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Порядок денний
1. Затвердження плану роботи колективу на 2008 р.
2. Затвердження складу комісії з питань контролю дисцип$

ліни.
І  питання

Слухали: Доповідь директора інституту А.Б. Коваля про
план роботи науково$дослідного інституту «Проект» на 2008 р.

Виступили: Козубовська Л.К.,  Мороз О.П., Лисенко М.М.,
Бондар О.В. з  пропозицією підтримати та затвердити план ро$
боти інституту на 2008 р.

Ухвалили: Затвердити план роботи науково$дослідного
інституту «Проект».

II питання
Слухали: Інформацію заступника директора інституту О.К. Пет$

ренка про  стан дисципліни в колективі та необхідність створення
комісії з питань контролю дисципліни.

Виступили: Шевченко Т.М., Сидоренко О.П., Кулинич А.В.,
Ткаченко Т.В. з пропозицією включити до складу комісії 10 осіб.

Ухвалили:  До 10.01.2008 р. створити комісію з питань конт$
ролю   дисципліни в інституті у складі 10 осіб. Список додається.

Голова зборів                                                                      О.Б. Іваненко
Секретар                                                                              О.В. Котенко

*          *          *
ПРОТОКОЛ

Хай думок не кожен порух,
та чи єдність, чи розкол,
все, про віщо йшлось на зборах,
відбиває ПРОТОКОЛ.

Склад президії. Присутні
(кількість їх). Порядок дня.
Основні думки посутні —
план, конкретні завдання.

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ.
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ
Протокол складається з двох частин: вступної й основної.
У протоколі ставиться його номер, назва організації, вка$

зується дата, число присутніх, порядок денний, кожне питання
пронумеровується римськими цифрами.

ПРОТОКОЛ № 5
зборів колективу

Київського науковоBдослідного інституту «Проект»
15 грудня 2007 р.

Присутні: директор інституту А.Б. Коваль,
заступник директора О.К. Петренко
і 150 осіб.
Відсутні:  10 осіб (через хворобу),
5 осіб (у відрядженні).

РОЗДІЛ8

Зразок



204 205

Ольга Олійник, Василь Шинкарук.  Культура мовлення Розділ 8

Порядок денний
1. Затвердження плану роботи колективу на 2008 р.
2. Затвердження складу комісії з питань контролю дисцип$

ліни.
І  питання

Слухали: Доповідь директора інституту А.Б. Коваля про
план роботи науково$дослідного інституту «Проект» на 2008 р.

Виступили: Козубовська Л.К.,  Мороз О.П., Лисенко М.М.,
Бондар О.В. з  пропозицією підтримати та затвердити план ро$
боти інституту на 2008 р.

Ухвалили: Затвердити план роботи науково$дослідного
інституту «Проект».

II питання
Слухали: Інформацію заступника директора інституту О.К. Пет$

ренка про  стан дисципліни в колективі та необхідність створення
комісії з питань контролю дисципліни.

Виступили: Шевченко Т.М., Сидоренко О.П., Кулинич А.В.,
Ткаченко Т.В. з пропозицією включити до складу комісії 10 осіб.

Ухвалили:  До 10.01.2008 р. створити комісію з питань конт$
ролю   дисципліни в інституті у складі 10 осіб. Список додається.

Голова зборів                                                                      О.Б. Іваненко
Секретар                                                                              О.В. Котенко

*          *          *
ПРОТОКОЛ

Хай думок не кожен порух,
та чи єдність, чи розкол,
все, про віщо йшлось на зборах,
відбиває ПРОТОКОЛ.

Склад президії. Присутні
(кількість їх). Порядок дня.
Основні думки посутні —
план, конкретні завдання.

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ.
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ
Протокол складається з двох частин: вступної й основної.
У протоколі ставиться його номер, назва організації, вка$

зується дата, число присутніх, порядок денний, кожне питання
пронумеровується римськими цифрами.

ПРОТОКОЛ № 5
зборів колективу

Київського науковоBдослідного інституту «Проект»
15 грудня 2007 р.

Присутні: директор інституту А.Б. Коваль,
заступник директора О.К. Петренко
і 150 осіб.
Відсутні:  10 осіб (через хворобу),
5 осіб (у відрядженні).

РОЗДІЛ8

Зразок



206 207

Ольга Олійник, Василь Шинкарук.  Культура мовлення Розділ 8

ЗАВДАННЯ 104.
За поданим зразком напишіть протокол загальних зборів класу.

УСМІХНІТЬСЯ!
Івана Максимовича Гичку медом не годуй — дай нараду.
Уважливо, терпеливо папки складав, перекладав, розкладав і

милувався, сам до себе шептав — мої ви миленькі! От мої ви рідне1
сенькі! У вас моя душа і серце!

Іван Максимович на кожній папці власною рукою каліграфіч1
но виводив: «Нарада — практична», «Нарада — теоретична», «Ек1
стрена нарада», «Нарада не дуже екстрена», «Позачергова нара1
да», «Поточна нарада», «Нарада, яка не терпить зволікання»,
«Нарада, яка іще може потерпіти»...

Ото день і ніч засідав — не їв і не спав...
На кожній нараді провідне слово брав Іван Максимович.
— Василю Петровичу! — гукав до економіста.— Де ви пра1

цюєте — у нас в авангардному господарстві чи в якомусь відстаю1
чому? Скільки я вам казав і попереджав: по надою молока ніколи
стрілки вниз не ведіть! Малюйте тільки вгору і вгору... Хай ваша
рука не тремтить. Хай витягує показники на верхню шкалу... Хіба
вам не ясно?

Однієї нічки темненької, після довготривалої наради, Іван
Максимович лишився сам. Мав скласти пропозиції до завтраш1
ньої наради.

