принóсять довгождáне лíто-лíтечко.
Не/дарéмно журавлíв називáли колÅ/сь «весéликами». У дрéвніх
слов’Õн під стрáхом смéртної кáри заборонÕлося полювáти на
бíлих лéбедів: нáші прáщури обóжнювали їх, як сóнце, вíтер,
вогóнь. Пройшли́ столíття, а ми й сьогóдні не/перестаÃмо
захóплюватися цÅми крáсенями. Чи не/томý, що єствó людÅни
всі вікÅ прáгнуло красÅ та гармóнії, чáсто так і не/збагнýвши їх?
А мóже, томý, що людÅна з си́вої давнинÅ жагýче прáгнула
злетíти у сÅнє-сÅнє бездóння, вдихнýти свíжий вíтер привíлля і
хоч на мить відчýти отý небéсно-жадáну і благовíсну вóлю?

Не/подалíк від центрáльної магістрáлі мíста — скульптýрне
зобрáження журавлíв на пáм’ятнику вóїнам, що не/повернýлися з
фронтíв ВелÅкої ВітчизнÕної війни́.

Над плитóю із червóного гранíту злетíли в нéбо стéли, бíля
якÅх кружлÕє журавлÅна згрáя — дéсять сталéвих птахíв. Ще
одÅн величéзний журавéль лежÅть внизý на камíнній плитí.
Смертéльно порáнений птах назáвжди відстáв від своÉх това-
ришíв і з тýгою дÅвиться їм услíд. І ні/кóли вже не/злетíти йомý.
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Як не/піднÕтися й тим, хто впав на полÕх боÉв у рокÅ війнÅ. ВонÅ
загÅнули, та збереглÅ життя́ на Землí. Журавлí летÕть у без-
смéртя…(З журналу)

Вправа 5. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис частки
не з різними частинами мови.

1. Я йшов не/поспішаючи, мружився проти сонця, вдоволено
пив запашне, настояне на сосні й березових бруньках повітря
(Ю. Збанацький). 2. Тільки не/всипуще море бурхає десь здалеку
та зорі тремтять у нічній прохолоді (М. Коцюбинський).
3. Не/зважаючи на погану погоду, біля освітленого під’їзду теат-
ру панувало пожвавлення (В. Собко). 4. Рідне слово — то
не/вичерпне животворне і не/вмируще джерело, з якого дитина
черпає уявлення про навколишній світ, про свою родину, про
своє село і місто, про весь свій край (В. Сухомлинський).
5. Найбільша мрія віртуоза — зробити чудо не/помітно
(Л. Костенко). 6. Близько, зараз отут, дихала холодною вогкістю
річка, хоч її не/видно було у пітьмі (М. Коцюбинський).
7. Не/знаючи броду, не/лізь у воду (Народна творчість). 8. Я лю-
бити тебе не/покину, краю мій, і очей дорогих, поки серце моє
солов’їне буде битись у грудях моїх (В. Сосюра). 9.Ти наче віль-
ний, як орел, в кайдани не/закутий (О. Олесь). 10. Все розтраче-
но, розгублено, бо воно було людьми не/шановано, не/люблено
(О. Олесь). 11. І спасе того в не/долі наша мрія золота, наше гас-
ло і мета: рідна мова в рідній школі (О. Олесь). 12. Страшнішої
не/має сліпоти, як сліпота духовна (П. Воронько).

Вправа 6. Запишіть по три іменники, прикметники, дієслова, прислі-
вники, які без не не вживаються.

Вправа 7. Запишіть слова з часткою не відповідно до правил право-
пису.

Не/перший, не/правда, не/дочуває, не/наш, не/абихто,
не/виліковний, не/кричати, не/озорий, не/щадний, не/самовито,
не/доля, не/порозуміння, не/рішуче, не/написав, не/здобувши,
не/наголошений, не/добросовісний, не/дуга, не/повага.

Вправа 8. За допомогою частки не утворіть слова з протилежним
значенням і доберіть до них, де можливо, синоніми.

Правда, дорогий, довіра, приязнь, голосно, воля, далеко, лег-
ко, густий, веселий, щастя, організований, друг, яскравий, глибо-
кий, високий, спокій, добрий.
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Вправа 9. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть право-
пис частки не з різними частинами мови.

І. 1. Дехто з пасажирів, не/витримавши цього видовища, за-
йшовся буйним плачем. 2. Мавши скажений голод, хлопці сиділи
в розпачі, дивлячись на ті білі сувої і не/знаючи, як з ними повес-
тися. 3. Подеколи пробігали не/полохані людьми козулі та інші
лісові мешканці. 4. Безжалісні стрільці, веселі, безпощадні звіро-
лови, мускулясті диктатори в цій зеленій первісній державі, хижі
і горді завойовники цієї ще не/загнузданої стихії. 5. Усі були ба-
дьорі, але не/виспані, мовчазні. 6. Стояла, як статуя, як не/жива, і
дивилась, не/моргаючи, в глибінь. 7. Коли звірові вже не/сила
втікати, він забивається до скелі й обороняється від собак. 8. Ли-
ше тут збагнув, який він дурень, — виліз в світ, не/мавши доку-
ментів. 9. Вибух раптової, не/самовитої люті струснув ним. 10.
Навіть не/бачив, як та химера стояла, не/рухаючись, мовби при-
кипіла на місці, і дивилась услід (І. Багряний).

ІІ. 1. Бредуть, бредуть вигнанці в дорогу не/близьку. 2. Не/має
чим писати. 3. І несли їх діди, яким не/хотілося жить.
4. Не/проміняйте не/повторне на сто ерзаців у собі! 5. У мене є
не/продана душа. 6. Не/боляче йому, бо він розбився на камінні
друзки. 7. Ти, не/зглибима совісте майстрів, тобі не/страшно на-
вігацій Лети! 8.Знов ті самі вулиці не/зрячі і замету хвиля сніго-
ва. 9. Ще назва є, а річки вже не/має. 10. Земля — як панцир че-
репах, лежить, не/змита і грозою. 11 З часів появи книги
«Часослова» вже й час минув, а щось не/чутно слів. 12. Митцю
не/треба нагород, його судьба нагородила. 13. Мов тихий дзвін
гірського кришталю, не/сказане лишилось не/сказанним. (Л. Кос-
тенко). 14. Не/зважаючи на малесенький вітерець, парило і роби-
лося душно (Г. Тютюник).

Вправа 10. Прочитайте вірш відомого українського поета
Д. Луценка. Поясніть правопис частки не з різними части-
нами мови. Підготуйте розповідь про найвідоміші архітек-
турні пам’ятки вашої батьківщини.

А в КÅєві над крýчами Дніпрá
Красýється в садáх ажýрний храм —
Безсмéртний вÅтвір мýдрого Растрéллі.
Як свíтлий вÅтязь рóзуму, стоÉть
І в мóре проводжá дніпрóвські хвÅлі...
Йогó красý і мóлодість не в сÅлі
Зборóти нáвіть сивинá столíть.



163

На дǺво всім умíльці кріпакǺ
Рукáми тут важкý роби́ли клáдку.
Не грéбуй, а повчи́сь у них, нащáдку.
Будýй палáци свíтлі на вікǺ,
Щоб теж булǺ такí ажýрні й ѓóжі,
На храм Растрéллі дивови́жний сх́óжі.

Вправа 11. Перепишіть речення, поясніть правопис часток ні, ані, не
з різними частинами мови.

1. Ні собі, ні підлеглим Брянський не давав у горах спокою
(О. Гончар). 2. А цій землі нічого не забракло — ні рік, ні моря,
ні озер (Л. Костенко). 3. Сум’яття огорнуло його таке, що не міг
навіть нічого сказати (П. Загребельний). 4. Я все стерплю, але ні
слова не вирве ворог з вуст моїх (В. Сосюра). 5. Ефект цієї паль-
би з ходу був поки що ані/який (А. Головко). 6.Тихо-тихо було у
степу: ні вітерцю, ні подиху (З. Тулуб). 7. Ні перед ким не станеш
гнути спину, не віддасися ворогу в ясу, якщо ти зміг, товаришу,
збагнути свого народу велич і красу (В. Симоненко). 8. То тепер
тільки стали городи обгороджувати, а тоді — ніхто цього і в дум-
ці не мав (Панас Мирний). 9. Синє глибоке небо розгортало своє
безкрає поле, немов казало: котись по мені куди хоч і як хоч, я
буду розстилатись, розрівнюватись перед тобою, щоб не було то-
бі ні впину, ні перегороди! (Панас Мирний) 10. Уже три тижні
старий Дмитро ходить смутний, ні з ким не розмовляє й не любу-
ється, як бувало щодня, своїми добрими кіньми, що цілими дня-
ми косяками вільно ходили по степах, ні круторогими волами, що
викохав собі на втіху, ні кучерявим садком, що власними руками
насадив і виростив (А. Кащенко).

Вправа 12. Напишіть частки ані, ні зі словами разом чи окремо. По-
ясніть правопис слів.

Ні/до/чого, ані/трохи, ні/би/то, ані/скільки, ні/хто, ні/один,
ні/вроку, ні/на/йоту, ні/звідки, ні/на/що, ані/чим, ні/за/що,
ні/при/чому, ні/се ні/те, ані/риба ані/м’ясо, ні/як, ні/ні.

Вправа 13. Перекладіть українською мовою, написавши частки не, ні
зі словами разом або окремо; поясніть написання.

1. Если действовать не/будешь, ни/к/чему ума палата
(Ш. Руставели). 2. Главное в человеке — это не/ум, а то, что
им управляет: характер, сердце, добрые чувства, передовые
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идеи (Ф. Достоевский). 3. Как ни/ужасна война, все же она об-
наруживает духовное величие человека, бросающего вызов
своему сильнейшему наследственному врагу — смерти (Ген-
рих Гейне). 4. Тот, кто не/любит свою страну, ни/чего любить
не/может (Д. Байрон). 5. Ни/кто не/ощущает, как уходит моло-
дость, но всякий чувствует, когда она уже ушла (Сенека). 6. От
наших родителей мы получили величайший и бесценный дар
— жизнь. Они вскормили и взрастили нас, не/жалея ни/сил,
ни/любви. И теперь, когда они стары и больны, наш долг —
вылечить и выходить их (Леонардо да Винчи). 7. Ни/когда
не/оказывайте услуг, о которых вас не/просят (Оноре де Баль-
зак). 8. Нет в мире ни/чего более счастливого, чем согласие
между близкими людьми, и ни/чего страшнее умирающей лю-
бви, — ни/кем из любящих не/заслуженной, не/объяснимой
(К. Паустовский).

Вправа 14. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть пра-
вопис часток не, ні з різними частинами мови.

1. Отой бідний ремісник і я, найвищий державний сановник,
обидва однаково розуміємо все, що діється нині, але ні/він, ні/я
не/ можемо протестувати. 2. Ні/один султан не/наважувався
поминути ці казарми, повертаючись до Біюк-сараю з мечем
Османа при боці. 3. Ібрагім вдоволений був із цього, адже він
ні/з/чим не/обізнаний, але згадалися єхидні слова візира під
час параду, і в душі не/свідомо наростав протест проти будь-
якої його пропозиції. 4. Тисячі бранців пішли на сириці до Пе-
рекопу, не/надіючись ні/на визволення, ні/на викуп. 5. А степ
безмежний, його не/можна перейти ні/за день, ні/за два, тому
часто аж смерком повертався додому і покірно вислуховував
докори жінки, яку називав мамою. 6. Тут же татарів ні/де
не/бачив, тому й не/боявся їх, хіба іноді вночі, коли надворі
гриміло, блискало і шуміли дощові потоки. 7. Андрійко шукав
очима хоча б одного знайомого обличчя — не/знайшов ні/кого.
8. Дурниці, ні/хто таку силу не/поборе, не/має козацьких по-
гонь — це вигадка не/щасних для своєї потіхи. 9. Ні/хто
ні/коли не/займав цих мурів, ані/високого валу, що загородив
перешийок від блакитної гладіні моря до боліт, звідки тягне
терпким запахом солі і гнилою рибою. 10. Сюди не/впускали
ні/кого під час подорожі. 11. І не/знайде її тут ні/люта хазяйка,
що нахвалялася продати Мальву на кафському базарі,
ані/підступний Мурах-баба (Р. Іваничук).
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Завдання з питань культури мови

Вправа 1. Чи правильно побудовано всі словосполучення? Непра-
вильні виправте.

По власному бажанню, залежно від обставин, гаяти час, ін-
шим разом, по службових справах, дякувати матері, здобути
освіту, дякувати батька, лекції з математики, готель для туристів,
на минулому тижні, відчиняти двері, автобус на замовлення, по-
відомити телефоном, упродовж місяця.

Вправа 2. Запам’ятайте правильно утворені словосполучення. Скла-
діть із ними речення.

Програміст за професією, відіслати поштою, виплатити по сто
гривень, дбайливий до майна, подорожувати європейськими
країнами.

Вправа 3. Знайдіть порушення граматичної норми у творенні слово-
сполучень на позначення часу.

Рівно о першій, десять хвилин по шостій, пів на десяту, сім
годин двадцять хвилин, за двадцять п’ята.

Вправа 4. Запам’ятайте українські відповідники стійких словосполу-
чень та складіть із ними речення.

рос. укр.
двойное гражданство подвійне громадянство
договор теряет силу договір втрачає силу
денежные средства кошти
в порядке исключения як виняток
в скором времени згодом, найближчим часом
благоприятные условия сприятливі умови
выразить благодарность висловити подяку
грецкий орех волоський горіх
занимаемая должность обіймана (займана) посада
затягивать работу зволікати з роботою
наилучшим образом якнайкраще
оговоренные сроки обумовлені терміни
на следующий день наступного дня
бывший директор колишній директор
оборотные средства обігові кошти
осуществить сделку, оборудку здійснити угоду, оборудку
противоречить законодательству суперечити законодавству
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учет кадров облік кадрів
лишать возможности позбавляти можливості
дружественное отношение дружнє ставлення
заказное письмо рекомендований лист

Запитання та завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення частки як частини мови.
2. Назвіть розряди часток за значенням і функціями. Наведіть

приклади.
3. Пригадайте правопис часток (разом, через дефіс, окремо).

Наведіть приклади.
4. Назвіть правила написання часток не та ні. Наведіть при-

клади.

Тестові завдання

1. У якому рядку всі частки пишуться окремо?
а) Немов/би, як/небудь, отакий/то, що/осені, поки/що.
б) Дай/но, аби/куди, надумав/таки, невже/сказав, все/таки.
в) Написав/би, тільки/що, аби/до/кого, казав/же, навряд/чи.
г) Будь/де, що/року, хто/сь, хтозна/який, де/хто.
2. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться разом?
а) Не/задовільно, не/воля, не/підготувати, не/посміхаючись,

не/довіра.
б) Не/зважаючи, не/правда, не/рухомо, не/навидіти,

не/терплячий.
в) Не/заважай, не/співав, не/той, не/раз, не/читаючи.
г) Не/від/нас, не/зручно, не/вдаха, не/ти, не/можна.
3. У якому рядку всі частки пишуться через дефіс?
а) Казна/як, будь/де, підписала/б, не/мов/би/то, аби/хто.
б) Будь/коли, все/таки, говори/но, що/небудь, зіграй/но.
в) Аби/чий, хто/небудь, дарма/що, що/години, чий/сь.
г) Де/хто, аби/но, що/вечора, будь/хто, хіба/що.
4. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку в правописі часток.
а) Розбив би, нехай чекає, кинь-но, колись-то, будь-як.
б) Схаменіться ж, хочби, абичий, все-таки, ні про що.
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в) Будь до кого, хай говорить, скільки ж, зігрій-но, абикому.
г) Тільки що, щовівторка, передали ж таки, зекономив би,

будь-коли.
5. Вкажіть, у якому рядку всі слова з часткою не пишуться
окремо.
а) Не/веселий, а сумний, не/один, не/треба, не/мовля,

не/дбалий.
б) Не/щастя, не/наче, не/говорити, не/той, не/вірив.
в) Не/хай, не/щастя, не/написано, не/легкий, не/треба.
г) Не/такий, не/підкреслено, не/раз, не/ можна,

не/розкривши.
6. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку в правописі час-
тки ні.
а) Ніхто, нівроку, нізвідки, ні з ким, ні сліз.
б) Ні один, ніякий, ніщо, нісенітниця, ніколи.
в) Нікого, нівкого, ніяк, ні звуку, ні до чого.
г) Ні для кого, ніяковість, ні з чим, нікчемний, ніде.
7. У якому рядку всі слова — частки?
а) Але, якраз, майже, якщо, щоб.
б) Хай, якби, проте, і, наче.
в) Алло, хоч, так, або, чи.
г) Не, нехай, ні, майже, невже.

