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ОФІЦІЙНО�ДІЛОВИЙ СТИЛЬ.
ДОКУМЕНТ.   ЗАЯВА.   ОБ’ЯВА.  АКТ.
АВТОБІОГРАФІЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА

Документ — основний вид ділового мовлення. Він має бути
належним чином оформлений, достовірний, з чіткою композицією.

ДІЛОВІ НЕОБХІДНІ ПАПЕРИ

Коли хочеш засвоїти мову
у частині її діловій,
в канцелярію йди Їжакову,
любий друже, товаришу мій.

Не ломись у відчинені двері,
а старайся, щоб знати і вміть
викладати думки на папері,
щоб міг кожен тебе зрозуміть.

Бо папери в житті — не химери
і не плід канцелярій нудних:
ділові необхідні папери
у стосунках людей ділових.

РОЗДІЛ3
УКАЗ

Президента Їжака
в Державі

З е л е н � Д і б р о в і

Як відомо, на території Зелен1Діброви ство1
рені всі умови для розвитку кожної мови.

Оскільки ж українська —
державна й офіційна, то доцільна

Служба, що має відповідні установи
для розроблення ділової мови.

У зв’язку з цим канцелярія Президента
розробила зразки кожного документа.

При цім додаю зразки і моделі
для використання в кожній оселі,

рекомендації для широких кіл,
а особливо для наших шкіл з додержанням цих

чинників і ознак.

                                                     Президент Їжак
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Бо спілкуються люди й народи,
а де ж досвіду візьмеш ти, де?
Різні є ТОРГОВЕЛЬНІ УГОДИ,
МІЖНАРОДНІ КОНТРАКТИ й т.д.

У стосунках бувають моменти:
виникає чи сумнів, чи спір,—
на сторожі стають документи,
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ чи ДОГОВІР.

В канцелярію йди Їжакову,
любий друже, товаришу мій,
якщо хочеш засвоїти мову
 у частині її діловій.

(Д. Білоус)

ЗАЯВА
Заява — інформаційний документ. Адресується установі або

посадовій особі і містить прохання або пропозицію.
У заяві обов’язково треба написати, кому адресується заява

і від кого. Прізвище особи, яка звертається із заявою, має форму
родового відмінка без прийменника.

Заяви бувають особистими (пишуться від руки) та службоB
вими (пишуться на готових бланках).

Зразок №  1
Директорові Божиковецької
середньої школи
Житомирського
Андрія Івановича,
учня Іванківської
середньої школи,
який мешкає в селі Іванківка
Деражнянського району
Хмельницької області

ЗАЯВА
У зв’язку з переїздом батьків у село Божиківці Деражнянсь$

кого району прошу зарахувати мене учнем сьомого класу Божи$
ковецької середньої школи.

До заяви додаю такі документи:
1. Табель успішності, виданий Іванківською середньою шко$

лою.
2. Свідоцтво про народження.
3. Довідку про стан здоров’я.

15 жовтня 2008 р.                                                         А. Житомирський

Зразок № 2
Ректору Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
Ільченка
Володимира Борисовича,
який мешкає за адресою:
м.  Київ$52, вул. Б. Хмельниць$
кого, буд. 62, кв. 223

ЗАЯВА
Прошу допустити мене до складання вступних іспитів на

відділення теоретичної фізики фізико$математичного факуль$
тету Київського національного університету імені Тараса Шев$
ченка.

До заяви додаю такі документи:
1. Атестат № 54137 про закінчення середньої школи.
2. Автобіографію.
3. Довідку про стан здоров’я (форма 286).
4. 6 фотографій.
21 червня 2008 р.                                                         В. Б. ІЛЬЧЕНКО
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Зразок № 3
Ректору   _________________
                           (назва інституту)
проф. Сидоренку В.І.
Удовенка П.І., старшого
викладача кафедри

                  (назва кафедри й інституту)

Прошу прийняти мене на посаду старшого викладача ка$
федри__________________________ в зв’язку з обранням за

                              (назва кафедри)
конкурсом Вченою Радою інституту 25 квітня 2008 р.

27 квітня 2008 р.                                                                   П.І. Удовенко

Зразок № 4

Директорові заводу «Орбіта»
майстра цеху
Мельника
Степана Васильовича

ЗАЯВА
Прошу надати мені відпустку за власний рахунок на 24 ро$

бочих дні  з  05.07.2008 р. для санаторного лікування. Медична
довідка про необхідність санаторного лікування додається.