Читав і поправляв: а) Слухали: совка голову підняла. Ухвалили
— вжити заходів; б) Слухали: несучки здали темпи. Постановили
— виявити і доповісти, який фактор гальмує несучість...

Іван Максимович не встиг закінчити свій улюблений вислів —
налягти на опорос, як двері раптом розчинилися і довгоносики ва1
лом повалили до столу.

(О. Ковінька.
«Новели сатиричні й оповідання гумористичні»)

Що зробив наш осередок
(все важливе, непросте).
СЛУХАЛИ: про те$то й те$то,
УХВАЛИЛИ: те$то й те...

Протоколи ще бувають
дещо схожими на акт,
документ, який складають
про подію, певний факт.

Між державами угоди
про кордон чи про футбол, —
домовляються народи, —
це так само — ПРОТОКОЛ.
                                                          (Д. Білоус)

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

Витяг з протоколу — один із видів документації. Він містить:
номер відповідного документа; назву органу, засідання, нара$
ди, дату, порядок денний і текст з цього питання.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3
засідання Ради трудового колективу

від 17 березня 2008 року

Слухали: заяву А.В. Охріменка з клопотанням колективу
майстерні про виділення путівки до лікувального санаторію
«Променистий».

Ухвалили: виділити А.В. Охріменку путівку до санаторію
«Променистий».

Оригінал підписали:
Голова засідання                                                                     В.Ф. Прилюк
Секретар                                                                                 М.А. Житомирська

Зразок
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Згодом ця назва там зникла, проте в Україні існувала до XIX ст.
і навіть перейшла на загальне поняття «монети, фінанси» — як$от
слово «гроші» в українській мові.

Львівський монетний двір карбував у XIV$XV ст. власні мо$
нети, що мали назви «гріш» та «напівгріш». Інші середньовічні
назви монет, які були в обігу на українських землях: шеляг (слід),
денарій, півторак (чех) – поступово стали анахронізмами.

Монети під назвою «копійка» з’явилися в Україні близько
середини XVII ст., спершу переважно в російських гарнізонах.
Остаточно на території України, що ввійшла до складу Росії, ко$
пійка стала переважаючою грошовою одиницею тільки у XVII
ст. Ця назва походить від срібних новгородських монет, які після
реформи 1534 р. стали карбуватися для всієї Московської дер$
жави. На них зображено вершника із списом. Спочатку це була
«копейная деньга», а потім і «копійка». У 1704  р. Петро І пустив у
обіг мідну копійку.

(«Український історичний календар»)

ТЕРМІНИ ДІЛОВОЇ МОВИ

ЗАВДАННЯ 106.
Увага!  Складні випадки перекладу.
З українськими варіантами складіть і запишіть речення.

ДЕНЬГИ — гроші; средства — кошти.
Большие деньги — великі гроші; великі кошти.
Горячие деньги — гарячі кошти.
Мелкие деньги — дрібняки; дрібні гроші.
Серебряные деньги  — срібняки.
Медные деньги — мідяки.
Отсутствие денег — безгрішшя.
Обращение денег — обіг грошей.
Взыскивать деньги — стягати гроші.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗАВДАННЯ  105.
Прочитайте текст. Перекажіть його.

ГРОШІ РУСИBУКРАЇНИ
Найдавнішими монетами у Київській Русі були арабські

диргеми, які з’явилися тут�у другій половині VIII ст. і були в обі$
гу до IX$X ст. Використовувалися на території нашої країни
також візантійські та західноєвропейські гроші. У часи князю$
вання Володимира Святославича і його спадкоємців (Святопол$
ка і Ярослава) Русь карбувала власні монети — златники та
срібники. В XI$XIII ст. у Русі ходили  крупні грошові одиниці –
київські  та   новгородські гривни.

Упродовж тривалого обігу іноземних і вітчизняних монет
тоді склалися дві грошові системи: південна (або київська), яка
була орієнтована на візантійську літру (327,456 г), і північна (або
новгородська)—на арабський ратль (409 г). Половинна вага літри
і ратля відповідали вазі київської (163,728 г) і новгородської
(204,66 г) гривнам срібла.

Одночасно з гривнами були в обігу дрібніші номінали: но$
гати, куни, резани, вевериці, векші. Найпоширенішою була
куна. На ранньому етапі обміну так називалися шкірки хутря$
них звірів, пізніше — різні монети: арабські диргеми, руські
срібники, західноєвропейські динари.

Існували гривни кун і гривни срібла. Так, одна гривна кун
дорівнювала 20 ногатам, 25 кунам, 50 резанам, а гривна срібла —
3 гривнам кун, або 60 ногатам, або 75 кунам, або 150 резанам. У
XII$XIII ст. одна гривна срібла дорівнювала 4 гривнам кун, або
100 кунам.

Обидві грошові системи, як і назви грошей, вийшли з ужит$
ку наприкінці XIV ст.

Найпоширеніша назва монет у середньовічній Україні –
«гріш», що походить від празького гроша, який став основною
монетою в XIV$XV століттях у багатьох європейських країнах.
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обіг мідну копійку.

(«Український історичний календар»)

ТЕРМІНИ ДІЛОВОЇ МОВИ

ЗАВДАННЯ 106.
Увага!  Складні випадки перекладу.
З українськими варіантами складіть і запишіть речення.

ДЕНЬГИ — гроші; средства — кошти.
Большие деньги — великі гроші; великі кошти.
Горячие деньги — гарячі кошти.
Мелкие деньги — дрібняки; дрібні гроші.
Серебряные деньги  — срібняки.
Медные деньги — мідяки.
Отсутствие денег — безгрішшя.
Обращение денег — обіг грошей.
Взыскивать деньги — стягати гроші.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗАВДАННЯ  105.
Прочитайте текст. Перекажіть його.