Увага!!! Повторіть правопис службових частин мови за
«Українським правописом» (§ 31, 32, 33).

Вигуки та звуконаслідувальні слова
(междометия, звукоподражательные слова)

Вивчаючи цю тему, студент повинен знати:
— що таке вигуки та звуконаслідувальні слова;
— групи вигуків за значенням.
Студент повинен уміти:
— розрізняти вигуки та звуконаслідувальні слова;
— перекладати українською мовою тексти з вигуками і звуко-

наслідувальними словами.

Пригадайте!!! Вигук об’єднує слова, які виражають
емоції, почуття, не називаючи їх.

Увага!!! Вигуки не належать ні до самостійних, ні до
службових частин мови: вони не називають предметів, ознак
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або дій, а лише виражають почуття, емоції. За походженням ви-
гуки поділяються на первинні (непохідні): а! о!, ей!, фе!, ой!, ану!,
які не співвідносяться з іншими частинами мови та вторинні (по-
хідні), що утворилися з інших частин мови, найчастіше повно-
значних: жах! годі! слава! рятуйте! За значенням вигуки поді-
ляються на: емоційні, що виражають різні почуття: радість,
здивування, горе, сум, захоплення, жаль, рішучість, сумнів, по-
хвалу, зневагу, незадоволення, обурення (ой!, ах!, ов-ва!, ого!,
еге!, жах!, ой лишенько!, фу!, ех!), спонукальні, що передають
волевиявлення людини: наказ, оклик, звертання, бажання приве-
рнути до себе увагу, спонукання до дій (годі!, алло!, ану!, марш!,
цить!). До вигуків належать також слова та словосполучення, що
виражають привітання, подяку, прощання, пробачення (вигуки
етикету): Добрий день! На добраніч! Дякую! Вибачте! Будь лас-
ка! Близькими до вигуків є звуконаслідувальні слова, що відтво-
рюють звуки живої й неживої природи — шум вітру, води, гуркіт
грому, сигнали тварин, птахів: тук-тук, ку-ку, бух-бух. Звукона-
слідувальні слова виражають умовну імітацію (наслідування)
звуків довкілля засобами мови (ку-ку, хлюп-хлюп, дзень-дзелень).

Вправа 1. Перекладіть українською мовою речення. Зверніть увагу
на розстановку розділових знаків у реченнях із вигуками.

1. Ах ты, степь моя, степь широкая (А. Кольцов). 2. Чу, за ту-
чей прогремело, принахмурилась земля (Ф. Тютчев). 3. — Браво,
браво, — воскликнула Надежда Александровна и захлопала в ла-
доши (И. Тургенев). 4. У, злыдень! (А. Фадеев) 5. «Здорово!» —
пропищал кларнет (Д. Бедный) 6. Прощай, свободная стихия!
(А. Пушкин) 7. Издали доносилось ритмичное ку-ку. 8. Изволь-ка
в избу, марш, за птицами ходить! (А. Грибоедов) 9. Им нужна ла-
ска, да ха-ха-ха, да хо-хо-хо (А. Чехов).

Вправа 2. Випишіть із художніх творів десять речень із вигуками.
Поясніть, з якою метою їх уживано.

Вправа 3. Випишіть із «Орфографічного словника української мови»
десять звуконаслідувальних слів. Поясніть їх правопис.
Складіть із ними речення.

Вправа 4. Уведіть подані звуконаслідувальні слова у речення, щоб
вони виконували функцію підмета, присудка чи додатка.

Хлюп, хлоп, няв, ха-ха-ха, дзень-дзелень, кап-кап, тук-тук,
клац, бух.
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Вправа 5.Складіть розповідь про свій відпочинок на природі, вжива-
ючи вигуки і звуконаслідувальні слова.

Вправа 6. Прочитайте запропоновані уривки з віршів. Знайдіть зву-
конаслідувальні слова, визначте, які значення вони пере-
дають.

1)…І стукаються в скло розвіяні краплини.
Я ж чую, як кричать далекі журавлі
своє «курли, курли» одвічне і незмінне...
А місяць нахиливсь і спить біля колін (В. Сосюра).
2) Чýєш, брáте мíй,
Товáришу мій,
Відлітáють сíрим шнурóм
Журавлí у вÅрій.
КлÅчуть: кру-кру-кру,
На чужинí умрý,
Заки море перелечу,
Крилоньки зітру,
Крилоньки зітру,
Кру-кру-кру (Богдан Лепкий).

Вправа 7. Перекладіть російські звуконаслідувальні слова українсь-
кою мовою. З трьома з них складіть речення.

Га-га (гусак), кря-кря (качка), ку-ку (зозуля), курлы-курлы
(журавель), чик-чирик (горобець), гав-гав (собака), ква-ква (жа-
ба), мяу-мяу (кицька), му-у (корова), бе-е-е (вівця) у-у-у (зави-
вання вітру), динь-динь (звук, котрий видає дзвіночок).

Вправа 8. Утворіть від поданих вигуків дієслова та іменники. Пояс-
ніть спосіб їхнього творення. Зразок: ax –ахати — ахання.

Оx, ух, ай, ой, кахи, брязь, хлюп, дзелень.

Вправа 9. Доберіть із творів художньої літератури та із джерел Ін-
тернету максимальну кількість звуконаслідувальних слів,
котрі б позначали: а) звук, що видає маленький дзвіночок;
б) звук, що видає великий дзвін. Порівняйте з російськими
відповідниками.

Вправа 10. Складіть речення із вигуками о, ох, ой, ах, щоб вони ви-
ражали різні емоції — захоплення, радість, страх, здиву-
вання. Складіть діалог, уживаючи вигуки.
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Вправа 11. Розподіліть подані вигуки на дві групи: а) первинні,
б) вторинні (похідні). Аргументуйте свій розподіл. Із під-
кресленими вигуками складіть речення.

Ох! боже! боронь боже! а! е! отакої! лихо! ой! от тобі і маєш!
ох! леле! га! пхе! гей! ану! матінко моя рідна!
Вправа 12. Самостійно доберіть по п’ять слів до кожного розряду

вигуків (емоційні, спонукальні, вигуки етикету) та до зву-
конаслідувальних слів. Поясніть свій вибір. З одним вигу-
ком із кожного розряду складіть речення.

Вправа 13. Складіть речення із поданими вигуками іншомовного по-
ходження. З’ясуйте, з яких мов вони походять за допомо-
гою «Словника іншомовних слів» або інших лексикографіч-
них чи інтернет-джерел. Поясні̀ть, у яких ситуаціях вико-
ристовуються такі вигуки.

Алло, браво, біс, баста, віват, віра, гайда, караул, марш, полу-
ндра, ура.
Вправа 14. Прочитайте текст, у якому засвідчено власне українські

вигуки. Спробуйте дібрати до них відповідники російсь-
кою мовою. Поясніть розділові знаки при вигуках у тексті.
Леле, лелечко, от біда, ой горе, ой лихо

(ой лишечко, ой лишенько)

Вигук леле дедалі рідше чується в сучасній українській мові,
поступаючись перед вигуками от біда, ой горе, ой лихо (ой лише-
чко, ой лишенько). Але наша класика й народне мовлення широко
послугуються цим вигуком, що передає захоплення або подив
(«Леле, лелечко мені!» — М. Номис) чи гіркоту («Ой леле! Даре-
мні питання!» — Леся Українка). Як відповідник до російського
увы, вигук леле не є абсолютним синонімом вигуків ой біда («Ой
біда мені з тобою, не знаю, що й робити!» — З живих уст), ой го-
ре («Ой горе тій чайці, чаєчці небозі, що вивела чаєняток при би-
тій дорозі». — Народна пісня), ой лихо, ой лишечко, ой лишенько
(«Ой лишечко! Хто іде!» — Т. Шевченко). Ці вигуки передають
почуття більшого жалю, ніж вигук леле, за яким чути легкий сму-
ток чи невдоволення: «Леле, я таки не встиг дочитати книжки —
забрали її в мене» (з живих уст); «Ой лелечко, лелечко, болить
моє сердечко!» (П. Чубинський) (Б. Антоненко-Давидович).
Вправа 15. Виконайте переклад тексту українською мовою. Знайдіть

у тексті вигуки, поясніть, чому ви обрали ті чи інші їхні
українські відповідники. До яких розрядів вони належать?
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Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею
из всего великого, многословного и могучего русского языка:

...Xo-xo! (Выражает, в зависимости от обстоятельств: иронию,
удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетво-
ренность.)

…Знаменито.
…Мрак.
…Кр-р-расота!
... Подумаешь.
…Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть. радость, пре-

зрение и удовлетворенность.)
Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова слу-

жили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками
универсальных магазинов (Ілля Ільф, Євген Петров).

Запитання та завдання
для самоконтролю

1. Дайте визначення вигука.
2. Чому вигук не належить ні до самостійних, ні до службових

частин мови?
3. На які групи за значенням поділяють вигуки?
4. Які вигуки належать до первинних, а які до вторинних? На-

ведіть приклади.
5. Які ви знаєте звуконаслідувальні слова. Наведіть приклади.

Тестові завдання

1. Слова «дзелень-дзелень» у реченні «Дзелень-дзелень!!! —
забило на вежі, здається, дев’ята година» є:
а) вигуками;
б) звуконаслідувальними словами.
2. У реченні «Які зустрічі, які прощання за Дніпром та Бугом!
— Здрастуйте! — Прощавайте!» вигук виражає:
а) подяку;
б) привітання;
в) прохання.
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3. Яким членом речення є слово ура в реченні: «Гучне «Ура!»
прослалося тоді над лугами»:
а) додатком;
б) підметом;
в) присудком.
4. Яким членом речення є слово добридень у реченні: «Ось-ось
хода знайома почується, і скаже гай: «Добридень» чоловіку»:
а) підметом;
б) присудком;
в) означенням;
г) додатком.
5. У реченні: «Ой леле! Там ціле підземне місто спорудили»
вигук означає:
а) здивування;
б) захоплення;
в) спонукання;
г) злорадство.

Контрольно-тренувальні завдання

Зразки контрольних завдань із теми:
«Службові частини мови. Вигук. Звуконаслідувальні слова»

Варіант № 1
1. Дайте загальну характеристику службових частин мови.

Наведіть приклади. Чим вони відрізняються від повнозначних
частин мови?

2. Які функції виконує прийменник? Назвіть розряди приймен-
ників за значенням і структурою та наведіть приклади.

3. У яких реченнях виділене слово є сполучником і його слід
писати разом?

О, що/б я не робив, любов моя вмиратиме зі мною.
Слова солодкі говорилися про/те, щоб волю дать нещасному

народу.
Як/би я тепер хотіла у мале човенце сісти.
Що/б ми щасливими були, ти розпали багаття, розпали.
Ледве стримую докори свого серця за/те, що завинила без вини.
4. Частку вжито в рядку:
а) хоч би бровою моргнув;
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б) або пан або пропав;
в) задержати слово на язиці;
г) хто в луг, а хто в плуг;
д) навряд чи це можливо.
5. Визначте, якою частиною мови є кожне з виділених слів.
Ой, книга мала, та серцю люба!
До булави треба йголови.
Працює, як мокре горить.
Якне крути, а правди не сховаєш.

Варіант № 2
1. Дайте визначення сполучника як частини мови. Які функції

виконують сполучники? Назвіть різновиди сполучників за вико-
нуваними функціями і значенням.

2. Дайте визначення частки як частини мови. Які функції ви-
конують частки? Наведіть приклади. Які частки беруть участь у
творенні слів і форм слів? Наведіть приклади. Уведіть їх до ви-
словлювань.

3. У якому рядку написання всіх слів залежить від контексту?
А) на/дворі, в/осени, на/гору
Б) на/бік, у/переміш, з/гори
В) у/день, по/волі, на/віки
Г) на/славу, до/вподоби, у/перше
Д) по/друге, на/сміх, до/щенту
4. Випишіть із поданих речень вигуки та дайте їм характерис-

тику.
Ох, тривого, дика тривого, не шаленій і серця не край...
Горенько! Лишенько! Що ж нам робити?
Ох! Зірка в серце впала!
Ой леле! Чуєш? То весна співає!
5. У якому реченні виділене слово не є сполучником і його

слід писати окремо?
Ніч мине, як вже не раз минала, то/ж недарма темрява трем-

тить.
І досить руку простягнути, що/б за край світу засягнути.
Я хочу вірші написать про/те, як вітер гілочку колише.
Здається, ніби мирна днина, про/те чорнобильська біда не по-

минула без сліда і гіркота пече полинна.
Мій біль бринить, за/те коли сміюся, то сміх мій рветься дже-

релом на волю!
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Варіант № 3
1. Схарактеризуйте вигуки та назвіть їхні розряди.
2. Назвіть основні різновиди модальних часток. Уведіть їх до

висловлювань.
3. У якому рядку всі службові слова є прийменниками?
А) попід горами, переді мною, назустріч вітру
Б) перед редакцією, хай знають, навколо стадіону
В) залежно від обставин, поміж травами, лише сьогодні
Г) на світанку, виконала ж таки, з-поміж друзів
4. Випишіть із поданих речень прийменники, сполучники та

частки. Визначте їхні функції.
Аж ось нарешті і коханий край, знайоме поле, озеро і гай.
Перші орачі вже на полі, а тополю збудить трактор крайсела.
Сини землі тепер повстали за рідну країну, за свої степи.
5. У якому реченні виділене слово є сполучником і його слід

писати разом?
Вибач мені за/те, що була неввічлива.
Ранні птахи сповістили про/те, що займається новий день.
То/ж не дівчина, а справжнісінький вихор.
Як /би не переймався, балачками визнання не здобудеш.
Як/би знали, не те б заспівали.

Зразок підсумкової контрольної роботи
за І—ІІ семестр

Варіант № 1
1. Українська мова — національна мова українського народу.

Значення мови у житті суспільства.
2. Назвіть тверді і м’які приголосні. Поясніть правила вжи-

вання м’якого знака на письмі.
3. Перепишіть слова, замість крапок вставте пропущені букви.
Дорожн...й, біл...й, шост...й, верхн...й, колишн...й, довг...й,

трет...й, по-заяч..., торішн...й, природн…й, тремтяч...й, розбит...й,
по-російськ..., ш...р...на, лежач...й, пишуч..., осінн...й, завжд...;
баз...с, б...знес, соц...олог...я, Ш...л...ер, дез...нформац...я,

Браз...лія, Ч...каго, д...зель, маркет...нг, кред...т, пр...ор...тет,
ж…рі, параш…т .

4. Утворіть від поданих дієслів форми 1ос.одн. і 3 ос.мн., ви-
значте дієвідміну, складіть із однією з дієслівних форм словоспо-
лучення:
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Бігти, любити, спати, ревіти, носити, возити, жити, боро-
тися, кричати, водити.

5. Перекладіть українською мовою: половина первого, без де-
сяти минут пять, двадцать минут третьего, четыре институ-
та, полтора килограмма сахара, больше десяти лет, одна тре-
тья часть, меньше семи процентов, от двух до четырех.

Творчі завдання

Написати есе на одну із запропонованих тем

1. Культура мовлення — це духовне обличчя людини.
2. Моя дорога до КНЕУ.
3. «А я піснями біль тамую...» (В. Симоненко).
4. Що таке інтелігентність?
5. «Моя Вітчизно дорога, яка в тобі горить снага!»

(А.Малишко)
6. «З усіх два слова — «Мати» й «Вітчизна»– існують звіку

тільки в однині» (Б. Олійник).
7. Якою я бачу свою професію у майбутньому?
8. Мовний етикет у професійній діяльності людини.
9. Як виховати почуття справжнього патріотизму?

10. «Притча про красу внутрішню і красу зовнішню».
11. «Так багато в світі горя, Люди, будьте взаємно ввічливи-

ми!» (Л. Костенко)
12. «Шукай краси, добра шукай» (І. Франко).



176

СЛОВНИК-МІНІМУМ
ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ1

А

АКЦІОНЕ́РНЕ ТОВАРИ́СТВО (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) —
підприємство, у яке вкладено кошти різних суб'єктів (держави, підпри-
ємств, фермерів тощо), а також кошти різних верств населення, що ку-
пили акції певного товариства.