03 липня 2008 р.                                                                (підпис)

Зразок № 5
Директорові заводу_________
                                                    (назва)
панові__________________
Петрусенка В.І., який мешкає
за адресою:
252054, м. Хмельницький,
вул. Українська, буд. 5, кв. 11

ЗАЯВА
Прошу прийняти мене на роботу з  01 лютого  2008 р. на

посаду провідного інженера.

ДОДАТОК:
1. Копія диплома про вищу освіту (диплом № 126168).
2. Трудова книжка.
3. Автобіографія.
4. Особовий листок.
5. 6 фотографій.

25 січня 2008 р.                                                               В.І. Петрусенко

Зразок № 6
Генеральному   директорові
виробничого об’єднання
«Сталевар»
Шевченку Л.М.
Петренка О.П., економіста
виробничого відділу

ЗАЯВА
Прошу надати мені чергову профспілкову відпустку з

02.06.2008 по 03.07.2008.

01 червня 2008 р.                                                             О.П.  Петренко

_________________________

ЗАЯВА
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Директору сьомої середньої школи
 від учнів Шпака Миколи, Шевчук На1
талі  й Парасі і Зінчука Ярослава,
 які навчаються в дев’ятому класі

ЗАЯВА
Доводим до Вашого відома,
що в екскурсію ми не їдемо.
 Бо час нам потрібний улітку
 для деякого підробітку.
Просимо внесені кошти
повернути через послуги пошти.
                                                                    (Підписи)
                                                                                                                 (Д. Білоус)

ЗАВДАННЯ 42.
За поданими зразками складіть і напишіть одну з таких заяв:

– директорові школи від учня про видачу документів для пере1
ведення до іншої школи у зв’язку з переїздом батьків;

– директорові ліцею від учня про прийняття до 81го класу;
– декану історичного факультету Київського національного

університету імені Тараса Шевченка від абітурієнта про зараху1
вання студентом І курсу.

АВТОБІОГРАФІЯ
Автобіографія — офіційний діловий документ (стислий опис

свого життя). Пишуть автобіографію від руки; тип мовлення —
розповідь від першої особи; всі відомості подаються у хронологі$
чному порядку.

АВТОБІОГРАФІЯ — БІОГРАФІЯ
Автобіографія, Bї, ор. $єю. Опис свого життя. Я

шукаю завжди у творах поета не автобіографії, а
такого чогось, що не одного обходило б (Л. Укр.).

Біографія. Опис чийогось життя й діяльності.
Вона не могла розповісти свою біографію, надто ба1
гато неприємних деталей було в ній (Дмит.).

Зразок
АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Литвиненко Марія Павлівна, народилася 15 вересня 1950
року в м. Полтаві, у сім’ї службовців.

У 1957 році вступила до 1 класу Полтавської середньої шко$
ли № 5, яку закінчила в 1967 році.

З 1967 року по 1972 рік — студентка Полтавського педагогіч$
ного інституту. В 1972 році закінчила інститут і за призначенням
працюю до цього часу вчителем математики середньої школи № 11
м. Полтави.

Батько, Отаманчук Павло Миколайович, службовець, нині
на пенсії.

Мати, Отаманчук Ганна Олександрівна, вчителька, також
пенсіонерка.

Чоловік, Литвиненко Олександр Олександрович, 1945 року
народження, працює інженером на Полтавському вагоноремон$
тному заводі.

Син, Литвиненко Сергій Олександрович, 1973 року народ$
ження,  студент Полтавського педагогічного інституту.

Дочка, Литвиненко Ольга Олександрівна, 1980 року народ$
ження, навчається у школі.

11 червня 1995 р.       ________________       М.П. Литвиненко
                                                    (підпис)

ЗАВДАННЯ 43.
Напишіть автобіографію, дотримуючись порядку її пра$

вильного оформлення:

* прізвище, ім’я та по батькові;
* дата і місце народження;
* освіта;
* вид трудової діяльності;
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                                                    (підпис)

ЗАВДАННЯ 43.
Напишіть автобіографію, дотримуючись порядку її пра$

вильного оформлення:

* прізвище, ім’я та по батькові;
* дата і місце народження;
* освіта;
* вид трудової діяльності;
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* громадське життя;
* сімейний стан;
* відомості  про  членів  сім’ї   (батько,   мати,   чоловік,
   дружина,  діти);
* домашня адреса;
* дата;
* підпис.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Характеристика — офіційний документ; пишуть її в офіційній

формі за підписами керівників.