ГРОШІ РУСИBУКРАЇНИ
Найдавнішими монетами у Київській Русі були арабські

диргеми, які з’явилися тут�у другій половині VIII ст. і були в обі$
гу до IX$X ст. Використовувалися на території нашої країни
також візантійські та західноєвропейські гроші. У часи князю$
вання Володимира Святославича і його спадкоємців (Святопол$
ка і Ярослава) Русь карбувала власні монети — златники та
срібники. В XI$XIII ст. у Русі ходили  крупні грошові одиниці –
київські  та   новгородські гривни.

Упродовж тривалого обігу іноземних і вітчизняних монет
тоді склалися дві грошові системи: південна (або київська), яка
була орієнтована на візантійську літру (327,456 г), і північна (або
новгородська)—на арабський ратль (409 г). Половинна вага літри
і ратля відповідали вазі київської (163,728 г) і новгородської
(204,66 г) гривнам срібла.

Одночасно з гривнами були в обігу дрібніші номінали: но$
гати, куни, резани, вевериці, векші. Найпоширенішою була
куна. На ранньому етапі обміну так називалися шкірки хутря$
них звірів, пізніше — різні монети: арабські диргеми, руські
срібники, західноєвропейські динари.

Існували гривни кун і гривни срібла. Так, одна гривна кун
дорівнювала 20 ногатам, 25 кунам, 50 резанам, а гривна срібла —
3 гривнам кун, або 60 ногатам, або 75 кунам, або 150 резанам. У
XII$XIII ст. одна гривна срібла дорівнювала 4 гривнам кун, або
100 кунам.

Обидві грошові системи, як і назви грошей, вийшли з ужит$
ку наприкінці XIV ст.

Найпоширеніша назва монет у середньовічній Україні –
«гріш», що походить від празького гроша, який став основною
монетою в XIV$XV століттях у багатьох європейських країнах.
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зательством, приводить доказательства, предоставлять доказа$
тельства, иметь доказательство, стать доказательством.

ЗАВДАННЯ 108.
З поданими антонімічними парами складіть і запишіть ре$

чення.

Активність/пасивність, активно/пасивно, активний/бай$
дужий, активний/бездіяльний, активний/інертний, діяльний/
бездіяльний, діяльний/пасивний, інтенсивний/інертний.

ЗАВДАННЯ 109.
Напишіть мініBоповідання, використовуючи наведені ниж$

че терміни ділової мови.

Нетто$імпорт
Нетто$експорт
Номінал валюти
Неплатоспроможність
Недоспоживання
Недостатність виробничої

потужності
Пакет акцій
Пайщик
Паритетність цін
Партія товарів
Партнер
Патентна монополія
Підгалузь
Позиковий капітал
Покупець
Прибутковий
Прибутки

ЗАВДАННЯ 110.
Запишіть українською мовою. Складіть з українськими ва$

ріантами речення.

Собирать  деньги — збирати   гроші.
Свободные деньги — гулящі гроші.
Кровные деньги — кривавиця.
Наградные деньги — нагорода грішми.
Наличные деньги — готові гроші; готівка.
Бумажные деньги — паперові гроші.
Прогонные деньги — прогони.
Подъемные деньги — дорожнє, допоміжне.
Суточные деньги — добові гроші; добові.
Кормовые деньги — харчові гроші.
Денежная масса — грошова маса.
Денежный начет — грошові нарахування.
ИзBза денег — через гроші.
Отпускать деньги — видавати, давати гроші.
Представлять деньги — подавати, здавати гроші.
Предоставлять деньги — уділяти гроші, кошти.
Выдавать деньги — виплачувати гроші.
Собраться с деньгами — спромогтися на гроші.
Потерять деньги — загубити гроші.
Требовать деньги — правити гроші.
На чистые деньги — на готові гроші.
Лишние деньги — зайві гроші; лежані гроші.
Недостаток в деньгах — грошова скрута; сутужно на гроші.
Видача денег — виплата грошей.
Возврат денег — повертання, повернення грошей.
Остальные деньги — решта грошей.
За неполучением денег — бо не одержано гроші.
За деньги — за гроші; заплатно.
За деньгами — по гроші.
Денег не хватает — бракує, не стає грошей.

ЗАВДАННЯ 107.
Перекладіть українською мовою.

Делиться на два, делиться опытом, делиться на группы, до$
вести до сведения, предоставлять доказательства, служить дока$
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зательством, приводить доказательства, предоставлять доказа$
тельства, иметь доказательство, стать доказательством.
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Партія товарів
Партнер
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Підгалузь
Позиковий капітал
Покупець
Прибутковий
Прибутки

ЗАВДАННЯ 110.
Запишіть українською мовою. Складіть з українськими ва$

ріантами речення.

Собирать  деньги — збирати   гроші.
Свободные деньги — гулящі гроші.
Кровные деньги — кривавиця.
Наградные деньги — нагорода грішми.
Наличные деньги — готові гроші; готівка.
Бумажные деньги — паперові гроші.
Прогонные деньги — прогони.
Подъемные деньги — дорожнє, допоміжне.
Суточные деньги — добові гроші; добові.
Кормовые деньги — харчові гроші.
Денежная масса — грошова маса.
Денежный начет — грошові нарахування.
ИзBза денег — через гроші.
Отпускать деньги — видавати, давати гроші.
Представлять деньги — подавати, здавати гроші.
Предоставлять деньги — уділяти гроші, кошти.
Выдавать деньги — виплачувати гроші.
Собраться с деньгами — спромогтися на гроші.
Потерять деньги — загубити гроші.
Требовать деньги — правити гроші.
На чистые деньги — на готові гроші.
Лишние деньги — зайві гроші; лежані гроші.
Недостаток в деньгах — грошова скрута; сутужно на гроші.
Видача денег — виплата грошей.
Возврат денег — повертання, повернення грошей.
Остальные деньги — решта грошей.
За неполучением денег — бо не одержано гроші.
За деньги — за гроші; заплатно.
За деньгами — по гроші.
Денег не хватает — бракує, не стає грошей.