А́КЦІЯ (АКЦИЯ) — цінний папір без встановленого строку, що за-
свідчує вкладення певного паю в статутний фонд акціонерного товари-
ства,дає право його власникові на одержання частини прибутку у ви-
гляді дивіденду, а також на участь в управлінні акціонерним
товариством, у розподілі майна за його ліквідації.

Б

БАНКНО́́ТИ (БАНКНОТЫ) — кредитні знаки грошей, які випуска-
ють емісійні банки для заміни грошей як засобу обігу та платежу.

БІ́РЖА (БИРЖА) — простий, але найефективніший інструмент опе-
ративного реагування на зміни попиту споживачів, особливий ринок, на
якому через посередників здійснюється оптова торгівля товарами, цін-
ними паперами, валютою. Біржа — загальноекономічна категорія, над-
бання цивілізації в процесі розвитку товарно-грошових відносин.

БІ́РЖА ВАЛЮ́ТНА (БИРЖА ВАЛЮТНАЯ) — особливий ринок, на
якому здійснюються операції купівлі-продажу іноземних валют, злив-
ків та виробів з благородних металів, відбувається котирування валют.

БІ́РЖА ПРА́ЦІ (БИРЖА ТРУДА) — установа ринкової економіки,
яка здійснює посередницьку місію між найманими працівниками та ро-
ботодавцями в процесі купівлі-продажу робочої сили.

БІ́РЖА ТОВА́РНА (БИРЖА ТОВАРНАЯ) — особливий ринок, на
якому купують і продають великі партії якісно однорідних взаємоза-
мінних товарів, без їх фактичного пред'явлення, але з наступною поста-
вкою.

БІ́РЖА ФО́НДОВА (БИРЖА ФОНДОВАЯ) — установа, яка зосере-
джує попит та пропонування цінних паперів, сприяє формуванню їх бі-
                     

1 Словник містить економічні терміни, уживані в посібнику у вправах і завданнях на
переклад текстів з російської мови українською.
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ржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства
країни, статуту і правил.

БІ́РЖОВИЙ ТОВА́Р (БИРЖЕВОЙ ТОВАР) — товар, на посередни-
цькій діяльності в реалізації якого спеціалізується товарна біржа.

БІ́РЖОВІ ОПЕРА́ЦІЇ (готівкою) (БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ) — оби-
два контрагенти домовляються при укладенні угоди про негайне вико-
нання взятих зобов’язань, строкові угоди — термін виконання угод від-
кладається на визначений строк або з поставкою за повідомленням,
операції на різницю угоди, розраховані на отримання додаткового до-
ходу при зміні курсів чи цін, угоди з преміями — строкові угоди, у яких
одному контрагенту за відповідну плату, що називається премією, на-
дається право відмовитися від договору або його частини.

В
ВАЛОВИ́Й НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ПРОДУ́КТ (ВАЛОВЫЙ НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ) — важливий економічний показник, який ви-
ражає сукупну вартість виготовлених кінцевих матеріальних, нематері-
альних благ та наданих послуг. Включає вартість:

а) спожитих населенням предметів споживання й послуг; б) держав-
них закупок; в) капітальних вкладень; г) сальдо платіжного балансу.

ВАЛОВИ́Й СУСПІ́ЛЬНИЙ ПРОДУ́КТ (ВАЛОВЫЙ ОБЩЕСТВЕН-
НЫЙ ПРОДУКТ) — сума валової продукції всіх галузей матеріального
виробництва.

ВАЛЮ́ТА (ВАЛЮТА) — в економічному розумінні вживається для
визначення типу грошової системи, яка діє в даній країні (золотий, па-
перовий), а також грошової одиниці даної країни (карбованець, долар,
гривня тощо).

ВАЛЮ́ТА ТВЕРДА́ (ВАЛЮТА ТВЕРДАЯ)— має стабільний або навіть
зростаючий курс відносно інших валют. У минулому твердість валют, тоб-
то здатність не піддаватися інфляційним процесам, забезпечувалася золо-
тим запасом та іншими коштовностями. У даний час основою стабільності
валют є високоефективне виробництво, здатне забезпечити широкий асор-
тимент високоякісних товарів, конвертованих на світовому ринку.

ВА́РТІСТЬ (СТОИМОСТЬ) — уречевлена в товарах праця; виражає
відносини між товаровиробниками з приводу затрат їхньої праці на ви-
робництво продуктів, котрими вони обмінюються як товарами.

ВА́РТІСТЬ ДОДАТКО́ВА (СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ) —
вартість, створена працівником понад вартість його робочої сили і без-
коштовно привласнена власником засобів виробництва.

ВА́РТІСТЬ ТОВА́РУ РОБО́ЧА СИ́ЛА (СТОИМОСТЬ ТОВАРА РА-
БОЧАЯ СИЛА) — сума вартості матеріальних і духовних цінностей,
необхідних для нормального відтворення робочої сили і робітника як
особистості, а також для утримання його сім'ї.

ВЕ́КСЕЛЬ (ВЕКСЕЛЬ) — письмове боргове зобов'язання встанов-
леної форми, яке дає його власнику беззастережне право після визначе-
ного часу вимагати з боржника сплати суми грошей.
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ВЕЛИЧИНА́ ВА́РТОСТІ ТОВА́РУ (ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ
ТОВАРА) — суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару.

ВИРОБНИ́ЧА ІНФРАСТРУКТУ́РА (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИН-
ФРАСТРУКТУРА) — комплекс галузей, які обслуговують основне ви-
робництво.

ВІДРЯ́ДНА ОПЛА́ТА (СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА) — передбачає зале-
жність заробітку від кваліфікації працівника та кількості виготовленої
продукції.

ВІДСО́ТОК (ПРОЦЕНТ) — частина чистого продукту, створеного у
виробництві і вираженого в грошах, яка сплачується власнику облігації
за тимчасове користування коштами.

ВЛА́СНІСТЬ (СОБСТВЕННОСТЬ) — відносини, що виникають між
людьми з приводу привласнення матеріальних і духовних цінностей.
До неї входять такі групи відносин:

1) відносини з приводу привласнення умов виробництва і його ре-
зультатів;

2) відносини господарського використання майна;
3) економічні форми реалізації відносин власності.
ВЛА́СНІСТЬ ДЕРЖА́ВНА (СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ) — форма власності, за якої володарем засобів виробництва і його
результатів виступає держава.

ВЛА́СНІСТЬ КООПЕРАТИ́ВНА (СОБСТВЕННОСТЬ КООПЕРА-
ТИВНАЯ) — колективна власність кооперативів, їхніх об'єднань, що
виникає на основі добровільного усуспільнення членами всіх або час-
тини належних їм засобів виробництва, а також грошових внесків (паїв)
із наступним її розвитком за рахунок внутрішніх накопичень.

ВЛА́СНІСТЬ ПРИВА́ТНА (СОБСТВЕННОСТЬ ЧАСТНАЯ) — еко-
номічні відносини, за яких окремі особи ставляться до умов і результа-
тів виробництва як до своїх власних.

ВЛА́СНІСТЬ СУСПІ́ЛЬНА (СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ) — система економічних відносин, що характеризується спільним
привласненням засобів виробництва і створеного продукту.

Г
ГІПЕРІНФЛЯ́ЦІЯ (ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ) — надвисока і вкрай не-

безпечна інфляція, що сягає трицифрового й більше числа, а її наслідки
трагічно непередбачені.

ГРО́ШІ (ДЕНЬГИ) — загальний еквівалент, який виділився з ряду то-
варів у процесі розвитку мінової форми вартості і закріпився за золотом.

ГРО́ШІ КРЕДИ́ТНІ (ДЕНЬГИ КРЕДИТНЫЕ) — грошові знаки, що
виникають на основі кредиту і виконують функції засобу обігу та засо-
бу платежу.

ГРО́ШІ ПАПЕРО́ВІ (ДЕНЬГИ БУМАЖНЫЕ) — грошові знаки, за-
мінники повноцінних грошей, які є знаками вартості.

ГРОШОВА́ РЕФО́РМА (ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА) — повна або час-
ткова зміна грошової системи, що виражається в заміні одних грошових
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знаків іншими. Скорочення грошової маси в обігу може мати тимчасо-
вий характер, якщо не здійснити радикальні економічні реформи, не
припинити гонку озброєнь, не усунути дефіцит державного бюджету,
не зруйнувати затратний механізм господарювання та не ліквідувати
безгосподарність.

ГРОШОВИ́Й О́БІГ (ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ) — безперервний рух
грошей у сфері обігу та їх функціонування як засобу обігу й платежу.

Д
ДИВІДЕ́НД (ДИВИДЕНД) — частина прибутку акціонерного това-

риства, яка розподіляється серед акціонерів пропорційно вкладеному
ними капіталу. Дохід, що виплачується за акцією.

ДЕВАЛЬВА́ЦІЯ (ДЕВАЛЬВАЦИЯ) — така реформа грошового обігу,
яка проводиться шляхом законодавчого зменшення металевого вмісту
грошової одиниці або пониженням курсу валюти даної країни по відно-
шенню до ціни на золото, коштовності чи до конвертованих валют.

ДЕРЖА́ВНЕ СТРАХУВА́ННЯ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХО-
ВАНИЕ) — економічні відносини, які виникають між державою, під-
приємствами, організаціями й громадянами в процесі формування й
розподілу страхового фонду для відшкодування втрат і надання матері-
альної допомоги.

ДЕРЖА́ВНИЙ БЮДЖЕ́Т (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ) —
система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку,
і підприємствами, організаціями та населенням — з іншого, з метою
формування та використання централізованого фонду державних гро-
шових ресурсів для задоволення потреб.

ДЕПО́РТ (ДЕПОРТ) — біржова угода на строк, що укладається спе-
кулянтами, які грають на пониження з метою отримання курсової різ-
ниці.

ДЕФЛЯ́ЦІЯ (ДЕФЛЯЦИЯ) — протилежний інфляції процес змен-
шення кількості паперових грошей в обігу шляхом здійснення комплек-
су заходів для оздоровлення економіки й фінансів, що виражаються в
реформі податкової системи, скороченні обсягів кредитів тощо.

ДОСКОНА́ЛА (ЧИ́СТА) КОНКУРЕ́НЦІЯ (ЧИСТАЯ КОНКУРЕН-
ЦИЯ) — умови ринку, на якому існує безліч покупців і продавців, од-
норідність продукції, що продається, ґрунтовне знання агентами госпо-
дарської діяльності, її характеристик, вільний доступ фірм на ринок.

Е

ЕКОНОМІ́ЧНА КАТЕГО́РІЯ (ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ)
— узагальнювальне поняття, яке виражає істотні сторони економічних
явищ і процесів, відбиває глибинні процеси економічного розвитку.

ЕКОНОМІ́ЧНИЙ ЗАКО́Н (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЗАКОН) — стій-
кий, істотний, причиново-наслідковий зв’язок і взаємозалежність у
явищах і процесах економічного життя.
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ЕЛАСТИ́ЧНІСТЬ ПО́ПИТУ (ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА) — сту-
пінь зміни попиту на певну продукцію під впливом зміни ціни на неї.

ЕЛАСТИ́ЧНІСТЬ ПРОПОНУВА́ННЯ (ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ) — ступінь зміни пропонування на певну продукцію під
впливом зміни ціни на неї.

ЕМІТЕ́НТ (ЭМИТЕНТ) — юридична або фізична особа, яка випус-
кає цінні папери й зобов’язується суворо виконувати обов’язки, що ви-
пливають з умов їх випуску (дивіденд, відсоток).

З
ЗАГА́ЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІ́ЙНО-ЕКОНОМІ́ЧНІ ВІДНО́СИНИ (ОБ-

ЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ) —
сукупність форм і методів господарювання, що характерні для всіх га-
лузей народного господарства, тобто для економіки в цілому.

ЗАРОБІ́ТНА ПЛА́ТА (ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА) — об’єктивно необ-
хідний для відтворення робочої сили та ефективного функціонування
виробництва обсяг вираженої в грошовій формі основної частини жит-
тєвих засобів, що відповідає досягнутому рівневі розвитку продуктив-
них сил і зростає пропорційно підвищенню ефективності праці трудя-
щих. Це — не доход, а витрата підприємства на відтворення трудових
ресурсів на суспільне необхідному рівні.

ЗАРОБІ́ТНА ПЛА́ТА ПОГОДИ́ННА (ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО-
ЧАСОВАЯ) — зарплата, що залежить від кваліфікації робітника і фак-
тично відпрацьованого часу.

ЗАРОБІ́ТНА ПЛА́ТА РЕА́ЛЬНА (ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РЕАЛЬ-
НАЯ) — показує, яку сукупність матеріальних та духовних благ і по-
слуг можна придбати за номінальну заробітну плату.

ЗА́СОБИ ВИРО́БНИЦТВА (СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА) —
предмети й засоби праці.

І
ІНВЕ́СТОРИ (ИНВЕСТОРЫ) — юридичні й фізичні особи, що ку-

пують акції.
ІНТЕНСИ́ВНІСТЬ ПРА́ЦІ (ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА) — напов-

неність, насиченість одиниці робочого часу працею.
ІНФЛЯ́ЦІЯ (ИНФЛЯЦИЯ) — процес переповнення каналів грошо-

вого обігу масою надлишкових грошей, що веде до їх знецінення та до-
даткового перерозподілу національного доходу й національного багатс-
тва на шкоду переважної більшості населення.

ІНФЛЯ́ЦІЯ ГАЛО́ПНА (НЕСТРИ́МНА) (ИНФЛЯЦИЯ ГАЛЛОПИ-
РУЮЩАЯ) — загрозливо стрімке і некероване зростання цін, знеці-
нення грошей, розлад економічних зв’язків, стагнація виробництва, ма-
сове зубожіння населення.

ІНФЛЯ́ЦІЯ СПОВІ́ЛЬНЕНА (ИНФЛЯЦИЯ ПОЛЗУЩАЯ) — інфля-
ція, що проявляється в плавному зростанні цін, але не більше як 5 %
щорічно.
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ІНФРАСТРУКТУ́РА РИ́НКУ (ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА) — си-
стема державних, приватних і громадських інститутів (організацій і
установ), технічних засобів, що обслуговують інтереси суб’єктів рин-
кових відносин, забезпечують їх ефективну взаємодію.

ІНФРАСТРУКТУ́РА СОЦІА́ЛЬНА (ИНФРАСТРУКТУРА СОЦИ-
АЛЬНАЯ) — нематеріальне виробництво, де створюються нематеріа-
льні форми багатства.

К
КАЗНАЧЕ́ЙСЬКІ (СКАРБНИ́ЧІ) ЗОБОВ’Я́ЗАННЯ (КАЗНАЧЕЙ-

СКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) — цінні папери, які засвідчують внесення їх
власниками грошових коштів до бюджету та право на отримання фік-
сованого доходу.

КАПІТА́Л ЗМІ́ННИЙ (КАПИТАЛ ПЕРЕМЕННЫЙ) — частина ка-
піталу, що витрачається на купівлю робочої сили.

КАПІТА́Л ПОСТІ́ЙНИЙ (КАПИТАЛ ПОСТОЯННЫЙ) — суспільна
форма засобів виробництва.

КІНЦЕ́ВИЙ СУСПІ́ЛЬНИЙ ПРОДУ́КТ ( КОНЕЧНЫЙ ОБЩЕСТ-
ВЕННЫЙ ПРОДУКТ) — вартість готової до споживання продукції
(предметів споживання і засобів праці).

КЛІ́РИНГОВА СИСТЕ́МА (КЛИРИНГОВАЯ СИСТЕМА) — систе-
ма внутрішніх та міжнародних безготівкових розрахунків за поставлені
товари й надані послуги та інші операції, які базуються на заліку взаєм-
них вимог і зобов’язань.

КЛІ́РИНГ БА́НКІВСЬКИЙ (КЛИРИНГ БАНКОВСКИЙ) — зумов-
лює розрахунки між банками лише в обсязі різниці між сумами плате-
жів та надходжень грошей.

КЛІ́РИНГ ВАЛЮ́ТНИЙ (КЛИРИНГ ВАЛЮТНЫЙ) — визначає по-
рядок безготівкових міжнародних розрахунків за зовнішньоторговельні
та інші економічні зв’язки між державами клірингової системи. Реалі-
зується шляхом відкриття емісійними банками країн—учасниць, спеці-
альних рахунків. Якщо в кліринговій системі беруть участь країни з не-
конвертованими валютами, то сальдо заборгованості оформляється як
кредит і погашається наступними товарними поставками. У разі кліри-
нгу з конвертованим сальдо заборгованість погашається за домовленіс-
тю вільноконвертованою валютою або товарами.