Атестаційна характеристика
старшого   викладача   кафедри
українознавства  філологічно$
го  факультету  Київського
національного університету
імені Тараса  Шевченка
Матвієнко Ірини Іванівни

Пані Матвієнко І.І. працює на посаді старшого викладача ка$
федри українознавства з 1993 року. У 1983 році закінчила Київський
державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю
«Філолог. Викладач української мови та літератури»  з відзнакою.

Семінарські та практичні заняття з української мови про$
водить на високому науково$методичному рівні.

Підвищує свою кваліфікацію. Розпочала роботу над канди$
датською дисертацією на тему: «Семантико$синтаксична струк$
тура дієслів соціальних відносин в сучасній українській мові».

Користується повагою й авторитетом у колективі.
03 вересня 2008 р.
Декан філологічного факультету
Київського національного
університету імені
Тараса Шевченка                                      проф. КОРНІЄНКО С.П.

УСМІХНІТЬСЯ

*       *       *
ХАРАКТЕРИСТИКА

Учень 81го класу Іван Парадиський —
відмінник навчання, юнак товариський.
Вдумливий. Під настрій схильний до гримас:
коли скорчить міну — розсмішить весь клас.
Стриманий і скромний. Безумовно, з хистом.
Учні його люблять і зовуть Артистом.
Як читає гумор — в залі дружний сміх.
Привітний. Уважний до всіх.
Невтомний у своїй кипучості.
Пише гарні твори, грамотні диктанти.
Рекомендую до участі
в конкурсі «ЮНІ ТАЛАНТИ».
                                      Керівник 81го класу Олена Іжакевич.
                                                                                                                (Д. Білоус)

ЗАВДАННЯ 44.
За поданим зразком напишіть характеристику.

ОГОЛОШЕННЯ
Оголошення — інформаційний документ. Пишеться як

від приватних осіб, так і від підприємств, організацій, держав$
них установ.

Зразок  № 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Головне управління освіти м. Києва

Перші державні курси іноземних мов оголошують з 15 серпня
набір на перші та старші семестри навчання.

Звертатися з 17 до 20 год. (крім суботи та неділі) за адресами:
♦  вул.  Горького, 4/6, СШ № 87  (німецька, французька,

іспанська, польська)

Зразок
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♦      вул. Ольгинська, 2Bа, СШ № 94 (англійська)
♦      вул. Михайла Коцюбинського, 12B6, СШ № 135
     (англійська)
♦      вул. Червоноткацька, 12, СШ № 99 (англійська)
♦      вул. Якубовського, 7Bг, СШ № 220 (англійська, німецька)
♦      вул. Приозерна, 6, дитсадок № 685 (англійська, німецька)

Зразок № 2
ШАНОВНІ  КИЯНИ!

Регіональне відділення Фонду державного
майна України по місту Києву нагадує, що
строк видачі приватизаційних майнових
сертифікатів відділеннями Ощадбанку
України закінчується 30 вересня 2008 року.
Радимо вкласти свій майновий сертифікат
через Київський центр сертифікатних аукціонів
(проспект Червоних козаків, 6, ст. метро
«Петрівка», тел. 435B63B98).
У сертифікатному центрі Ви також можете
обміняти на акції свої компенсаційні сертифікати.
                                                                                 Бажаємо успіху!

Зразок № 3

Ліцей «Бакаляр»
оголошує набір учнів 5B17 років

на навчання (шість  ступенів):

⇒⇒⇒⇒⇒          І—ІІ ступені — підготовка
до школи (5—6 років)

⇒⇒⇒⇒⇒          ІІІ—V ступені—школа
7–15 років)

⇒⇒⇒⇒⇒     VI  ступінь — підготовче
відділення (16—17 років)

Коледж «Бакаляр»
оголошує набір студентів
на спеціальності за напрямками:

⇒⇒⇒⇒⇒ юристBекономіст
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ менеджер персоналу
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ бухгалтерBекономіст
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ менеджерBкомерсант

Випускники    отримують  диплом   про
вищу  освіту І рівня акредитації.

У    програмі навчання:    українська
мова, математика, історія,  право,
економіка, психологія, інформаB
тика,   англійська   мова тощо.

Забезпечуємо   підручниками,    сприB
яємо у  працевлаштуванні.
Передбачається стажування за корB
доном для бажаючих вивчати ангB
лійську мову.

            Професіоналізм — запорука вашого успіху!
           Тел.: 544B62B70,   418B50B18

      Ліцензія Міністерства освіти і науки України № 2B2/1B902

ОБЕРЕЖНО: СЛОВО!

КАТЕГОРИЧНИЙ ПРИПИС
Якось іду я вранці на роботу

 і на стовпі таку читаю фразу:
«ОБ’ЯВА

Ветлікарня у суботу
проводить щеплення собак від сказу».