ЗАВДАННЯ 107.
Перекладіть українською мовою.

Делиться на два, делиться опытом, делиться на группы, до$
вести до сведения, предоставлять доказательства, служить дока$
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ЗАВДАННЯ 112.
Поясніть, як ви розумієте наведені нижче стійкі народні поB

рівняння.

Вилупив очі як цибуля; гарна як маків цвіт; стрибає як цап
на городі, величається як заєць хвостом; ума як у кози хвоста;
губа як халява; гарно як собаці на ярмарку; рябий як гороб’яче
яйце; сидить як квочка на яйцях; колючий як їжак.

А які народні порівняння знаєте ви?

ЛІТЕРАТУРНЕ СЛОВОВЖИВАННЯ

ВИМИКFFFFFТИ — ВИКЛЮЧFFFFFТИ
Вимикfffffти, вbbbbbмкнути. Припиняти дію чого$небудь, перери$

ваючи зв’язок із загальною системою: вимикати, вимкнути
струм, вимикати телефон, вимкнути мотор, вимкнути опален1
ня, вимкнути воду.

Виключfffffти, вbbbbbключити в цьому значенні вживається зрідка
— тільки щодо машин: виключити мотор, виключити верстат.

ЗАВДАННЯ 113.
Прокоментуйте синонімічний ряд. Коментар запишіть.

Виключfffffти: (чвари) усувfти; (зі школи) виганяти; (з грома$
ди) виводити, відлучати від; (думку) не припускати чого; (мо$
тор) вимикати, вилучати.

ЗАВДАННЯ 114.

ЯК ПРАВИЛЬНО?
Вимикати газ — виключати газ;
вимикати магнітофон — виключати магнітофон;
вимикати швидкість — виключати швидкість;

ВЕДОМОСТЬ
Сводная ведомость —
Отчетная ведомость —
Оборотная ведомость —
Товарная ведомость —
Денежная ведомость —
Ведомость на виплату жалованья, денег —

ВАЛЮТА
Устойчивая валюта —
Неустойчивая валюта —
Обесценивающаяся валюта —
Падающая валюта —
В (твердой) валюте —
Валюта платежа —
Валюта сделки —
Конвертируемая валюта —
Иностранная валюта —
Отечественная валюта —
Блокированная валюта —

ЗАВДАННЯ 111.
Провідміняйте слова:

кілька, декілька, багато, обидва, обидві, один, перший.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Називать по имени и отчеству — називати на ім’я і по батькові;
по несчастью — на нещастя;
по двести — по двісті;
по случаю — з нагоди;
по правую сторону — праворуч;
по собственному желанию — за власним бажанням;
рекомендации по (чему) — рекомендації з (чого);
мероприятия по — заходи щодо;
по мере возможности — по можливості;
по всем направлениям — в усіх напрямках;
по вашему желанию — на ваше бажання.
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ЗАВДАННЯ 112.
Поясніть, як ви розумієте наведені нижче стійкі народні поB

рівняння.

Вилупив очі як цибуля; гарна як маків цвіт; стрибає як цап
на городі, величається як заєць хвостом; ума як у кози хвоста;
губа як халява; гарно як собаці на ярмарку; рябий як гороб’яче
яйце; сидить як квочка на яйцях; колючий як їжак.

А які народні порівняння знаєте ви?

ЛІТЕРАТУРНЕ СЛОВОВЖИВАННЯ

ВИМИКFFFFFТИ — ВИКЛЮЧFFFFFТИ
Вимикfffffти, вbbbbbмкнути. Припиняти дію чого$небудь, перери$

ваючи зв’язок із загальною системою: вимикати, вимкнути
струм, вимикати телефон, вимкнути мотор, вимкнути опален1
ня, вимкнути воду.

Виключfffffти, вbbbbbключити в цьому значенні вживається зрідка
— тільки щодо машин: виключити мотор, виключити верстат.

ЗАВДАННЯ 113.
Прокоментуйте синонімічний ряд. Коментар запишіть.

Виключfffffти: (чвари) усувfти; (зі школи) виганяти; (з грома$
ди) виводити, відлучати від; (думку) не припускати чого; (мо$
тор) вимикати, вилучати.

ЗАВДАННЯ 114.

ЯК ПРАВИЛЬНО?
Вимикати газ — виключати газ;
вимикати магнітофон — виключати магнітофон;
вимикати швидкість — виключати швидкість;

ВЕДОМОСТЬ
Сводная ведомость —
Отчетная ведомость —
Оборотная ведомость —
Товарная ведомость —
Денежная ведомость —
Ведомость на виплату жалованья, денег —
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Устойчивая валюта —
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Обесценивающаяся валюта —
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Називать по имени и отчеству — називати на ім’я і по батькові;
по несчастью — на нещастя;
по двести — по двісті;
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ерунда на постном масле — химині кури (мотрині яйця);
в знак согласия — на знак згоди, на згоду;
иначе говоря — інакше кажучи;
итак, значит — отже, виходить;
к вашим услугам — до ваших послуг;
до дна! — до дна!
если вам угодно так выразиться — якщо вам завгодно так

висловитися;
задним умом крепок — мудрий по шкоді;
за что купил, за то продал — за що купив, за те й продав;
каким же это образом? — яким же це чином?
и вдруг! — і раптом!
и вдобавок — на додаток;
как дела? — як справи?  як вам ведеться?
главным образом — головним чином;
дело в шляпе — усе гаразд, рибка в сітці;
держать руки по швам — стояти струнко;
держаться в стороне — бути осторонь;
держи карман шире! — наставляй кишеню!