КОНВЕРТО́ВАНІСТЬ (КОНВЕРТИРОВАННОСТЬ) — гарантована
здатність національної грошової одиниці обертатися. Конвертованість, з
економічної точки зору, означає свободу будь-якої юридичної або фізичної
особи брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, право вільно купу-
вати, продавати або обмінювати національну валюту на іноземну за існую-
чим курсом без будь-яких обмежень чи прямого втручання держави.

КОНВЕРТО́ВАНІСТЬ ВНУ́ТРІШНЯ (КОНВЕРТИРОВАННОСТЬ
ВНУТРЕННЯЯ) — відсутність обмежень у використанні заробленої ва-
люти, привнесення в народне господарство елементів іноземної конку-
ренції, переборення замкненості національної економіки, збалансуван-
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ня товарно-грошової маси на внутрішньому ринку і наближення струк-
тури внутрішніх цін до світових показників.

КОНВЕРТО́ВАНІСТЬ ЗО́ВНІШНЯ (КОНВЕРТИРОВАННОСТЬ
ВНЕШНЯЯ) — здатність національної валюти вільно обертатися в
будь-яку іноземну валюту і в широкий асортимент товарів та майна.

КОНВЕРТО́ВАНІСТЬ ПО́ВНА (КОНВЕРТИРОВАННОСТЬ ПОЛ-
НАЯ) — означає відсутність будь-яких обмежень у поточних і фінансо-
вих операціях. Часткова конвертованість свідчить про збереження тих
чи тих обмежень.

КОНКУРЕ́НЦІЯ (КОНКУРЕНЦИЯ) — процес суперництва між то-
варовиробниками, постачальниками і покупцями товарів за найвигід-
ніших умов їх виробництва та реалізації.

КРЕДИ́Т (КРЕДИТ) — система економічних відносин, спрямована
на мобілізацію тимчасово вільних коштів і передачу їх на потреби роз-
ширеного відтворення.

КОНТРО́ЛЬНИЙ ПАКЕ́Т А́КЦІЙ (КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АК-
ЦИЙ) — певна кількість акцій, яка забезпечує більшість голосів на збо-
рах акціонерів.

КУРС А́КЦІЇ (КУРС АКЦИИ) — ціна, за якою акція продається.
М

МАСШТА́Б ЦІН (МАСШТАБ ЦЕН) — маса золота, яка міститься в
грошовій одиниці та її складових частинах.

МЕ́ТОД НУЛІФІКА́ЦІЇ ВАЛЮ́Т (МЕТОД НУЛИФИКАЦИИ ВА-
ЛЮТ) — проголошення знецінених паперових грошей недійсними, су-
проводжуване їх вилученням з обігу й поверненням до повноцінних ме-
талевих грошей. Нині нуліфікація означає заміну в обігу знеціненої
грошової одиниці на більш стабільну за відповідним курсом.

МІНІМА́ЛЬНИЙ СПОЖИ́ВЧИЙ БЮДЖЕ́Т (МИНИМАЛЬНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ) — це комплексний показник, який
виражає рівень споживання, нормативно достатній для відтворення
життєдіяльності людини.

МІ́НОВА ВА́РТІСТЬ (ОБМЕННАЯ СТОИМОСТЬ) — кількісна
пропорція, у якій споживні вартості одного роду обмінюються на спо-
живні вартості іншого роду; форма вартості товару.

МОНОПОЛІСТИ́ЧНА КОНКУРЕ́НЦІЯ (МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ
КОНКУРЕНЦИЯ) — умови ринку, які передбачають диференціацію
продукту, пов’язану або з особливостями самого продукту (якість, мар-
ка, упаковка), або з місцезнаходженням продавців чи з особливими по-
слугами, що супроводжують продаж товару.

Н
НАТУРА́ЛЬНЕ ВИРОБНИ́ЦТВО (НАТУРАЛЬНОЕ ПРОИЗВОД-

СТВО) — господарство, в якому продукти праці призначаються для за-
доволення власних потреб безпосередніх виробників життєвих благ,
для внутрішньогосподарського споживання.
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НАЦІОНА́ЛЬНЕ БАГА́ТСТВО (НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО) —
вся сума матеріальних і духовних благ, які є в розпорядженні суспільства.

НЕВИРОБНИ́ЧА СФЕ́РА (НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА) —
армія, міліція, держапарат, партапарат, апарат громадських рухів.

НО́РМА ДОДАТКО́ВОЇ ВА́РТОСТІ (НОРМА ДОБАВОЧНОЙ
СТОИМОСТИ) — ступінь експлуатації, відношення маси додаткової
вартості до величини змінного капіталу.

О
ОБЛІГА́ЦІЯ (ОБЛИГАЦИЯ) — цінний папір, що засвідчує внесення

її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодува-
ти йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений у
ньому строк з виплатою фіксованого відсотка.

ОЛІГОПОЛІСТИ́ЧНА КОНКУРЕ́НЦІЯ (ОЛИГОПОЛИСТИЧЕ-
СКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ) — умови ринку, на якому однорідну продук-
цію (або близькі субститути) продають декілька (два-три) продавців.

ОПЦІО́Н (ОПЦИОН) (з лат.— вибір) — привілей, який купують,
сплативши певну суму грошей, на отримання товару за заздалегідь
встановленою ціною протягом певного строку.

ОРГАНІЗАЦІ́ЙНО-ЕКОНОМІ́ЧНІ ВІДНО́СИНИ (ОРГАНИЗАЦИ-
ОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ) — господарський меха-
нізм, за допомогою якого здійснюється організація й управління народ-
ним господарством.

ОСНОВНЕ́ ВИРОБНИ́ЦТВО (ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) —
галузі матеріального виробництва, де безпосередньо виготовляють
предмети споживання і засоби виробництва.

ОЩА́ДНИЙ СЕРТИФІКА́Т (СБЕРЕГАТЕЛЬНІЙ СЕРТИФИКАТ) —
цінний папір, письмове свідоцтво банку про депонування грошових
коштів, яке засвідчує право вкладника на отримання після закінчення
встановленого строку депозиту і відсотків по ньому.

П
ЗНЕЦІНЮВАНА ВАЛЮ́ТА (ПАДАЮЩАЯ ВАЛЮТА) — знеціне-

на валюта у порівнянні з номіналом, з одного боку, й у відношенні до
інших стабільних валют — з іншого.

ПАРИТЕ́Т ВАЛЮ́ТНИЙ (ПАРИТЕТ ВАЛЮТНЫЙ) — ринкове
співвідношення між валютами різних країн, яке відповідає металевому
вмісту їхніх грошових одиниць.

ПАРИТЕ́Т МОНЕ́ТНИЙ (ПАРИТЕТ МОНЕТНЫЙ) — співвідно-
шення вагової кількості чистого золота чи срібла порівнюваних між со-
бою монетно-грошових одиниць.

ПО́ПИТ (СПРОС) — потреба, забезпечена грошима.
ПРА́ЦЯ (РАБОТА) — цілеспрямована, свідома діяльність людини,

спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей, а також
інша діяльність, зумовлена суспільними потребами.
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ПРА́ЦЯ АБСТРА́КТНА (РАБОТА АБСТРАКТНАЯ) — затрати ро-
бочої сили взагалі безвідносно до її конкретної форми, прирівняна сус-
пільна праця, що створює вартість товару.

ПРА́ЦЯ КОНКРЕ́ТНА (РАБОТА КОНКРЕТНАЯ) — праця конкрет-
ного виробника, результатом якої є конкретна споживча вартість виро-
бленої продукції.

ПРА́ЦЯ ПРИВА́ТНА (РАБОТА ЧАСТНАЯ) — праця відособленого
і незалежного товаровиробника, внаслідок чого його конкретна праця
виступає як безпосередньо приватна.

ПРА́ЦЯ СУСПІ́ЛЬНА (РАБОТА ОБЩЕСТВЕННАЯ) — прихована
відособлена праця товаровиробників у сфері виробництва, яка виявля-
ється лише на ринку, де товари обмінюються, тобто коли конкретні ви-
ди праці зводяться до абстрактної.

ПРОДУ́КТ ДОДАТКО́ВИЙ (ПРОДУКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) —
надлишок над необхідним продуктом.

ПРОДУ́КТ НЕОБХІ́ДНИЙ (ПРОДУКТ НЕОБХОДИМЫЙ) — час-
тина чистого продукту, що необхідна для належного відтворення робо-
чої сили трудящих, зайнятих продуктивною працею. На його основі
формується фонд особистого споживання, або так званий фонд життє-
вих засобів.

ПОФА́ЗНА СТРУКТУ́РА СУСПІ́ЛЬНОГО ВИРОБНИ́ЦТВА (ПО-
ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА) —
це власне виробництво, розподіл, обмін і споживання.

ПРИВАТИЗА́ЦІЯ (ПРИВАТИЗАЦИЯ) — процес придбання у влас-
ність громадян усіх або частини акцій (паїв) акціонерних товариств,
інших господарських товариств, а також підприємств, заснованих на
державній або колективній власності,

ПРИВЛА́СНЕННЯ (ПРИСВОЕНИЕ) — система економічних
зв’язків між людьми, які встановлюють їх відношення до певних речей
як до своїх власних.

ПРОДУКТИ́ВНІСТЬ ПРА́ЦІ (ПРОДУКТИВНОСТЬ ТРУДА) — за-
трати конкретної праці на одиницю виготовленого продукту; результа-
тивність, ефективність праці.

ПРОДУКТИ́ВНІ СИ́ЛИ (ПРОДУКТИВНЫЕ СИЛЫ) — засоби ви-
робництва і трудові ресурси, що їх використовують у виробництві.

ПРОПОНУВА́ННЯ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) — сукупність товарів, пред-
ставлених на ринку.

Р

РЕПО́РТ (РЕПОРТ) — продаж цінних паперів на певний строк бан-
ку з правом викупу їх після певного строку за більш високим курсом.

РЕВАЛОРИЗА́ЦІЯ ВАЛЮ́ТИ (РЕВАЛОРИЗАЦИЯ ВАЛЮТЫ) —
процес відновлення доінфляційної вартості паперових грошей. Ревало-
ризація внаслідок здійснення комплексу фінансових та економічних за-
ходів завершується реставрацією валюти.
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РЕСТАВРА́ЦІЯ ВАЛЮ́ТИ (РЕСТАВРАЦИЯ ВАЛЮТЫ) — відно-
шення обміну паперових грошей на золото за номінальною їхньою вар-
тістю; нині — відновлення доінфляційної сили та курсу валюти по від-
ношенню до інших вільноконвертованих валют.

РИ́НКОВИЙ МЕХАНІ́ЗМ (РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ) — механізм
взаємозв’язку та взаємодії основних елементів ринку: попиту, пропону-
вання й ціни.

РИ́НОК (РЫНОК) — спосіб організації економічного життя, сфера
товарного обігу, місце, де здійснюється купівля-продаж; сукупність
економічних відносин у сфері обміну між усіма виробниками і спожи-
вачами, покупцями і продавцями даного товару.

РИ́НОК ВІ́ЛЬНИЙ (РЫНОК СВОБОДНЫЙ) — ринок з великою кі-
лькістю виробників однорідної продукції, необмеженою інформацією
стосовно продуцентів, споживачів, посередників, якості продукції. Ціни
тут встановлюються під впливом попиту й пропонування,

РИ́НОК МОНОПОЛІЗО́ВАНИЙ (РЫНОК МОНОПОЛИЗИРО-
ВАННЫЙ) — ринок, на якому діє незначна кількість виробників певно-
го товару, застосовується його диференціація, існує дефіцит необхідної
інформації, ускладнений доступ до ресурсів.

РИ́НОК РЕГУЛЬО́ВАНИЙ (РЫНОК РЕГУЛИРОВАННЫЙ) — ри-
нок, який контролюється і регулюється державою за допомогою спеці-
альних заходів.

РОБО́ЧА СИ́ЛА (РАБОЧАЯ СИЛА) — здатність людини до праці,
або сукупність її фізичних і розумових здібностей, що використовують-
ся в процесі створення матеріальних і духовних цінностей.

РОЗДЕРЖА́ВЛЕННЯ (РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ) — перетворення
державних підприємств у такі, що засновані на інших (недержавних)
формах власності.

С
СА́ЛЬДО (САЛЬДО) — різниця між грошовими надходженнями та

витратами за певний період часу.
СОЦІА́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНІ ВІДНО́СИНИ (СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ) — суспільно-економічні стосун-
ки, що виникають між людьми у процесі виробництва, розподілу, обмі-
ну й споживання матеріальних і духовних цінностей.

СПЕКУЛЯ́ЦІЯ (СПЕКУЛЯЦИЯ) — біржові угоди купівлі-продажу
цінних паперів з метою отримання курсової різниці.

СПОЖИ́ВНА ВА́РТІСТЬ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СТОИМОСТЬ) —
корисність речі-товару, завдяки якій задовольняється та чи інша потре-
ба людини.

СПОЖИ́ВНА ВА́РТІСТЬ ТОВА́РУ РОБО́ЧА СИ́ЛА (ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬСКАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА РАБОЧАЯ СИЛА) — здатність
робітника створювати додаткову вартість.

СТАТУ́ТНИЙ ФО́НД БІ́РЖІ (УСТАВНЫЙ ФОНД БИРЖИ) — су-
купність коштів, неподільні фонди (земля, нерухомість, обладнання
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тощо), які є основою стабільної незалежної підприємницької діяльності
біржі і не підлягають продажу, вживаються в натуральній формі, а їхня
вартість частинами переноситься в активи біржового товариства.

СУСПІ́ЛЬНО НЕОБХІ́ДНИЙ РОБО́ЧИЙ ЧАС (ОБЩЕСТВЕННО
НЕОБХОДИМОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ) — час, обумовлений суспільно
нормальними умовами виробництва та середнім у даному суспільстві
рівнем уміння, кваліфікації, продуктивності та інтенсивності праці; ви-
значає величину вартості товару.

СУСПІ́ЛЬНІ ФО́НДИ СПОЖИВА́ННЯ (ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОН-
ДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ) — фонди, за допомогою яких реалізується части-
на необхідного продукту і забезпечується (повністю або частково) за-
доволення потреб в освіті, культурі, охороні здоров’я, утриманні
непрацездатних членів суспільства.

Т

ТАРИ́ФНА СИСТЕ́МА (ТАРИФНАЯ СИСТЕМА) — це тарифно-
кваліфікаційні довідники, що містять характеристику робіт і вимоги
щодо знань і вміння їхніх виконавців, тарифну сітку з порозрядними
тарифними коефіцієнтами, які показують відмінність оплати кожного
розряду порівняно з першим, і тарифну ставку першого розряду.

ТЕХНІ́ЧНА БУДО́ВА ВИРОБНИ́ЦТВА (ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРУК-
ТУРА ПРОИЗВОДСТВА) — кількість засобів виробництва, що вико-
ристовує один робітник.

ТОВА́Р (ТОВАР) — зовнішній предмет, продукт праці й природи,
річ, що задовольняє завдяки своїм властивостям певні потреби людини
й призначена для обміну шляхом купівлі-продажу на ринку.

ТОВА́РНЕ ВИРОБНИ́ЦТВО (ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) —
виробництво, у якому продукти праці призначаються не для власного
споживання, а для обміну через ринок шляхом купівлі-продажу.

Ф

ФІНА́НСИ (ФИНАНСЫ) — сукупність економічних відносин з
приводу утворення (акумуляції) та використання фондів грошових ко-
штів для задоволення потреб розширеного відтворення

ФІНА́НСИ ДЕРЖА́ВИ (ФИНАНСЫ ГОСУДАРСТВА) — система
грошових фондів, які має держава і які спрямовує на фінансове забез-
печення своїх функцій: на управління, оборону, соціальні гарантії, охо-
рону навколишнього середовища.

ФІНА́НСИ НАСЕ́ЛЕННЯ (ФИНАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ) — грошові
фонди, які утворюються у населення країни з надходжень, отриманих
від трудової, господарської та іншої діяльності і які спрямовуються на
примноження їхньої власності та підвищення добробуту

ФІНА́НСИ ПІДПРИЄ́МСТВ ТА ОРГАНІЗА́ЦІЙ (ФИНАНСЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ) — система економічних відно-
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син, яка пов’язана з формуванням і розподілом грошових доходів та на-
громаджень, утворенням і використанням фондів грошових коштів, за
допомогою яких забезпечуються поточна господарська діяльність, ви-
робничий та соціальний розвиток.