Внизу категорична настанова:
 «Явка всіх громадян обов’язкова!»

*
До цього я додам без балачок:

стиль гідний Їжакових колючок!
(Д. Білоус)

ЗАВДАННЯ 45.
За наведеними нижче зразками напишіть усі можливі огоB

лошення.

АКТ
Акт — офіційний документ правової чинності. Виклад і фор$

ма тексту регламентовані; складається із вступної й констатую$
чої частин.

Тел.: 224B00B42, 224B02B40
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Виділяють акти адміністративні (складаються на підтверд$
ження дій, фактів) та законодавчі (містять рішення щодо указів,
законів).

АКТ
Ми, що нижче підписались, завуч школи Клець Павло,

вчитель Мицик, бібліограф Ольга Чайченко1Стебло,
представник батьків Колесник, продавець книгарні Чмих,
провели у школі облік основних наявних книг.

Констатуєм: догляд фонду (зав.— Кругляк) сумлінний, пильний;
картотека, формуляри — стан їх також задовільний.
Названі (дивись наш список) ветхі книги і брошури
пропонуєм передати учням для макулатури.
Інші ветхі, але цінні твори як літературні
передать (дивись перелік) до шкільної палітурні.

(Підписи)

Одвезли книжок баули
в палітурню і в утиль.
Я ж писав це, щоб відчули
учні КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ стиль.

(Д. Білоус)

ВЕЧОРИНКА
 Давня бувальщина

Як були в колгоспі гості,
що в районі мали вплив,

попливли качки колгоспні,
і гусак на стіл поплив.

Голова колгоспу скорий.
Тому гибель птиць, як факт,

вже назавтра у конторі
узаконив акт:

«Серпня 51го трьох качок
лис узяв (ХИЖАК!),

і сього ж числа в водоймі
утопивсь гусак».

(Д. Білоус)

ОСОБЛИВА МОВА
У Глібова у байці «Троєженець»
 ідеться про таке — не дай вам Бог! —
розказано, як грішник$навіженець
 при жінці при живій женився ще на двох.
А цар почув про це і шле бомагу,
щоб беззаконника такого$то схопить.
 приставити у суд і там його судить.

Та чи звернули, друзі, ви увагу,
як Глібов наяву

тут мову передав СУДОВО$ДІЛОВУ:
«А суд гуртом рішив:

щоб беззаконника провчити,—
опреділити,

щоб він з трьома жінками жив».

І в байці «Троєженець» у Крилова
у суддів також особлива мова,

теж ОФІЦІЙНО$ДІЛОВА.
Вчитаймося в криловські ці слова:

«Злочинця суд покликав для об’яви
судійської розправи,
в якій по вирішенню справи
постановив, щоб він
з трьома жінками жив».
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ВІД АВТОРА ВІРША:

Ким не став би, друже, у житті ти —
чи керівником чи рядовим,
все одно ти мусиш володіти
стилем ОФІЦІЙНО$ДІЛОВИМ.

(Д. Білоус)

ЗАВДАННЯ 46.
Проведіть «круглий  стіл» і розгляньте такі питання:

—  документ;
—  ділові папери;
—  заява;
—  оголошення;
—  автобіографія;
—  характеристика;
—  акт.

ЗАВДАННЯ 47.
Прочитайте уважно тексти. Скажіть, обґрунтувавши, до яко$

го стилю вони належать. Назвіть найголовніші стильові ознаки.
Випишіть з текстів числівники й запишіть їх словами.

СУЧАСНИЙ КАЛЕНДАР
Календар, яким ми нині користуємося, має римське поход$

ження. До Юлія Цезаря в Римі був складений місячно$соняч$
ний календар, у який часто вносились поправки. У 46 році до
нашої ери була проведена докорінна реформа існуючого кален$
даря з переходом на сонячний, названий юліанським на честь
прославленого полководця і правителя.

Юлій Цезар запровадив чотирирічний цикл, у якому три роки
були звичайні — по 365 днів, а один — високосний — налічував

366 днів. Цей день  припадав на 29 лютого, що збереглось і
дотепер.

За юліанською системою рік тривав приблизно 365 діб 5 го$
дин і 48 хвилин. Різниця незначна, та з бігом століть ця малень$
ка неточність виливалася у дні та ночі. Вчені$астрономи зверну$
ли увагу на неточність юліанського календаря лише у XIII
столітті. З XIV століття починає готуватися нова реформа кален$
даря. Ця справа повністю перейшла в руки церкви, оскільки для
обчислення дати Великодня за вихідну точку брався день вес$
няного рівнодення — 21 березня. Внаслідок помилки ця дата весь
час відсувалася назад.