ЦІКАВА  СТОРІНКА

ЗАВДАННЯ 116.
Прослухайте й запишіть по пам’яті даний текст.

ЯКЩО КІТ УМИВАЄТЬСЯ
Вірування стосувалися не лише природних явищ і людей.

Примічали, як поводяться тварини і птахи — домашні й ті, що
жили біля людини.

Якщо кіт умивається лапою за вухом — чекай гостей, якщо
лівою лапою — зліва по вулиці, а правою — з правого боку.

Якщо собака виє носом догори («на місяць»), це — на поже$
жу, а донизу — хтось помре.

несподівано вимикати — несподівано виключати;
часто вимикати — часто виключати.

ВSSSSSДДІЛ —  ВІДДSSSSSЛЕННЯ — ВSSSSSДДІЛОК
Вsssssдділ, $у. 1. Частина чогось цілого: відділ мозку, відділ шлун1

ка, відділ центральної нервової системи.
2. Частина установи або підприємства; частина приміщен$

ня, що має певне призначення. Вж. зі сл.: кадрів, музею, освіти,
охорони здоров’я, постачання, технічного контролю, будівель1

3. Частина журналу або газети. Вж. зі сл.: культури, літера1
тури, мистецтва, поезії, листів.

4. Частина вечора, концерту, вистави: другий відділ програми.
Віддsssssлення, р. мн. $ень. 1. Те саме, що вsssssдділ. Вж. зі сл.: зв’яз1

ку, міліції, машинне, підготовче, поліцейське, родильне, спеціалі1
зоване, хірургічне, відділення академії наук.

2. Найменший військовий підрозділ:
Вsssssдділок, $лку. Частина установи або підприємства: вироб1

ничий відділок, відділок сталеливарного цеху.

ЗАВДАННЯ 115.
Напишіть гумористичне оповідання, використовуючи слова

відділ — відділення — відділок.

УСТАЛЕНІ ВИРАЗИ
Без промедления — не гаючи часу, не гаючись;
без всякого снисхождения — без будь$якої поблажливості;
бесспорно — безперечно;
бить баклуши — байдики бити, байдикувати;
учитывая все — враховуючи все;
ушки на макушке — нащулені вуха, нашорошені вуха;
уязвимое место — вразливе місце;
яблоко раздора — яблуко незгоди;
уронить слезу — пролити сльозу, зронити сльозу;
как можно раньше — якомога раніше;

ний, етнографічний, інформаційний, машинний, оперативний,
особливий, політичний, санітарний, шифрувальний.

командир відділення.
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ерунда на постном масле — химині кури (мотрині яйця);
в знак согласия — на знак згоди, на згоду;
иначе говоря — інакше кажучи;
итак, значит — отже, виходить;
к вашим услугам — до ваших послуг;
до дна! — до дна!
если вам угодно так выразиться — якщо вам завгодно так

висловитися;
задним умом крепок — мудрий по шкоді;
за что купил, за то продал — за що купив, за те й продав;
каким же это образом? — яким же це чином?
и вдруг! — і раптом!
и вдобавок — на додаток;
как дела? — як справи?  як вам ведеться?
главным образом — головним чином;
дело в шляпе — усе гаразд, рибка в сітці;
держать руки по швам — стояти струнко;
держаться в стороне — бути осторонь;
держи карман шире! — наставляй кишеню!

ЦІКАВА  СТОРІНКА

ЗАВДАННЯ 116.
Прослухайте й запишіть по пам’яті даний текст.

ЯКЩО КІТ УМИВАЄТЬСЯ
Вірування стосувалися не лише природних явищ і людей.

Примічали, як поводяться тварини і птахи — домашні й ті, що
жили біля людини.

Якщо кіт умивається лапою за вухом — чекай гостей, якщо
лівою лапою — зліва по вулиці, а правою — з правого боку.

Якщо собака виє носом догори («на місяць»), це — на поже$
жу, а донизу — хтось помре.

несподівано вимикати — несподівано виключати;
часто вимикати — часто виключати.

ВSSSSSДДІЛ —  ВІДДSSSSSЛЕННЯ — ВSSSSSДДІЛОК
Вsssssдділ, $у. 1. Частина чогось цілого: відділ мозку, відділ шлун1

ка, відділ центральної нервової системи.
2. Частина установи або підприємства; частина приміщен$

ня, що має певне призначення. Вж. зі сл.: кадрів, музею, освіти,
охорони здоров’я, постачання, технічного контролю, будівель1

3. Частина журналу або газети. Вж. зі сл.: культури, літера1
тури, мистецтва, поезії, листів.

4. Частина вечора, концерту, вистави: другий відділ програми.
Віддsssssлення, р. мн. $ень. 1. Те саме, що вsssssдділ. Вж. зі сл.: зв’яз1

ку, міліції, машинне, підготовче, поліцейське, родильне, спеціалі1
зоване, хірургічне, відділення академії наук.

2. Найменший військовий підрозділ:
Вsssssдділок, $лку. Частина установи або підприємства: вироб1

ничий відділок, відділок сталеливарного цеху.

ЗАВДАННЯ 115.
Напишіть гумористичне оповідання, використовуючи слова

відділ — відділення — відділок.

УСТАЛЕНІ ВИРАЗИ
Без промедления — не гаючи часу, не гаючись;
без всякого снисхождения — без будь$якої поблажливості;
бесспорно — безперечно;
бить баклуши — байдики бити, байдикувати;
учитывая все — враховуючи все;
ушки на макушке — нащулені вуха, нашорошені вуха;
уязвимое место — вразливе місце;
яблоко раздора — яблуко незгоди;
уронить слезу — пролити сльозу, зронити сльозу;
как можно раньше — якомога раніше;

ний, етнографічний, інформаційний, машинний, оперативний,
особливий, політичний, санітарний, шифрувальний.