ФО́НДОВА БІ́РЖА (ФОНДОВАЯ БИРЖА) — установа, яка створе-
на для забезпечення сприятливих умов вільної купівлі-продажу цінних
паперів за ринковими цінами на регулярній та упорядкованій основі.

ФОНДОВІДДА́ЧА (ФОНДООТДАЧА) — відношення вартості про-
дукту до основних виробничих фондів. Вона виражає ефективність ви-
користання засобів праці, тобто показує, скільки виробляється готової
продукції на одиницю основних виробничих фондів Нерідко її розрахо-
вують як відношення валового продукту до всіх виробничих фондів.

ФО́РВАРДНІ УГО́ДИ (ФОРВАРДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ) — угоди із
зобов’язанням поставити на ринок товари в майбутньому.

Ф’Ю́ЧЕРНІ БІ́РЖІ (ФЬЮЧЕРСНЫЕ БИРЖИ) — біржі, на яких
здійснюються спекулятивні угоди, у результаті яких поставки товарів
не відбуваються, а ліквідуються контракти і проводяться розрахунки
між брокерами на основі різниці цін.

Ф’Ю́ЧЕРНІ (ТЕРМІНО́ВІ) УГО́ДИ (ФЬЮЧЕРСНЫЕ (ВРЕМЕН-
НЫЕ) СОГЛАШЕНИЯ) — угоди із зобов’язанням поставити товар, за-
здалегідь обумовлений за всіма параметрами, який буде вироблений у
майбутньому.

Ц
ЦІНА́ (ЦЕНА)— грошова форма виразу вартості товару.
ЦІНА́ ПО́ПИТУ (ЦЕНА СПРОСА) — гранично максимальна ціна,

за якою покупці ще згодні брати товар.
ЦІНА́ ПРОПОНУВА́ННЯ (ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ) — граничне

мінімальна ціна, за яку продавці ще готові пропонувати свій товар.
ЦІНА́ РІВНОВА́ГИ (ЦЕНА РАВНОВЕСИЯ) — ціна, за якою попит

дорівнює пропонуванню.
ЦІ́ННІ ПАПЕ́РИ (ЦЕННЫЕ БУМАГИ) — це грошові документи, що

засвідчують право володіння або відносин позики, визначають взаємо-
відносини між особою, яка їх випустила, та їхнім власником і передба-
чають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а
також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із
цих документів, іншим особам.

Ч
ЧЕ́КИ (ЧЕКИ) — письмовий наказ власника поточного рахунку в

банку про виплату зазначеної суми чекодержателю або про переведен-
ня її на рахунок.

ЧИ́СТИЙ ПРОДУ́КТ (ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ) — продукт, який зали-
шається після відрахування з валового національного продукту вартості
засобів праці, що надходить для відшкодування їх зношеної частини.
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ДОДАТКИ

Питання, що охоплюють зміст робочої програми
з курсу «Українська мова як іноземна» (І курс)

1. Українська мова — національна мова українського народу. Зна-
чення мови в житті суспільства.

2. Походження й розвиток української літературної мови.
3. Сучасна українська літературна мова. Мовна норма. Види норм

української літературної мови.
4. Стилі української літературної мови.
5. Словникове багатство української літературної мови.
6. Предмет фонетики. Загальна характеристика та класифікація мов-

них звуків. Звуки й букви. Український алфавіт.
7. Предмет орфоепії. Вимова голосних та приголосних звуків.
8. Особливості вимови слів з голосними а-о, и-і, е-и.
9. Чергування голосних звуків. Чергування [о], [е] з [і], [о], [е] з ну-

лем звука та [о] з [е] після шиплячих та [й].
10. Чергування приголосних при словозміні та словотворенні. Засоби

милозвучності української мови. Чергування і-й, у-в, з-із-зі-(зо-).
11. Вимова та правопис слів з йотованими голосними в українській

мові. Уживання апострофа. Сполучення літер ьо, йо.
12. Тверді й м’які приголосні. Вживання м’якого знака на письмі.
13. Подвоєння та подовження приголосних у структурі слова. Спро-

щення груп приголосних.
14. Особливості українського наголосу. Відмінності в наголошуванні

слів у російській та українській мовах.
15. Принципи української орфографії. Відмінності у правописі росій-

ських й українських слів спільного походження.
16. Правопис слів іншомовного походження (написання и, і, ї, е, є,

подвоєння приголосних звуків, апостроф, м’який знак).
17. Написання складних і складноскорочених слів.
18. Вживання великої літери у власних назвах.
19. Предмет морфології. Частини мови і принципи їхнього виділення.
20. Іменник. Загальна характеристика. Рід, число, відмінок.
21. Відмінювання іменників І відміни.
22. Особливості відмінкових закінчень іменників ІІ відміни.
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23. Особливості відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін.
24. Словотвір іменників.
25. Прикметник. Загальна характеристика, значеннєві розряди.
26. Ступені порівняння прикметників, способи творення.
27. Поділ прикметників на групи, відмінювання прикметників.
28. Словотвір прикметників. Наголошування прикметників.
29. Числівник. Розряди числівників за значенням і структурою.
30. Відмінювання кількісних і порядкових числівників. Правопис

числівників. Наголошування числівників.
31. Займенник. Загальна характеристика. Розряди за значенням.
32. Особливості відмінювання займенників.
33. Дієслово. Неозначена форма дієслова. Система дієслівних форм.
34. Категорія виду дієслів. Творення видових пар дієслів.
35. Категорія часу дієслів. Теперішній, минулий, майбутній час.
36. Способи дієслова (дійсний, умовний, наказовий).
37. Безособові дієслова.
38. Словотвір дієслів.
39. Правопис дієслів і дієслівних особових форм.
40. Дієприкметник — недієвідмінювана форма дієслова. Загальна

характеристика. Творення дієприкметників. Форми дієприкметника на
-но, -то.

41. Дієприслівник — недієвідмінювана форма дієслова. Загальна ха-
рактеристика. Творення дієприслівників.

42. Прислівник. Розряди за значенням. Словотвір прислівників.
Правопис прислівників.

43. Службові частини мови. Прийменник. Сполучник. Частка. Зага-
льна характеристика, виконувані функції.

44. Правопис прийменників, сполучників, часток.
45. Вигуки і звуконаслідувальні слова.
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Тексти культурологічного спрямування
для читання та переказу

Феномен поезії Василя Стуса

На сьогодні ім’я Стуса увійшло в життя українського народу як ва-
жливий чинник пробудження й самоусвідомлення, набуло значною мі-
рою символічного значення.

В історії кожної національної культури були свої подвижники. Що
ж до культури української, то вона давала особливо вдячний ґрунт для
подвижництва, інакше вона просто не могла б вижити в тих жорстких і
неповноцінних умовах, які визначила їй історія. Дух Шевченка витає
над нею, невблаганно шукаючи все нових втілень, і одним з них став
Василь Стус.

Досвідові Т. Шевченка належить особливе місце в поезії Стуса. Це
щось незмірно вагоміше від суто літературного впливу. Недарма
Ю. Шевельов писав: «Шевченко для нього — як українська мова. Він
нею пише, він нею дихає, він кує й перековує її, як йому велить твор-
чий дух. Не можна собі уявити Стуса поза українською мовою, не мож-
на його уявити поза Шевченковою стихією». То, справді, глибоко внут-
рішня єдність, генетичний духовний зв’язок при гострому запереченні
наслідування шевченківських форм. Стусову поетику, його «образ вір-
ша» єднає з Шевченком своєрідний кругообіг образів, глобальна повто-
рюваність певних мотивів і форм.

З перших кроків свого творчого самовиявлення Стус брав на себе
багато. Вже в ранніх віршах болісно шукає втраченої гармонії зі світом,
цілісності — не ситої і ледачої, а тієї, що її треба виборювати дорогою
ціною — пізнанням самого себе, готовністю не зрадити себе. Його жит-
тєва модель — втілення принципу: між високою ідеєю та життєвим ви-
бором, між словом і вчинком немає відстані, немає суперечності.

Саме цим насамперед зумовлена особливість Стусового образу бут-
тя для нашої людини, яку привчали бути рабом обставин, об’єктом чи-
єїсь волі, а не суб’єктом у його самовиявленні й самоутвердженні. З
цим пов’язана й особлива вага Стусового слова. Воно підтверджене
вчинком, «забезпечене нерозмінним запасом правди і ціною власного
життя»,- писав сучасник поета.

Поезія Стуса завжди була актуальною, лишаючись головним, а по-
декуди чи не єдиним чинником національно-культурного самоствер-
дження. У місткому афористичному слові вона несла правду всупереч
заборонам, насильству, фальсифікації. А що за таке слово дорого треба
платити — здоров’ям, долею, самим життям (і платили, платили спов-
на!), — воно не сприймалося як фраза, набувало ваги й сили. Можливо,
настане колись такий час, коли ми будемо справді вільними серед рів-
них — тоді й відмовимося від поетичної публіцистики, але ще не час...

Сила поезії Стуса в здатності зворушити глибинні шари свідомості
читача.
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Сьогоднішня популярність імені Стуса виникла на гребені політич-
ної хвилі. Вона зумовлена навалою пізнання того, що замовчувалося,
душилося, а насправді було і є гордістю нації. Широкий загал знає пе-
редусім ім’я Стуса-праведника. І що більше його поезія наближати-
меться до людей, то глибинніші смислові пласти відкриватимуться в
ній. Час уже, нарешті, формувати смаки не дешевими ерзацами поезії, а
такими чистими й справжніми взірцями, як Стусове слово.

Якби життя Стуса склалося інакше, пролягло б у звичному, «спокій-
ному» річищі, без трагічних випробувань, ми, без сумнівів, мали б по-
ета інтелектуально наповненого, з високою мистецькою ерудицією,
оригінальним переосмисленням світового мистецького досвіду, що для
української поезії з її вічно актуальною небезпекою провінціалізму —
життєво важливо. Але то був би вже інший поет. Феномен Стуса постав
саме на такому історичному тлі. І саме такий Стус дорогий нам.

(За Михайлиною Коцюбинською)

Більший за самого себе
Немає речей менш знаних, ніж речі загальновідомі. Шедеври світо-

вої літератури дістали привілей бути в усіх на вустах, навіть не доходя-
чи до серця. Кому не відомо, що таке «Дон Кіхот» і хто такий завзятий
гідальго Дон Кіхот Ламанчський? Перший-ліпший школяр достеменно
з’ясує, що великий Сервантес створив нищівну пародію на відірвані від
життя рицарські романи, а в Рицареві Сумного Образу висміяв людину,
яка втратила чуття реальності і силкується повернути назад колесо іс-
торії. Відтак вона заслуговує чималої зневаги, і випадають їй ґулі й си-
нці, а зовсім не пироги й млинці. Як казав у романі той вельми обдаро-
ваний чуттям реальності корчмар: «Не такий я дурний, щоб у мандрівні
рицарі шитися. Я ж таки бачу, що тепер інший світ настав».

Мовляли, що Дон Кіхот пізно народився, утрапив не в свою добу.
Однак в усі часи не підупадала мудрість: «Нема дурних», а тому в усі
часи Дон Кіхоти й були Дон Кіхотами. І що цікаво: що мізерніший тра-
плявся читач, то сердечніше він потішався над Дон Кіхотом. А Байрон
чомусь не сміявся: «З усіх повістей це найпечальніша…». А Гейне з ди-
тинства плакав, коли читав, як переміг Дон Кіхота мерзенний цируль-
ник, і в зрілому віці «на фатальних роздоріжжях» свого життя прикли-
кав образ «худорлявого рицаря».

Ідея Дон Кіхота не належить добі Сервантеса, вона загальнолюдсь-
ка, вічна ідея. Певно, Дон Кіхот визрівав ще з тих незнаних, загублених
у темряві праісторії часів, коли малосила людина вперше, може, невмі-
ло, але чесно стала супроти тріумфу неправди, — і не скінчиться він
доти, доки не затреться відмінність між добром і злом.

Дон Кіхот продовжувався в незліченних «диваках», у химерниках та
«ідіотах» усіх літератур світу. Більше того, Дон Кіхот продовжується в
усе нових і нових поколіннях, які до нього звертаються. І все, пережите
людством під знаком Дон Кіхота, стає Дон Кіхотом — увіходить у зміст
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його образу — для наступних поколінь. І тому сказане про Дон Кіхота
Байроном або Достоєвським, Гейне або Ейнштейном сьогодні для нас є
не менш важливим, ніж сказане Сервантесом, а життя багатьох «муд-
рих безумців» має до вічної ідеї Дон Кіхота не менший стосунок, ніж
образ самого завзятого гідальго.

Хіба не Дон Кіхотами були ті незліченні в світовій історії, котрі ста-
вили свою честь і славу своєї землі вище за добробут і саме життя? Дон
Кіхотовим сучасникам його чуття честі і слави здавалися смішними,
але ж були на шляхах людства епохи, коли честь і слава надихали лю-
дей на неймовірні звершення, на необжиті висоти благородства. «Шу-
каючи собі честі, а князеві слави…».

Недарма Тарас Шевченко, який так гостро переймався козацькою
славою — не останньою серед слав людської історії, — вбачав трагедію
в тому, що нащадки козаків забули, що таке слава, самопожертва.

Відомо, що Дон Кіхот був улюбленою книгою Ейнштейна протягом
його життя, що друзі вважали його Дон Кіхотом і він сам собі в цьому
зізнавався… Ключем для розуміння цієї, на перший погляд, парадокса-
льної спорідненості можуть бути Ейнштейнові слова: «Моральні якості
видатної людини мають більше значення, ніж суто інтелектуальні дося-
гнення». Моральні цінності — це було найголовніше для Ейнштейна,
поза ними все втрачало свій сенс і свою привабливість, поза ними жит-
тя не мало радості. А то вже і є донкіхотство. І скільки зворушливих
прикладів такого донкіхотства явило Ейнштейнове життя!

Однак спорідненість Ейнштейна з Дон Кіхотом не вичерпується
етичним максималізмом, адже й науковими відкриттями Ейнштейн зо-
бов’язаний своєму… донкіхотству! Саме в єдиній теорії поля колеги
вбачали ознаку його донкіхотства. Часом треба бути легковірним, щоб
дійти до серйозного; слід вирватися з обіймів «нормального» мислення,
щоб мислити розумно. Не випадково Ейнштейн уважав найбільш нау-
ковою якістю людського мислення… фантазію. Так само і Дон Кіхот,
який дивовижно не бачив і не розумів того, що бачили й розуміли всі,
осягнув натомість щось незмірно більше, важливіше й триваліше, що
хвилюватиме й надихатиме людство довіку.

 А заразом усе це й дало право Достоєвському сказати: «Якби скін-
чилася земля, і спитали б там десь людей: «Чи ви зрозуміли ваше життя
на землі і який про нього зробили висновок?» — то людина могла б мо-
вчки подати «Дон Кіхота».

(За І. Дзюбою)

Реймське євангеліє

Реймське євангеліє — маловідомий книжковий раритет, створений у
першій половині ХІ століття і тоді ж назавжди вивезений з України.
Але нині нам належить не стільки шкодувати за ним, скільки пишатися.
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Адже ця книга стала однією з найцінніших духовних реліквій францу-
зького народу. Книга, яка найбільше цитується за кордоном у контексті
історії Франції, має безпосереднє відношення і до української історії,
бо пов’язана з іменами Ярослава Мудрого і його знаменитої доньки
Анни. Виїжджаючи до далекої країни як майбутня дружина французь-
кого престолонаслідника, Анна Ярославна взяла батьків подарунок —
Євангеліє, написане зовсім недавно для великокняжої бібліотеки того-
часною давньоукраїнською мовою і оправлене в позолочені прикраси.

 Анна привезла подаровану батьком книгу до невідомої їй Франції
1050 року. Створена кирилицею, книга довго нагадувала доньці Яро-
слава Мудрого про її далеку Батьківщину. Вона присягалася на цій кни-
зі, ставши незабаром королевою Франції. Після смерті Анни Євангеліє
якийсь час зберігалося в королівських палатах. Та ось майбутній король
Чехії Карл ІV вивозить цю духовну реліквію до Праги. З добрими намі-
рами, щоб прислужилася вона чеському народові, він дарує книгу од-
ному з монастирів своєї столиці.

Незабаром заново переписана книга, уже з доданим чеським варіан-
том, знову опиняється у Франції, у місті Реймсі (звідси назва — Рейм-
ське), а в 1793 році знову зникає з архівів. Після закінчення революції її
віднаходять, і вона вже назавжди прописується в Реймській бібліотеці.