командир відділення.
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 *          *         *
Камінь$талісман січня — агат. Його властивості змінюються

залежно від кольору. Справжніми агатами вважаються білий  і
жовтий. Сірий проганяє брехунів, виводить їх на чисту воду. У
давні часи сірий агат клали людині під язик, коли хотіли пере$
вірити її чесність; через хвилину у брехуна червоніли очі. Сірий
агат допомагає усувати та попереджувати чвари, знімає агресію,
зберігає мир  і  спокій у родині, в колективі. Крім того, цей камінь
дуже добре впливає на самопочуття людини, знімає стреси, бе$
реже від нервової перенапруги. Блакитний агат не слід носити
Леву. Сірий агат час від часу треба носити Овну, а чорний —  Ко$
зерогу.

*          *         *
Камені лютого — гагат і перли. Гагат — надзвичайно попу$

лярний як талісман, хоча властивості його відомі ще мало. Його
називають каменем Великої Матері і вважають, ніби він володіє
силою древнього світу. Цьому каменю властиво все пом’якшу$
вати й розділяти, він відокремлює чоловіка від жінки, пом’як$
шує біль розлуки, дарує забуття в коханні. Він виявляє обман,
через нього розкриваються таємниці. Кажуть, що він допомагає
при  судорогах.

Перлина звіддавна вважалася символом чистоти та ніжності.
Про перли існує легенда, ніби це закам’янілі сльози дівчат, які
втопилися через нещасливе кохання і стали русалками. За блис$
ком перлів визначають самопочуття людини, яка носить їх на
своєму тілі: коли вона нездорова, перли тьмяніють. Щоб відно$
вити їх блиск, варто потримати перлини в морській воді.

*        *        *
Камені березня — яшма, корали. Легенди розповідають, що

яшма застерігає від лихої долі й дарує щастя. Адвокати та судді
здавна носили персні зі вставками з червоної яшми — вони обері$
гали від хибного рішення, допомагали вершити суд по справед$
ливості. Яшму застосовували при лікуванні пропасниці й епі$
лепсії, хворобах шлунка  та стравоходу. Говорили так, що яшма

Коли лелека оселявся на подвір’ї, вірили, що це приносить
щастя. Його гніздо не дозволяли руйнувати. Вважалося, якщо
розорити буслине гніздо, він принесе палаючу головешку й за$
палить хату.

Якщо горобець чи синичка постукають у шибку, чекайте на
новину.

Якщо курка заспіває півнем, трапиться якась несподіван$
ка, скоріше за все недобра. Таку курку не тримайте в хазяйстві,
їй треба відрубати голову.

Коли прибивалися кошеня чи цуценя, їх не виганяли. За
повір’ям, це віщувало прибуток у господарстві: прибуде грошей
або худоби чи ще якого добра.

(Л. Артюх, етнограф)

ЗАВДАННЯ 117.
Прочитайте. Напишіть твір на тему «КамінняBталісман».

Астрологи стверджують, що в кожної людини, яка народи$
лася під певним знаком Зодіака, є своє каміння, яке охороняє
від незгод, дає силу і здоров’я. Для Лева – це бурштин, хризоліт і
топаз, що захищали купців у далекій дорозі від чар і зурочення.
Щастя Діві приносить нефрит і сердолік. Вони оберігають від
чорної магії, лікують шлунок і зупиняють кровотечі. Вагам ко$
рисні опал і лазурит, які допомагають при епілепсії і ревматизмі.
Скорпіонам світять аквамарин, карбункул і корал. Стрільцям
удачу приносять аметист, топаз, хризоліт. Козерогу — рубін
(персні з рубіном носили князі та королі, які боялися отрути:
вони вірили, що рубін, занурений в отруєне вино, змінює колір),
онікс і малахіт. Щастя Водолію приносять гранат і циркон, Ри$
бам — перли  й  аметист. Для Овна сприятливим є алмаз і діа$
мант, Тільця — блакитна бірюза і сапфір. Близнюкам дорогий
агат, який сприяє родючості садів, зелений хризопраз приносить
щастя у сердечних справах. Талісманом для Рака здавна були
місячний камінь і перли, які вважалися корисними при хворо$
бах горла, простуді й астмі.
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 *          *         *
Камінь$талісман січня — агат. Його властивості змінюються

залежно від кольору. Справжніми агатами вважаються білий  і
жовтий. Сірий проганяє брехунів, виводить їх на чисту воду. У
давні часи сірий агат клали людині під язик, коли хотіли пере$
вірити її чесність; через хвилину у брехуна червоніли очі. Сірий
агат допомагає усувати та попереджувати чвари, знімає агресію,
зберігає мир  і  спокій у родині, в колективі. Крім того, цей камінь
дуже добре впливає на самопочуття людини, знімає стреси, бе$
реже від нервової перенапруги. Блакитний агат не слід носити
Леву. Сірий агат час від часу треба носити Овну, а чорний —  Ко$
зерогу.

*          *         *
Камені лютого — гагат і перли. Гагат — надзвичайно попу$

лярний як талісман, хоча властивості його відомі ще мало. Його
називають каменем Великої Матері і вважають, ніби він володіє
силою древнього світу. Цьому каменю властиво все пом’якшу$
вати й розділяти, він відокремлює чоловіка від жінки, пом’як$
шує біль розлуки, дарує забуття в коханні. Він виявляє обман,
через нього розкриваються таємниці. Кажуть, що він допомагає
при  судорогах.

Перлина звіддавна вважалася символом чистоти та ніжності.
Про перли існує легенда, ніби це закам’янілі сльози дівчат, які
втопилися через нещасливе кохання і стали русалками. За блис$
ком перлів визначають самопочуття людини, яка носить їх на
своєму тілі: коли вона нездорова, перли тьмяніють. Щоб відно$
вити їх блиск, варто потримати перлини в морській воді.

*        *        *
Камені березня — яшма, корали. Легенди розповідають, що

яшма застерігає від лихої долі й дарує щастя. Адвокати та судді
здавна носили персні зі вставками з червоної яшми — вони обері$
гали від хибного рішення, допомагали вершити суд по справед$
ливості. Яшму застосовували при лікуванні пропасниці й епі$
лепсії, хворобах шлунка  та стравоходу. Говорили так, що яшма

Коли лелека оселявся на подвір’ї, вірили, що це приносить
щастя. Його гніздо не дозволяли руйнувати. Вважалося, якщо
розорити буслине гніздо, він принесе палаючу головешку й за$
палить хату.

Якщо горобець чи синичка постукають у шибку, чекайте на
новину.

Якщо курка заспіває півнем, трапиться якась несподіван$
ка, скоріше за все недобра. Таку курку не тримайте в хазяйстві,
їй треба відрубати голову.

Коли прибивалися кошеня чи цуценя, їх не виганяли. За
повір’ям, це віщувало прибуток у господарстві: прибуде грошей
або худоби чи ще якого добра.

(Л. Артюх, етнограф)

ЗАВДАННЯ 117.
Прочитайте. Напишіть твір на тему «КамінняBталісман».

Астрологи стверджують, що в кожної людини, яка народи$
лася під певним знаком Зодіака, є своє каміння, яке охороняє
від незгод, дає силу і здоров’я. Для Лева – це бурштин, хризоліт і
топаз, що захищали купців у далекій дорозі від чар і зурочення.
Щастя Діві приносить нефрит і сердолік. Вони оберігають від
чорної магії, лікують шлунок і зупиняють кровотечі. Вагам ко$
рисні опал і лазурит, які допомагають при епілепсії і ревматизмі.
Скорпіонам світять аквамарин, карбункул і корал. Стрільцям
удачу приносять аметист, топаз, хризоліт. Козерогу — рубін
(персні з рубіном носили князі та королі, які боялися отрути:
вони вірили, що рубін, занурений в отруєне вино, змінює колір),
онікс і малахіт. Щастя Водолію приносять гранат і циркон, Ри$
бам — перли  й  аметист. Для Овна сприятливим є алмаз і діа$
мант, Тільця — блакитна бірюза і сапфір. Близнюкам дорогий
агат, який сприяє родючості садів, зелений хризопраз приносить
щастя у сердечних справах. Талісманом для Рака здавна були
місячний камінь і перли, які вважалися корисними при хворо$
бах горла, простуді й астмі.
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*         *         *
Камені липня — опал, гірський кришталь, сердолік.
Опал — символ вірності та надії. Правда, в середні віки у

Європі  існувало повір’я, начебто опал приносить нещастя.
Гірський кришталь завжди був на особливому рахунку. Вва$

жалося, що він містить у собі чарівну енергію, його прикладали
до ран. Відомо, що сонячне ультрафіолетове проміння, якщо
воно пройшло крізь гірський кришталь, знищує бактерії.

Назва каменю сердолік означає: той, що радує серце. З
давніх$давен із цього каменю робили амулети. Він дарує щастя
та спокій, оберігає життя від хвороб і бід, померлих захищає у
потойбічному світі. З сердоліку робили заспокійливі ліки, водою
з сердоліковим порошком лікували пухлини.

Сердолік сприяє зародженню кохання.  Також  цей  камінь
приносить успіх у творчості — відомо, що Пушкін мав два персні
з сердоліком.

Розрізняють «чоловічий» сердолік — червоно$коричневий і
«жіночий» — рожево$жовтогарячий.

Сердолік символізує подружнє щастя, дарує спокій, вва$
жається талісманом життя і любові.

*         *         *
Камені серпня — алмаз, топаз, рубін. Про алмаз і  топаз ми

вже розповідали. Тепер — про властивості рубіна.
Це дуже сильний магічний камінь, камінь містерій, випро$

бувань, оволодіння космічними енергіями. Рубін допомагає бо$
ротися з силами темряви, страхом. Це камінь влади, значимості.
Краще, коли рубін носять ті, хто вже досягнув чогось у житті, —
мається на увазі не кар’єра або достаток, а високі моральні ідеали.

Рубін дуже строгий камінь, він карає за найменший гріх.
Якщо рубіном володіє нечесна людина, на неї починають сипа$
тися різні біди. Особливо тяжко доводиться тому, хто придбав
багатство нечесним шляхом — його можуть пограбувати, може
згоріти все його майно. Ще одне попередження: рубін проти$

«серце звеселяє, журбу відганяє, розум і  честь примножує, силу
та  пам’ять лікує».

Як свідчить Пліній Старший, корали, розтерті в порошок,
застосовувалися при лікуванні подагри, хвороб кишечника та се$
чового міхура, при отруєннях. У середньовіччя вважали, що ко$
рали роблять людину мудрою, застерігають від біди, зупиняють
кров, знімають жар.

*         *         *
З каменем квітня — оніксом — пов’язано чимало легенд і

повір’їв. У давнину вважали, що за допомогою онікса можна здо$
бути  владу і навіть царський трон. Відомі камені  й  інші прикра$
си з онікса, що належали імператорам і полководцям. Але для
простих людей онікс — камінь сили — небезпечний. Якщо хтось
із подружжя носить цей камінь, то сім’я може перетворитися на
поле битви: чоловік і жінка воюватимуть за владу у сім’ї, а їхній
домівці ніколи не буде  спокою. Вважалося, що не можна підби$
рати онікс на дорозі, бо його викинув хтось, кому він приніс біду.