Один із аргументів, який переконливо засвідчує українське похо-
дження цієї унікальної книги, — кольори ініціалів, заголовних літер і
різноманітних заставок, якими завжди славилися київські рукописні
шедеври. І, безумовно, мають рацію ті дослідники, які вважають, що
саме в ці художні деталі творці вкладали своєрідний національний код
свого народу, особливості його світосприйняття й мислення. У худож-
ньому оформленні Реймського євангелія переважають сині, жовті і ма-
линові кольори — барви, які були на прапорах Київської держави, а
відтак і козацької України.

(За М. Тимошиком)

Обраний шлях

Коли великому італійському художникові Леонардо да Вінчі запро-
понували зробити стінний розпис у конвенті, він спинився на «Таємній
вечері», зобразивши Ісуса Христа з дванадцятьма апостолами за пасха-
льним столом. Картину було вже майже закінчено — залишалося напи-
сати обличчя Христа та Юди. Ніяк не вдавалося знайти натурників для
Ісуса та Юди. Ніде не зустрічалося такого досконалого і шляхетного
обличчя, яке відповідало б його високим уявленням про Христа, і не
вдавалося побачити обличчя настільки зловісного, з рисами гріховнос-
ті, аби реалістично зобразити Юду Іскаріота.

Минали дні... Одного разу художник, зайшовши до маленької церк-
ви, сів на лаву і почав слухати хор хлопчиків. Раптом його погляд упав
на стрункого молодого регента. Це був той самий натурник, обличчя
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якого він часто бачив уві сні. Наступного дня молодий музикант уже
сидів перед Леонардо. День у день він позував перед художником, аж
поки прекрасні риси його обличчя не було перенесено на картину. Сто-
ячи перед картиною, юнак зачаровано дивився на неї, тихо повторюю-
чи: «Як би я хотів бути схожим на Нього!»

Шедевр із однією ненаписаною постаттю залишався незакінче-
ним майже чотири роки... Нарешті, 1498 року Леонардо зіткнувся із
жебраком. Придивившись до обличчя людини в лахмітті, маляр зве-
рнув увагу на глибоко посаджені розумні, але затьмарені нечистою
совістю очі, які в поєднанні з рисами обличчя, заплямованими грі-
хом, виражали ниці тваринні інстинкти. Це був той Юда, якого він
так довго шукав.

Із забутої картини було знято покривало, і тепер вона чекала остан-
ніх штрихів. Бродяга сидів перед художником — грубий, обірваний, —
і його риси швидко вписувалися в обличчя христопродавця.

Картину було закінчено. Обірванець стояв перед нею, і зловісна по-
смішка викривила його обличчя. «Доля зловісна, чи не правда?» — зве-
рнувся він до майстра. Коли той запропонував йому плату, невідомий
сказав: «Ні, я такий пропащий, що витрачу гроші відразу на найдешев-
ше вино. Чому тоді я не послухав вашої поради?..» Я давав вам пора-
ду?» — здивувався Леонардо.

«Авжеж, ви... Хіба не пам’ятаєте мене?» — запитав жебрак тремтя-
чим голосом.

Леонардо пильно придивився до обличчя й раптом, побачивши на
ньому сльозу, не повірив своїм очам. Це справді був той талановитий
регент, з обличчя якого художник змалював образ Христа і якому він
дав на прощання пораду: «Ти можеш бути схожим на Нього, якщо чи-
нитимеш так, як чинив Він...»

Проте музикант обрав собі інший шлях, з якого вороття майже не
буває.

(За В. Чухлібом)

Доля Павла Полуботка

Життя Павла Полуботка вплітається в історію України червоно-
чорною стрічкою. Це — одна з найтрагічніших її сторінок. Правдиве
прочитання її дає нам ключ до осягнення багатьох притемнених місць
нашого минулого.

Павло Полуботок народився приблизно 1660 року. Він походив з
давнього козацького роду. Його батько Леонтій був чернігівським сот-
ником, далі переяславським полковником. За гетьманства Мазепи він
утратив і владу, і маєтність. Отже, син вибивався нагору сам, був обра-
ний чернігівським полковником. 1708 року козаки зібралися на раду в
Глухові обирати гетьмана, однак Петро І віддав гетьманську булаву
стародубському полковникові Скоропадському.
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Полуботок був людиною високоосвіченою (навчався в Київській
академії, знав іноземні мови ), стриманою, мужньою, послідовною в
думках і вчинках.

Гетьман Скоропадський був же людиною слабодухою, лагідної
вдачі. Він писав цареві несміливі листи з проханням відмінити тяжкі
побори та утиски. Петро І обманює гетьмана: приймає шанобливо, ла-
скаво його в Москві й на прощання вручає «подарунок» — указ про
впровадження в Україні у Глухові Малоросійської колегії на чолі з
президентом генералом Вельяміновим. Колегії віддавалася вся повно-
та влади, гетьманська рада скасовувалася, а гетьман позбавлявся своїх
прав. Від цього гетьман і помер. Та, будучи на смертному ложі, Ско-
ропадський призначив наказним гетьманом Павла Полуботка. Сенат
затвердив це рішення, Петро І — також. Проте цар задумав зліквіду-
вати гетьманство і робив це за допомогою майора Рум’янцева, який
збирав «компромат» проти Полуботка, зокрема, свідчення про листу-
вання Полуботка із запорожцями, видавши на це п’ять тисяч карбова-
нців (це шалена сума, бо хороший кінь коштував п’ять — вісім карбо-
ванців). Незабаром Полуботкові було оголошено звинувачення в
державній зраді й із цілим рядом старшин заарештовано просто на ву-
лиці. Донос про зносини Полуботка з Орликом (його зробив Феофан
Прокопович) підтвердження не знайшов. Узагалі доказів про «зраду»
Павла Полуботка не було ніяких, був тільки «компромат», привезений
Рум’янцевим, — побутові скарги.

(За Ю. Мушкетиком)

Символ любові й незрадливості

Український рушник пройшов крізь віки і нині символізує чистоту по-
чуттів, глибину безмежної любові до своїх дітей, до всіх, хто не черствіє
душею, він щедро простелений близьким і далеким друзям, гостям.

У кожній родині, де підростала дівчина, скриня мала повнитися ру-
шниками. Їх дбайливо оберігали, ними, в кращому розумінні цього сло-
ва, хизувалися — гостям і сусідам неодмінно показували посаг, вигото-
влений дівчиною на виданні. «Дати рушник» — традиційно означало
згодитися на шлюб і готуватися до весілля.

Найбільше обрядових сюжетів, пов’язаних із рушником, збереглося
у весільному церемоніалі.

Рушники подавали і брали, коли йшли у свати, пов’язували моло-
дих, прикрашали гільце на дівич-вечорі, на рушничок ставали.

Рушники бувають вишивані і ткані. Для українських вишиваних
рушників характерні спільні ознаки, проте кожен регіон має свої від-
мінності як за формою, так і за способом виготовлення, оздобленням,
кольоровою гамою.

У вишиваних рушниках Київщини, Полтавщини, Чернігівщини,
приміром, переважає рослинний візерунок, розташований вертикально,
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який має вигляд вазона — так званого дерева життя. Часто під візерун-
ком була горизонтальна смуга вздовж тканини.

На Поділлі були традиційними геометричні рушники з малюнками
жіночих фігурок, пташок, тварин.

Волинські рушники оздоблювались однією горизонтальною смугою
геометричного орнаменту, виконаного нанизуванням, хрестиком...

Кожен район України має свої кольорові гамми. Якщо для Галичи-
ни, Буковини та Закарпаття властиві яскраві, барвисті відтінки, то на
Київщині, Полтавщині, Чернігівщині переважали рослинні орнаменти
червоного, чорного та синього кольорів. А от для корінного Полісся
здебільшого характерний червоний та чорний.

Сила оберегів

Англійського короля Річарда І за жорстокість прозвали Річардом
Левине Серце. Він не знав у битвах поразок, і всі королівські перемоги
приписували амулетові, що висів у нього на шиї. Чудодійну силу мала
якась невідома рослина, як здогадувалися. Уважали, що вона оберігає ко-
роля від хвороб, захищає від ворожих чарів, відвертає замахи на нього.

Тоді обереги тримали на всі випадки життя: від зубного болю, від
поразок у бою, від небезпеки під час подорожі. Шматочки рослини за-
шивали у шкіряні кисети, торбинки, пояси. Особливо цінували як обе-
ріг цибулю й часник ще за часів Стародавнього Єгипту й Риму. Так,
римські легіонери запасали їх обов’язково перед походом. У Греції ци-
булі приписували незвичайні, майже містичні властивості. Зокрема, під
час урочистостей на честь Пана — бога лісів, отар, пастухів, пізніше —
покровителя всієї природи — цибулю прикладали до його скульптур. І
все-таки вона залишалася їжею найбідніших верств населення.

Уперше цибулю почали використовувати для лікування в Стародав-
ньому Римі, а в Росії цю городню рослину поряд із часником уважали
за харчовий продукт та універсальний лікувальний засіб.

Цибуля — єдиний овоч, який споживають щодня. У природі існує
понад триста її видів. Фітонциди цибулі згубно впливають на бактерії
та найпростіші одноклітинні організми. Цю антимікробну дію цибулі
використовують у медицині й ветеринарії, а також для зберігання хар-
чових продуктів.

(За Ф. Мамчуром)
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Тексти професійного спрямування на переклад

Биржа труда

Биржа труда выступает посредником между фирмой и трудящимися
при трудовом найме. Она оказывает следующие услуги: ставит на учет
и трудоустраивает всех желающих, помогает тем, кто хочет поменять
место работы, информирует о тенденциях и переменах на рынке труда,
содействуют молодежи в поиске первой работы. Биржа труда вызвана
регулировать отношения в рыночной экономике. Она сотрудничает с
обеими сторонами. Кроме того, придя на биржу, вы имеете право полу-
чить пособие по безработице. Таким образом, центр трудоустройства
(так могут называть биржу труда) выполняет социальную функцию.

Если первая задача биржи труда — в поиске работы, то вторая, не
менее важная, — в профессиональной ориентации молодежи. Рынок
труда меняется, изменяются и профессии. Безработица всегда имела
место в нашей стране, но не в таких масштабах, как сейчас. Теперь би-
ржам труда прибавится работы. Приобрести новую специальность или
пройти курс повышения квалификации захотят многие.

Какие бывают биржи труда?

Молодежная биржа труда. Специализируется только на молодых
специалистах. Современная молодежь стремится к независимости ра-
ньше, чем в свое время их родители. Динамика современного мира и
амбициозность молодых людей позволяет зарабатывать деньги с юных
лет. И если родители не имеют возможность дать подростку всего, чего
бы он хотел, то он идет на подработку. Биржа труда консультирует мо-
лодежь по вопросам трудоустройства, проводит ярмарки вакансий для
выпускников, проводит выездные семинары в учебных заведениях.

Интернет-биржа труда. Электронный вариант имеют большинст-
во бирж труда по Украине. Такие сайты есть у Донецкой, Харьковской,
Киевской, Симферопольской, Одесской, Львовской биржи. Но элект-
ронная биржа труда в большинстве случаев предлагает работу для ра-
зовой, временной работы, для фрилансеров (freelance). Также вам пред-
ложат быстро найти подходящую работу, качественно подобрать
персонал, познакомиться со статьями КЗоТ.

Пенсионная биржа труда. Создана для пенсионеров. Помогает
найти работу, консультирует по интересующим их вопросам. Пенсион-
ный рынок занимает свое место на рынке труда.

Биржа труда, которая занимается поиском работы за рубежом.
Выполняет все вышеописанные функции, только сотрудничает с зару-
бежными компаниями. Также оказывает иммиграционные услуги и со-
действует в оформлении виз и приглашений из других стран. Легальное
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трудоустройство за рубежом для многих не только хороший опыт, но и
возможность заработать и создать свое дело на родине. Такая биржа
труда предлагает обучение, стажировку в других странах. Больше всего
востребована работа нянь, сиделок, медсестер, водителей, строителей и
другой рабочей силы. http://aura.dn.ua/birzhatruda.html.

Быки и медведи

У входа на знаменитую Франкфуртскую биржу установлены вну-
шительного вида бронзовые скульптуры быка и медведя. Картинка с их
изображением — непременная телевизионная заставка, когда идет ин-
формация о биржевых торгах.

Как известно, существительные «быки» и «медведи» давно уже ста-
ли именами нарицательными на мировых биржах. Медведи — это те,
кто делает расчеты на падающих курсах, а быки только и ожидают их
подъема. А поскольку ожидание на биржах определяет действитель-
ность, то принято говорить о погоде быков и медведей, или о рынках
быков и медведей. Сами биржевики не склонны к лирике и объясняют
символы более чем прозаически: когда медведь нападает — он подни-
мает лапы вверх и топчется на месте. Бык же наоборот — выставив ро-
га, оказывает сопротивление противнику. Точно так реагируют бирже-
вые медведи и быки на изменения курсов акций.

На самом деле происхождение этих биржевых терминов сложнее и
курьезнее. И, конечно же, их история тесно связана с прабабушкой всех
бирж — английской. Интересно, что первые биржи возникли в XVII
столетии в лондонских кофейнях, где встречались торговцы, чтобы об-
судить свое участие в предприятиях. И в то время были ловкачи, ста-
рающиеся при первом удобном случае надуть ближнего, а чужого —
так и подавно. Они, надеясь на понижение курса, продавали акции, ко-
торых у них не было. О таких говорили, что они продают шкуру неуби-
того медведя. Вот и получили они не то имя, не то прозвище «медведь».
Что касается быков, то происхождение этого понятия трактуется при-
мерно так: обычно лондонские брокеры того времени любили развле-
каться, наблюдая за соревнованиями медведей и быков, которые прово-
дились в центре Сити на Темзе. Так бык стал естественным противни-
ком медведя.

В 1886 году картина с изображением борющихся медведя и быка
появилась и на Уолл-стрит. Тогда впервые в «Нью-Йорк Таймс» можно
было прочитать: «Биржа стала местом борьбы, как никогда раньше.
Быки и медведи стояли в полной растерянности друг против друга.
Медведи оказались сильнее».

Немецкая биржа во Франкфурте сегодня видит этот спор закончен-
ным: бронзовые скульптуры медведя и быка у входа как бы символизи-
руют победу быков. На первый взгляд, так оно и есть. Но точно извест-
но лишь то, что медведь на ринге был первым. http://dslov.narod.ru/.
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Бюджет

Бюджет — это стратегический финансовый план, который может
готовиться как на год, так и на квартал или месяц. Бюджет проходит
несколько стадий: от планирования и согласования, до исполнения и
контроля. Укрупненные бюджеты могут готовиться на срок в 3—20 лет.

Бюджет обычно составляется в денежном выражении в привязке к
какой-либо валюте, которая является «основной валютой бюджета».
При этом основная валюта бюджета может отличаться от национальной
валюты и при необходимости пересчитываться по текущему (по задан-
ному) курсу иностранной валюты.

Бюджет является неотъемлемым атрибутом планирования финансо-
во-хозяйственной деятельности практически любой организации неза-
висимо от формы собственности.

Бюджет — это зеркало качества управления предприятием, которое
измеряется количественными показателями деловой активности.

Бюджет — это согласованный и сбалансированный план, объеди-
няющий финансовую и инвестиционную деятельности предприятия
и позволяющий сопоставлять все понесенные затраты и полученные
результаты по отдельным подпериодам и на предстоящий период в
целом.

Планирование бюджета обычно осуществляется по принципу «от
достигнутого» и начинается с производства, а не с реализации.

Планирование и контроль результатов деятельности предприятия
становятся невозможными без формирования бизнес-плана и бюджета
как основного инструмента управления предприятием, обеспечивающе-
го точной, полной и своевременной информацией руководство.
http://www.bbsoftware.ru/

История аренды и лизинга

Слово аренда происходит от латинского arrendare, что переводится
как «cдавать внаем». Слово лизинг является русской транскрипцией ан-
глийского термина «lease», переводимого на русский язык как «арен-
да». Аренда недвижимости или лизинг, появилась как одна из самых
древних форм капиталовложения или финансирования.

В глубокой древности как великое открытие было обнаружено, что
для получения дохода не обязательно покупать и иметь необходимое
имущество, землю и другие средства в собственности, а достаточно
иметь право их использовать и извлекать желаемые блага. В 350 г. до
н.э. Аристотель уже обоснованно утверждал, что богатство состоит в
пользовании, а не в праве собственности.

Более современное значение понятие аренда получила в конце 19
столетия, в 1877 году, когда производители телефонов в Америке стали
давать их в аренду, вместо продажи. Качественно новый слысл слова
аренда недвижимости получает в ходе существенных изменений обще-
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ственных отношений. Так появляется новое явление в праве: аренда не-
движимости и лизинг.

Знаете ли Вы, что:
• Отдельные положения о лизинге обнаружены в Законах Хаммура-

пи, принятых в период между 1775—1750 гг. до н. э. Примерно в
2000 г. до н. э. в Южном Двуречье (юг современного Ирака) шумеры
совершали сделки по аренде 102 сельскохозяйственных орудий, земли,
водных источников и животных.

• Описание элементов аренды виноградников содержится и в Биб-
лии.

• Аренда земли, домашнего скота, оборудования широко применя-
лись и в других древних цивилизациях — в Греции, Египте и Риме.

• В США первый договор аренды был зарегистрирован в начале
XVIII в. по передаче в пользование лошадей, фургонов и колясок.

• Операционный лизинг, как форма арендного договора, возник в
начале XX века, когда несколько американских компаний стали пред-
лагать контракты на пользование вагонами с коротким сроком дейст-
вия, по окончанию которого вагоны должны были возвращаться лизин-
годателю, который сохранял за собой право собственника.

• И в 1940 г., когда в мире был накоплен большой опыт лизинговых
операций, президенту США Ф. Рузвельту пришлось долго доказывать
американскому народу и Сенату, что целесообразно не продавать эсмин-
цы, танки и другое военное снаряжение странам — союзникам по Второй
мировой войне, а передать его им на условиях аренды (лизинга).

• В России феодальная аренда земли известна с XV в.
http://www.ukrleasing.info/
http://www.rla.com.ua/

История аукционного дома «Сотбис»

История «Сотбис», одного из старейших арт-аукционов в мире, на-
чалась в 1744 году в Лондоне. Основатель фирмы, Самуэль Бейкер, из-
начально продавал с молотка книги. На раннем этапе деятельности че-
рез фирму прошли богатейшие библиотеки мира из коллекции
выдающихся деятелей, в том числе библиотека Наполеона Бонапарта.

К концу Первой мировой войны аукционный дом «Сотбис» значи-
тельно расширил сферу деятельности и уже занимался торговлей дру-
гими раритетами, такими как гравюры, медали и монеты. Кроме того,
фирма переехала в знаменитое здание на улице Нью-Бонд-стрит, кото-
рое и по сей день остается ее лондонской резиденцией. Переезд на эту
фешенебельную улицу ознаменовал начало новой эры в истории «Сот-
бис» — наконец торговля картинами и другими произведениями искус-
ства стала приносить значительно бόльшую прибыль в сравнении с
оборотом на букинистическом рынке. Выход на более широкую торго-
вую арену был хорошо продуманным ходом, при этом расчет делался
на картины и рисунки старых мастеров. Благодаря смене профиля фир-
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ма добилась рекордного роста товарооборота в 60-е годы под руководс-
твом Питера Уилсона.

Именно Уилсон, пришедший в «Сотбис» в 1936 году, вывел фирму
на международный уровень. Он обеспечил фирме колоссальную при-
быль от продаж картин импрессионистов и модернистов, пользовавши-
хся неслыханной популярностью. Пожалуй, самыми сенсационными и
значительными за время пребывания Уилсона в руководстве фирмы
стали торги, состоявшиеся в 1958 году и вошедшие в историю под на-
званием «Гольдшмидтовских торгов». Все семь картин, выставленные
на аукцион, были проданы в течение всего 21 минуты. Выручка соста-
вила 781 000 фунтов стерлингов — по тем временам рекордная сумма
для продаж произведений изобразительного искусства. Гольдшмидтов-
ские торги стали одним из наиболее значимых событий культурного
масштаба в 1958 году и, пожалуй, самым захватывающим арт-
аукционом века. http://art-torg.com/

История возникновения биржи

Возникновение биржи в смысле периодических собраний купцов и
иных лиц для совершения торговых сделок с заменимыми товарами, без
немедленной передачи самих товаров и их оплаты, мы впервые встреча-
ем в итальянских городах XIII—XV столетий. Этими городами были Ве-
неция, Генуя и Флоренция, города, через которые проходила торговля
между романо-христианским и арабско-магометанским миром. В этих
итальянских городах коммерческая жизнь протекала в определенных
местах — на площади. На площади Piazza de Banchi в Генуе находился
монетный двор, т.е. места для столов банкиров, менял и нотариусов.
Здесь возникли вексельные биржи. Сам термин «биржа» впервые поя-
вился в голландском городе Брюгге, по названию площади, на которой
стоял большой и старинный дом, принадлежавший знатному роду Van
der Burse, на гербе которого были изображены три кошелька.

Если первоначальный термин биржи находился в связи со случай-
ным названием площади, то, видимо, дальнейшее его распространение
и укрепление объясняется прямым значение слова burza (кожаный ме-
шок в смысле денежной суммы, т.е. денежные сделки).

Биржу в полном смысле этого слова мы впервые встречаем в XV ве-
ке (1460 год) в Антверпене, бывшем в то время центром европейской
торговли. Своему возникновению Антверпенская товарная биржа обя-
зана перцу, цены на который являлись регулятором прочего товарного
рынка. Почти одновременно с антверпенской биржей возникла другая
— Лионская. После падения Антверпена его биржевое устройство было
заимствовано другими городами, но главным наследником стал Ам-
стердам. Немаловажное значение имела не только амстердамская то-
варная биржа, но и фондовая. Последняя получила совершенно новый
характер: центром сделок являлись не государственные облигации, а
акции. Их выпуск осуществила Ост-Индийская компания, образовав-
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шаяся в 1602 году. Участие в предприятии, дававшее долю в прибыли,
именовалось actie in de compagnie, следовательно, акция обозначала не
процентную бумагу, а долю участника в капитале компании. Следую-
щей была лондонская биржа (1599 год). В 1801 году в Лондоне было
построено специальное здание для фондовой биржи и образовано пер-
вое биржевое общество.

Необходимо также отметить, что весь свой путь становления вплоть
до начала 20-го века биржа проходила, имея над собой очень жесткий
пресс со стороны общественного мнения. Причина столь сильного не-
гативной реакции заключалась в консервативности общества и новизне
самой идеи биржевых отношений.

Существует много достоинств биржи, которые сохранили ей жизнь
и позволили стать органичным и необходимым звеном любой экономи-
ки. Среди них можно указать следующие основные:

— биржа значительно облегчает торговлю (минимумом затрат дос-
тигается максимум эффекта, т.к. спрос и предложение обширных об-
ластей стремятся уравновесить друг друга с наименьшей затратой труда
и издержек, что возможно благодаря концентрации продавцов и поку-
пателей в пространстве и времени)

— биржа — важный фактор в области государственного кредита.
Она является большим рынком для движимых капиталов и ценных бу-
маг в первую очередь для государства и большинства предприятий.

— биржа также является барометром деловой жизни, показываю-
щим высокое и низкое давление экономического положения.
http://finanso-blog.blogspot.com/

История денег

История денег начинается с тех давних времен, когда людям, при-
ходилось менять одну вещь на другую, чтобы получить то, что им было
нужно. Так был рожден бартер.

Знаменитым примером бартера может послужить сделка Питера
Миноты в 1626 году: за бусины и безделушки, стоимостью 24$ Минота
получил остров в Манхеттене. В 1993 году этот остров был оценен в
50,4 миллиарда $.

В Риме с солдатами часто расплачивались мешками с солью потому,
что соли было мало и она была необходима для консервации продуктов.

В Европе, в 1393 г., когда ввозимые специи ценились очень высоко
и часто были редкостными, фунт шафрана стоил как тягловая лошадь.
За фунт имбиря можно было приобрести корабль (сегодня имбирь сто-
ит 2$ за фунт, но фунт шафрана стоит около 3.000 $).

Бартер на Руси проходил те же этапы в своем развитии, что и в дру-
гих cтранах. В северных областях «товарными» деньгами служили
шкурки куниц, соболей, белок, лисиц. Память о «меховых деньгах» ос-
талась в нашем языке в числительном «сорок». Слово «сорок» родст-



204

венно слову «сорочка» (рубаха). Предполагают, что в древние времена
на шитье мехового кафтана или шубы шла связка шкурок куницы или
соболя, которую называли «сорок». «Сороками», то есть наборами
шкурок на один кафтан, считали количество мехов во время торговли.
Позже название «сорок» распространилось и на число 40.

Также у древних славян роль денег выполняли лен и изготовленная
из него ткань — полотно. От слова «полотно» произошло всем нам из-
вестное слово — платить.

Развитие торговли вынудило покупателей и продавцов согласовать
систему, устанавливающую цену — идеальным решением проблемы
товарообмена стали деньги.

Приблизительно в 2500 г. до н. э. в Египте и на территории малой Азии,
при оплате товаров и услуг начали использовать различные металлы — зо-
лото, серебро и медь. Сначала они обращались в виде слитков, впоследст-
вии, слитки стали клеймить, удостоверяя тем самым качество металла, —
так появились монеты, наличие которых существенно упростило товарооб-
мен. На Руси монеты появились в Х веке, они чеканились из серебра.

Древнейшими бумажными деньгами признаны расписки вавилонцев,
датированные 2500г. до н. э., древнейшие банкноты (судя по найденным
останкам) могли быть отпечатаны в Китае. Первая европейская банковская
записка — банкнота — была отпечатана в Швеции в 1661 году. Первые
бумажные деньги в Британской империи возникли в форме обещательных
записок, выдаваемых массачусетским солдатам в 1690 г., при неудачном
осаждении г. Квебек, когда не было добыто трофеев для оплаты. Идея ста-
ла популярна и с другими колонистами, и солдаты были не единственны-
ми, кто оплачивался подобным образом. http://lib.stepenko.com/

История копейки

Копейка, или как ее еще называли, копейная монета — русская раз-
менная монета, 1/100 рубля. Введена в обращение в 1534 году в резуль-
тате денежной реформы, проведенной княгиней московской Еленой
Глинской, матерью Ивана Грозного.

В отличие от старой московской деньги, на которой был изображен
всадник с саблей, на копейке 1534 года был изображен всадник с копь-
ем, что по одной из версий и послужило основанием для ее названия.
Существовали и другие версии происхождения названия копейки. Так,
например, великий лексикограф Владимир Даль считал, что копейка
произошла от слова «копить» деньги. Копейка чеканилась на кусках
расплющенной серебряной проволоки, вследствие чего имела непра-
вильную продолговатую форму. Первоначальный вес копейки состав-
лял 0,68 г.

К концу XVII века в России начался денежный кризис. Порча сереб-
ряных монет продолжалась, постепенно вес ее снижался, качество серебра
ухудшалось, и к началу XVIII века вес копейки составлял всего 0,28 г. То-
гда Петру I удалось начать новую денежную реформу, которую из-за не-
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желания разбудить недовольство народа пришлось проводить целых 15
лет. В результате, в обращении появились медные монеты достоинством
меньше копейки: 1/2 копейки (деньга), 1/4 копейки (полушка), и 1/8 ко-
пейки (полуполушка). В 1704 году была выпущена медная копейка, а
также монеты других достоинств — 2, 3, 4 копейки и 5 копеек — пятачок.
На монетах Петра впервые стала помещаться дата чеканки, а также спе-
циальные обозначения номинала для неграмотных — точки или черточки.

В 1917 году правительство Николая II с целью уменьшения затрат
увеличивает выпуск бумажных денег и в обращении появляется бу-
мажная копейка. Она имеет хождение наравне с медной.

Первая советская копейка была отчеканена в 1924 году и имела на
лицевой стороне изображения государственного герба СССР, на оборот-
ной стороне был нанесен номинал. В связи с тем, что на производство
монет расходовалось много меди, с 1926 года монеты стали изготавли-
вать из медно-цинкового сплава — бронзы и монета достоинством 1 ко-
пейка стала весить ровно 1 грамм. Несмотря на удешевление материала,
стоимость производства копейки оставалась самой дорогой — ее произ-
водство обходилось примерно в 8 раз дороже ее номинала.

С распадом СССР инфляция была так высока, что копейка исчезла
из обращения. Казалось навсегда? Нет, в 1997 году в обращение снова
была выпущена копейка. Теперь существуют копейки разных номина-
лов, с различным весом, но на всех на них, как и на той, первой копейке
1534 года, на аверсе изображается всадник с копьем. http://clubs.ya.ru/

История создания ВТО

Всемирная Торговая Организация — это международная организа-
ция, созданная в 1995 году с целью либерализации международной тор-
говли и регулирования торгово-политических отношений государств.
ВТО является преемницей Генерального соглашения по тарифам и тор-
говле (ГАТТ)*, заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50
лет фактически выполнявшего функции международной организации.

Попытки создать Всемирную Торговую Организацию были пред-
приняты сразу по окончании Второй мировой войны. Люди, которые
этим занимались, ясно представляли, что такой важный участок меж-
дународного экономического общения, как международная торговля,
не может существовать без общепринятых правил движения на миро-
вом рынке. В 1947—1948 гг. был создан проект, устав полной между-
народной торговой организации. В разработке этого проекта участвова-
ли и наблюдатели от Советского Союза. Он был частью послевоенной
организации мира. Политическая организация мира — это Организация
Объединенных Наций, а экономическая должна была состоять из трех
главных элементов, два из которых уже существовали — Международ-
ный валютный банк и Всемирный банк. Третий элемент создан не был.

Второй раз создать международную торговую организацию пыта-
лись в 1955 г.
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В 1964 г. инициативу проявил Советский Союз. Тогда из-за сопро-
тивления западных стран нам реализовать эту попытку полностью не
удалось. Была создана лишь большая международная торговая органи-
зация, которая называется Конференция ООН по торговле и развитию.
Она действует и сегодня.

Только в 1987 г. начались многосторонние торговые переговоры, из
которых выросла Всемирная Торговая Организация.

В ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров
стран-участниц ГАТТ 1986—1994 гг. был подписан ряд Соглашений, кото-
рые стали юридической базой для создания Всемирной Торговой Органи-
зации — ВТО. Правительства согласовали условия доступа к рынкам с тем,
чтобы позволить бизнесу превратить торговые уступки в новые торговые
возможности.*(Генеральное соглашение по тарифам и торговле (General
Agreement on Tariffs and Trade, GATT, ГАТТ)). http://www.rgwto.com/

История экономического форума в Давосе

Всемирный экономический форум (ВЭФ) — международная непра-
вительственная организация, деятельность которой направлена на раз-
витие международного сотрудничества. Ежегодная встреча под эгидой
Форума проводится в Давосе (Швейцария), кроме того Форум выступа-
ет организатором деловых мероприятий в разных странах.

История Всемирного экономического форума в Давосе началась более
40 лет назад. В 1971 году женевский профессор Клаус Шваб решил соб-
рать крупнейших бизнесменов и политиков с целью активизировать евро-
пейскую экономику на мировом рынке. По его замыслу самым эффектив-
ным инструментом для популяризации европейских компаний, а также
инвестиций могли стать неформальные встречи предпринимателей с чино-
вниками. Так началась история Всемирного экономического форума
(ВЭФ) в Давосе — площадки, где представители крупнейших компаний
мира ежегодно обсуждают вопросы большой политики и экономики.

Во время непринужденных встреч на альпийском курорте оказалось
проще заявлять о своих достижениях, обсуждать проблемы и договаривать-
ся о сотрудничестве. А кулуарные встречи — необходимая составляющая
форума — предоставляют возможности для маневров и компромиссов.

На первых заседаниях, которые проходили под эгидой так называе-
мой Комиссии европейских сообществ (ныне — комиссия ЕС), обсуж-
дались, главным образом, вопросы улучшения позиций Западной Евро-
пы в конкурентной борьбе на финансовых и экономических рынках. С
годами тематика и география форума постепенно расширялась, в пове-
стку дня включались политические и глобальные экономические во-
просы, затрагивающие другие регионы, проблемы улучшения механиз-
ма мировой торговли и партнерства. Затем в Давос стали приглашать
влиятельных людей со всего мира (глав государств, членов прави-
тельств и лидеров крупного бизнеса), так что в результате швейцарская
встреча приобрела статус одного из главных экономических и полити-
ческих событий года. www.kommersant.ru/



207

Кризис в Украине

Украина еще не ощущает в полной мере все прелести кризиса. Весь
удар на себя принял фондовый рынок, отреагировавший рекордным па-
дением.