*         *         *
З каменем травня — діамантом – пов’язано багато легенд. У

давнину вважали, що він застерігає  від лихої долі, наділений над$
звичайною силою древнього світу, захищає від хвороб. Крім того,
цей камінь дуже добре впливає на самопочуття людини. Діамант
приносить перемогу: в двобої переможе той, у кого більший діа$
мант. Але носити його треба обережно — діамант підходить не
кожному.

*         *         *
Камені червня — цитрин, смарагд, агат, діамант. Цитрин зу$

стрічається рідко. У давні часи вважали, що він наділений над$
звичайною силою, приносить успіх, захищає від магії та хвороб,
оберігає від сп’яніння.

Смарагд надає своєму володарю силу і мужність, стійкість і
гострий розум. Він також знімає з очей похмуру завісу і надає
людині пильності та життєвої мудрості.
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*         *         *
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гатство. Якщо ви маєте прикраси з бірюзи, пам’ятайте: бірюза
втрачає колір від сонця; під впливом спирту, парфумів, арома$
тичної олії, жирів, мила, бензину, ацетону, кислот вона набуває
зеленого або коричнюватого відтінку. У стародавні часи топаз
наділяли магічною силою. В Ассірії, Вавилоні, Єгипті топаз був
символом одного із знаків Зодіаку — Скорпіона. Володар топаза
мав бути чесним, порядним.

*         *         *
Камені грудня — аметист, сапфір, смарагд, агат. Головний

камінь Стрільця — синій сапфір. Тим, хто його носить, він надає
велику життєву силу, розпалює у них вогонь творчості, сприяє
збудженню неординарного, емоційного бачення та сприйман$
ня життя. Сапфір допомагає спрямувати зусилля на досягнення
певної мети, не розкидатися на дрібниці. Та сапфір — дуже стро$
гий камінь. Той, хто носить його, повинен розуміти: союз між
сапфіром і  людиною можливий лише тоді, коли власник гідний
цього благородного каменя. Якщо ж ні — камінь не тільки не
допоможе, а навпаки, покарає того, хто носить його, не маючи
на те морального права.

Крім Стрільців, сапфір можуть носити Овен  і  Лев. Але тре$
ба пам’ятати: сапфір не можна носити постійно тим, хто легко
збуджується, бо  він і сам піднімає тонус організму людини.  Від
сапфіра треба час від часу відпочивати.

(З календаря)

ЗАВДАННЯ 118.
Спишіть, розставляючи пропущені букви та розділові зна$

ки. Визначте, якою темою можна об’єднати зміст речень.

Вода ч...ста б...жуча добре. Це радість пр...буток. Вода кала$
мутна неприємність сварка. Велика вода до пригоди. Тебе
от...чує вода будеш у розк...шах. Вода з шумовинням
непр...ємність. Вмиватися чистою водою на радість. Гроза гр…зо$
та сварка.

Грім блискавка щось нове почуєш. Грім сильний з тр…ском
і бл…скавкою — втрата рідної людини.

показаний людям з підвищеним артеріальним тиском. Постійно
носити рубін не слід, бо він відбирає багато енергії.

На Сході вважають, що рубін зміцнює розум та серце, вза$
галі впливає на усі функції тіла, розуму, встановлює нормаль$
ний психологічний рівень організму. Його треба носити на ліво$
му безіменному пальці у срібній або золотій каблучці.

*         *         *
Вересневими вважаються сині камені: лазурит, ляпісBлазур,

а також цитрин  та  димчастий кварц. Останній ще називають раух$
топазом, він збуджує фантазію, трансформує уявлення про ре$
альний світ. Цитрин — талісман серпня і вересня, красивий, со$
нячного кольору мінерал; для тих, хто народився у вересні, він є
каменем зради  й  обману. Про лазурит у середньовічних тракта$
тах писали, що він лікує від нервових хвороб, астми, безсоння,
камінь із золотими крапочками (ляпіс$лазур) лікує від
внутрішніх виразок.

*         *         *
жовтня — чорноBбілий опал, турмалін, тигрове око,

хризоліт, сардер. Тигрове око належить до оберегів, себто таліс$
манів, які захищають, оберігають свого володаря; цей камінь
допомагає у господарській діяльності, оберігає від мук, ревнощів.

Сардер, коли його носять просто   на   тілі,   виліковує   рани
та виразки. Турмалін манливого кольору вважається талісманом
художників, додає їм творчих сил. Барвистий турмалін робить
свого володаря молодим і сильним, охочим до сексу. А чорний
турмалін вважається відьомським каменем.

*         *         *
Камені листопада — бірюза, циркон, топаз, цитрин, тигрове око.
Бірюза – один з найцінніших ювелірних каменів, його на$

зва походить від перського слова «фіруза», що означає «камінь
щастя». За перським повір’ям, бірюза утворюється з кісток лю$
дей, померлих від кохання. У арабських народів вважається, що
цей камінь приносить перемогу, успіх у будь$яких справах, ба$

Камені 
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ДІЛОВІ ПАПЕРИ. НАКАЗ.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

НАКАЗ
Наказ — це розпорядчий документ, що видається керівни$

ком підприємства, установи чи організації.

Зразок № 1
Назва установи чи підприємства, що видає наказ

НАКАЗ № 115
08.03.08.                                                                                     м. Київ
Прийняти  на  посаду  начальника  цеху Олексієнка  Воло$

димира Павловича з 05 червня 2008 р., встановивши посадовий
оклад   . . .  карбованців щомісячно.

Підстава:  заява В.П. Олексієнка та згода головного інжене$
ра О.П. Васильчука.

Директор заводу _____________  Б.С. Мельник
                                          (підпис)

РОЗДІЛ9

Блискавка недобре клопоти.
Буря суп…речка сварка.

*         *         *
* Людська думка найбистріша і найсміливіша.
* Хто багато говорить, сам собі шкодить.
* Шабля ранить тіло, а слово — душу.
* Більше діла — менше слів.