Экономика — не математика: точной наукой ей быть не приходится.
Но обозначить сферы, в которых надо быть особо внимательными, мо-
жно достаточно точно.

Во-первых, как хранить деньги. Пряча свои сбережения под матра-
сом, вы их только теряете: инфляция не дремлет, и со временем приоб-
рести товаров на сохраненную таким образом сумму вы сможете гораз-
до меньше. Но как довериться банкам, если в новостях — постоянные
сообщения о банкротстве солидных учреждений? Эксперты советуют
разделить сбережения на несколько частей и вложить в разные банки.
Государственное страхование вкладов в принципе гарантирует возврат
средств в случае банкротства. Но даже совпадение мнений всех веду-
щих экспертов — не гарантия, а всего лишь рекомендация. Прогнози-
ровать что-либо конкретное в условиях мирового кризиса не возьмется
ни один солидный специалист.

Во-вторых, особого внимания требует рынок недвижимости. Уже
сейчас многие компании замораживают как начатое строительство, так
и участки под планировавшиеся объекты. В связи со сложившейся си-
туацией очень вероятен ощутимый дефицит строительства жилых до-
мов. Риски остаются высокими — до 30 процентов. Строительные ма-
териалы дорожают. Компании, строящие такие объекты, делают всю
работу на деньги будущих жильцов, что затрудняет кредитные отноше-
ния между застройщиком и банком.

Заслуживает обязательного упоминания связь между кредитованием
населения и покупкой недвижимости. Объемы выдачи кредитов уме-
ньшаются из-за усложнения процедуры, что несомненно повлияет на
рынок вторичного жилья: из-за отсутствия покупателей продавцы вы-
нуждены будут понемногу снижать цены.

В-третьих, кризис в Украине заденет автомобильную сферу. Во
многом — снова-таки из-за уменьшения количества выдаваемых креди-
тов. Осень для автоторговцев обещает быть тяжелой. Падает рынок как
новых, так и подержанных автомобилей. В августе европейский авто-
мобильный рынок просто обвалился. Нечто схожее происходит и в на-
шей стране. При этом ожидать по итогам сентября каких-либо позитив-
ных сдвигов не приходится. http://laguna.ua/

Кто изобрел супермаркеты?

Мы так привыкли к ценникам и супермаркетам, что уже не можем
представить себе без них современную торговлю. Мы думаем, что так
было всегда. Нет, нет, и ещё раз нет!
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Имя изобретателя ценника история, к счастью, сохранила. Его звали
Фрэнк Вулворт, застенчивый деревенский паренёк, ставший мульти-
миллионером. Именно он придумал ценник, выкладку товара со свобо-
дным доступом к нему покупателей, скидки на небольшие группы то-
варов, распродажи и многое другое. А магазины, где используются его
идеи, стали называться супермаркетами.

Все магазины Фрэнк Вулворт были построены по одному принципу
— все товары свободно лежали на прилавках, и покупатель мог свобо-
дно выбрать, потрогать и рассмотреть любой понравившийся товар.
Причём так долго, как ему (покупателю) этого хотелось. Так более ста
лет назад родилась индустрия магазинов самообслуживания. Главной
«фишкой» магазинов Вулворта была также большая группа товаров по
цене пять центов. Именно за это американская пресса окрестила Фрэн-
ка «пятицентовым королём».

До Фрэнка Вулворта цена на товары в магазинах не указывалась. Опы-
тный продавец «на глаз» определял платёжеспособность покупателя и, ис-
ходя из этого, называл цену. Покупатель, заходя в магазин, мог видеть то-
вар только за спиной продавца, и, выбрав товар, спрашивал цену. Если
цена не устраивала, покупатель или торговался, или просто отходил от
стойки, унося с собой деньги, которые остались бы в магазине, если бы…

Именно изобретение ценника положило конец господству продав-
цов, перевернув всю мировую торговлю. Более ста лет название
Woolworth, ставшее нарицательным, означает не фамилию, а опреде-
лённый тип магазина, где продаёт не продавец покупателю, а покупа-
тель — сам себе!

Под торговой маркой «Woolworth» до сих пор функционируют сети
супермаркетов в Англии и Австралии. http://piarshina.com.ua/

Монетный двор

Монетный двор — производственное предприятие занимающаяся
изготовлением монет по заказу заказчика. Монетные дворы бывают как
частные так и государственные. На некоторых современных монетных
дворах кроме монет иногда производятся медали, ордена и значки.

Первый монетный двор был учрежден в Древнем Риме при храме
Юноны-Монети (отсюда термин «монета»).

На территории Российской Федерации первые монетные дворы появи-
лись в греческих черноморских городах Горгиппия и Фанагория, также
одними из старейших дворов действовали в Дербенте и Тмуторакани.

Первый российский монетный двор возник в 1534 году в Москве. В
1724 годуПётр I (1672—1725) основал монетный двор в Санкт-
Петербурге, который с 1876 года стал единственным в стране. Он до
настоящего времени находится на территории бывших бастионов
Петропавловской крепости (буквенные монетные знаки — СПБ, СПМ,
СП, СМ). На этом монетном дворе в 1921 году началась чеканка совет-
ских монет. Монетный двор в Москве (создан в 1942 году), изготовляет
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ордена, медали, знаки отличия и другие изделия из драгоценных метал-
лов. Оба монетных двора чеканят монеты, в том числе памятные и
юбилейные. http://ru.wikipedia.org/

Нобелевская премия по экономике

Нобелевская премия по экономике, официально Премия Шведского
государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда
Нобеля — это премия, учрежденная Банком Швеции в память
Альфреда Нобеля и вручаемая за достижения в экономических науках.
Является самой престижной премией в области экономики. В отличие
от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения нобелев-
ских лауреатов, данная премия не является наследием Альфреда Нобе-
ля. Премия учреждена в 1969 году. На конец2008 года премией было
награждено 62 экономиста.

Лауреат Нобелевской премии по экономике объявляется 12 октября;
церемония вручения премии проходит в Стокгольме10 декабря каждого
года. От лауреата требуется выступление с так называемой «Нобелев-
ской мемориальной лекцией», которая публикуется затем Нобелевским
фондом в особом томе вместе с лекциями Нобелевских лауреатов по
другим наукам. А. Нобель завещал фонду своего имени 31 млн.
шведских крон (в нынешних ценах эта сумма эквивалентна, примерно,
1.5 млрд. крон), а первые премии составляли 150 000 крон. В настоящее
время капитал фонда равен 2 млрд. 966 млн. шведских крон (примерно
450 млн. $США), а размер премии составляет 10 млн. крон. В 2008 го-
дунобелевскую премию в области экономики за анализ моделей тор-
говли и проблем экономической географии получил Пол Робин Круг-
ман, американский экономист и публицист. http://ru.wikipedia.org/

Полиция моды или как расшифровать дресс-код

Дресс-код — распространенное на нынешний день понятие. Это
правила, которые говорят, как в той или иной ситуации должен выгля-
деть человек на вечеринке.

White tie, что в переводе означает «белый галстук». Строгий, форма-
льный вариант, который назначается на мероприятия высокого уровня,
скажем, балы, банкеты, дипломатические приемы. Мужчины: Для му-
жчины это означает черный фрак и черные брюки с четко выраженны-
ми стрелками. Белая рубашка должна быть дополнена белым галсту-
ком-бабочкой, туфли — исключительно черного цвета. Женщины:
Именно на такой вечер можно и нужно надевать бальные платья не
выше щиколотки из шелка, бархата или тафты. Волосы должны быть
аккуратно собраны в высокую прическу.

Black tie — дресс-код также для серьезного вечернего мероприятия,
скажем, похода в театр. Мужчины: Смокинг, застегнутый на одну или
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две пуговицы. Рубашка должна быть только белая, галстук-бабочка —
черного цвета. Женщины: Длина платья может начинаться выше колена
и доходить до пола.

Cocktail Attire подходит для семейных празднеств, коктейлей и дру-
гих подобных мероприятий. Мужчины: Главное — наличие темного
костюма и галстука. ЖенщиныЭтот дресс-код подходит как для офиса,
так и для вечера, поскольку здесь уместны и костюмы, и коктейльные
платья.

Semi Formal.Полуформальный дресс-код. Мужчины: Могут себе по-
зволить даже пиджак спортивного типа или джемпер. Женщины: До 8
часов вечера возможен брючный костюм, а далее — коктейльное пла-
тье, например маленькое черное.

Casual.Мужчины: В зависимости от ситуации можно выбрать де-
ловой костюм с рубашкой, свитер или жакет, джинсы и пиджак. Же-
нщины: Могут выбрать практически все: например, наряд, являю-
щийся переходным вариантом между уличным стилем и офисным, а
также джинсы, юбки и блузки. Главное — выглядеть стильно, а не
вульгарно.

А5 (After five).Дресс-код для многих мероприятий, проходящий по-
сле 17.00, например званый ужин, ресторан, кафе. Мужчины: При де-
ловом костюме может быть яркая, цветная рубашка. Женщины: Обяза-
тельно нарядный образ, праздничный, отличающийся от повседневной
одежды, без вычурности.

И напоследок отметим. Если в приглашении на торжество написано
R. S. V. P., значит, когда вы примете приглашение, вы обязаны сооб-
щить об этом организаторам, S. t., — опоздания на мероприятия недо-
пустимы, а C. t. означает, что вы можете задержаться не более чем на
пятнадцать минут. www.newsland.ru/

Промышленный шпионаж

Промышленный шпионаж имеет многовековую историю и в этом
легко убедиться , внимательно прочитав страницы древних манускрип-
тов. Но, несмотря на это, большинство бизнесменов продолжают счи-
тать, что им это явление не грозит. Скорее всего, причиной является
неправильное понимание самого термина. Рассуждают примерно так:
промышленный, — следовательно, связанный с промышленностью и
производством, а большинство бизнесменов занимаются перепродажей
или оказанием услуг, значит, считают они, мне это не грозит. Шпионаж
обычно ассоциируется с разведчиками, спецслужбами и тайными опе-
рациями, Я же шпионам неинтересен, думает бизнесмен, это скорее из
области детективов и голливудских боевиков.

На самом же деле термин «промышленный шпионаж» вовсе не
означает, что его жертвами становятся предприятия государственного
уровня. Этим термином принято обозначать попытку получения инфо-
рмации о конкурентах, хищение коммерческой тайны и «ноу-хау», ве-



211

дение недобросовестной конкуренции. И совершенно неважно — круп-
ная это корпорация или небольшая фирма. Конкуренты есть у всех, ра-
зница лишь в методах которыми они пользуются.

Кто может стать жертвой промышленного шпионажа? Ответ прост
— практически любой бизнесмен. Более того. Крупной фирме разгла-
шение информации может нанести существенный, но все же поправи-
мый ущерб. А для небольшой фирмы такое разглашение станет смерте-
льным и приведет к банкротству. Это как на охоте — выстрел из ружья
лишь ранит слона, а вот зайца может разорвать в клочки. И это не пус-
тые слова. Как считают западные специалисты, утечка 20 % коммерче-
ской информации в 60 % приводит к банкротству фирмы. Ни одна даже
преуспевающая фирма США не просуществует более трех суток, если
ее чувствительная информация, составляющая коммерческую тайну,
станет известной.конкурентам.

Большинство информации добывается не техническими средст-
вами, а оперативной работой. Никто не станет взрывать бронирован-
ную дверь, если в помещении открыто окно, или ключи от двери ле-
жат под ковриком. Также и в шпионаже. Зачем тратить деньги на
подслушивающую аппаратуру и рисковать, когда можно просто не-
заметно расспросить работников фирмы обо всех секретах. Или же
зайдя в кабинет на время «позаимствовать» документы. В условиях,
когда на предприятии меры безопасности отсутствуют, такой способ
намного более эффективен, к тому же прост, дешев и безопасен.
http://scip.org.ua/

Революция цен

Революция цен — это процесс значительного повышения товарных
цен вследствие падения стоимости благородных металлов, выполняю-
щих функцию всеобщего эквивалента (денег). В истории мировой эко-
номики отмечались два случая скачкообразного роста цен, связанных с
падением стоимости благородных металлов.

После открытия Америки в европейские страны стало поступать
много золота и особенно серебра из Мексики и Перу. Также в это время
был открыт процесс амальгамирования, позволивший существенно
удешевить добычу благородных металлов из бедных руд. За 50 лет с
начала XVI века производство серебра возросло более чем в 60 раз. Это
вызвало повышение товарных цен к концу века в 2,5—4 раза. Такая ре-
волюция цен наблюдалась только в Европе и тесно связанных с ней ре-
гионах мира.

А во второй раз революция цен произошла после того, как в конце
40-х годов XIX века началась разработка калифорнийских (а затем и
австралийских) золотых рудников. Добыча золота при этом возросла
более чем в 6 раз, а цены на 25—50 %. Она наблюдалась по всему миру.
. http://studopedia.ru/
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Цветные воротнички

Современная классификация работников по цвету воротничка одно-
временно и условна, и любопытна. Новые названия для отдельных со-
циальных групп связаны с цветом деловых рубашек, точнее их ворот-
ничков.

Платиновый воротничок возглавляет иерархию. Он означает пре-
зидента компании и управленцев наивысшего звена. Кроме бизнеса, эта
категория воротничков охватывает еще и политику. Так, ныне дейст-
вующего президента страны логично было бы назвать платиновым во-
ротничком государства. Этих воротничков менее 1 % от работающего
населения.

Золотые воротнички.В служебной иерархии это вторые по степени
важности лица. Ясное дело, при этом у владельца корпорации либо ди-
ректора банка вообще может не быть рубашки в золотистых тонах или
с нитями люрекса. Нетрудно догадаться, что золотым воротничком
(при любом цвете реального) называют топ-менеджера. Золотые ворот-
нички насчитывают в своих рядах около 4 % от общего числа трудос-
пособного населения.

Голубые воротнички.Не надо думать, что голубой воротничок —
это непрестижно! Образование, интеллектуальный потенциал и про-
фессиональные навыки у него на высоком уровне. Разница между голу-
бым и белым воротничком только в том, что голубой воротничок гора-
здо меньше зарабатывает. К этой категории можно отнести
исполнительных директоров компаний. Голубые воротнички составля-
ют примерно 9 % от общей массы всех работников.

Белые воротнички. Это работники высшей пробы, самостоятель-
ные творческие единицы, которые могут быть управленцами либо про-
изводить продукт как интеллектуального, так и материального плана. К
белым воротничкам относят квалифицированных ученых, инженеров,
архитекторов, а также специалистов с задатками предпринимателей.
Таковых около 5,5 % от общего числа работающих людей.

Воротнички цвета хаки.Уже само название наталкивает на мысль
о военных. Это прослойка служащих в вооруженных силах. В числовом
выражении воротничков цвета хаки примерно 5,5 % от общего числа
всех трудящихся.

Синие воротнички.Такими воротничками могут похвалиться поли-
цейские, проводники вагонов, пилоты, курьеры, почтальоны, медики,
педагоги и пр. В общем, те, кто много и постоянно общается с людьми,
трудясь на благо социума, — обслуживает, доставляет, обучает и т. п. В
целом такие специалисты составляют примерно 8 % от трудоспособно-
го населения.

Зеленые воротнички.Зеленые воротнички трудятся в сфере обслу-
живания, в ресторанах, гостиницах, на автозаправочных станциях и пр.
По уровню заработной платы и профессиональным навыкам их можно
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отнести к категории синих воротничков. В целом зеленых воротничков
насчитывают около 8 % от общего числа трудящихся.

Серые воротнички.Изо всех социальных групп серые воротнички
самые трудолюбивые и самые низкооплачиваемые. А все потому, что у
них низкая квалификация. Эта группа, по оценкам экспертов, весьма
велика. Ее численность составляет 23 % от числа всех работающих в
мировом масштабе. Возможно, столь высокий процент дают такие пе-
ренаселенные страны, как Китай, Индия, Тайвань.

Розовые воротнички.Розовые воротнички носят в офисном про-
странстве такие представители женских профессий, как пресс-
секретарь, референт, секретарь, телефонистка, офис-менеджер. Это 7 %
от общего числа работоспособного населения.

Выгоревшие воротнички.Иногда их еще называют протертыми во-
ротничками. Часто это безработные, а также низкооплачиваемые пен-
сионеры, то есть слабозащищенные социальные группы людей, кото-
рым государство выплачивает обычно очень небольшие по размеру
пособия. Таких людей с условным воротничковым обозначением 29 %
на земле! http://www.botexpert.com.ua/
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