Реформа була проведена папою Григорієм XIII у 1582 році.
Новий календар став називатися григоріанським, або «новим
стилем» по відношенню до юліанського «старого стилю». Рефор$
ма полягала в тому, що після 4 жовтня 1583 року мало настати не
5, а відразу 15 жовтня. Початок весни 1583 року знову припадав
на 21 березня. Щоб попередити у майбутньому запізнення ка$
лендаря, постановили кожні 400 років лічити менше на 3 висо$
косні. Практично це торкнулося років, якими закінчуються сто$
ліття, — 1700, 1900 тощо. За григоріанською системою роки, чис$
ла яких закінчуються двома нулями, високосні лише у тому
випадку, якщо перші дві цифри діляться на чотири.

Новий календар не відразу був прийнятий у Європі. Тільки
ті країни, в яких неподільно панувала католицька церква, підко$
рилися буллі папи Григорія ХІІІ. Реформа вважалася суто като$
лицькою і не мала успіху в країнах з православним, англікансь$
ким, протестантським віросповіданнями, тим більше що нау$
кове обґрунтування її з’явилося тільки у 1603 році. У 1582—1583
роках на «новий стиль», крім Італії, перейшли Іспанія, Франція,
Польща, Португалія, Нідерланди.

Аж до кінця XVIII століття в Росії не стояло питання про
реформу календаря. Та з розвитком культурних, торговельних,
політичних зв’язків, зіткнувшись з існуванням двох календар$
них систем, змушені були визнати переваги григоріанського
календаря. Робилися спроби календарних реформ у 1860 та 1864
роках. Однак тільки у 1918 році затверджується григоріанський
календар. Досі різниця його з юліанським становила вже 13 діб.



120 121

Ольга Олійник, Василь Шинкарук.  Культура мовлення Розділ 3

ВІД АВТОРА ВІРША:

Ким не став би, друже, у житті ти —
чи керівником чи рядовим,
все одно ти мусиш володіти
стилем ОФІЦІЙНО$ДІЛОВИМ.

(Д. Білоус)

ЗАВДАННЯ 46.
Проведіть «круглий  стіл» і розгляньте такі питання:

—  документ;
—  ділові папери;
—  заява;
—  оголошення;
—  автобіографія;
—  характеристика;
—  акт.

ЗАВДАННЯ 47.
Прочитайте уважно тексти. Скажіть, обґрунтувавши, до яко$

го стилю вони належать. Назвіть найголовніші стильові ознаки.
Випишіть з текстів числівники й запишіть їх словами.

СУЧАСНИЙ КАЛЕНДАР
Календар, яким ми нині користуємося, має римське поход$

ження. До Юлія Цезаря в Римі був складений місячно$соняч$
ний календар, у який часто вносились поправки. У 46 році до
нашої ери була проведена докорінна реформа існуючого кален$
даря з переходом на сонячний, названий юліанським на честь
прославленого полководця і правителя.

Юлій Цезар запровадив чотирирічний цикл, у якому три роки
були звичайні — по 365 днів, а один — високосний — налічував

366 днів. Цей день  припадав на 29 лютого, що збереглось і
дотепер.

За юліанською системою рік тривав приблизно 365 діб 5 го$
дин і 48 хвилин. Різниця незначна, та з бігом століть ця малень$
ка неточність виливалася у дні та ночі. Вчені$астрономи зверну$
ли увагу на неточність юліанського календаря лише у XIII
столітті. З XIV століття починає готуватися нова реформа кален$
даря. Ця справа повністю перейшла в руки церкви, оскільки для
обчислення дати Великодня за вихідну точку брався день вес$
няного рівнодення — 21 березня. Внаслідок помилки ця дата весь
час відсувалася назад.

Реформа була проведена папою Григорієм XIII у 1582 році.
Новий календар став називатися григоріанським, або «новим
стилем» по відношенню до юліанського «старого стилю». Рефор$
ма полягала в тому, що після 4 жовтня 1583 року мало настати не
5, а відразу 15 жовтня. Початок весни 1583 року знову припадав
на 21 березня. Щоб попередити у майбутньому запізнення ка$
лендаря, постановили кожні 400 років лічити менше на 3 висо$
косні. Практично це торкнулося років, якими закінчуються сто$
ліття, — 1700, 1900 тощо. За григоріанською системою роки, чис$
ла яких закінчуються двома нулями, високосні лише у тому
випадку, якщо перші дві цифри діляться на чотири.

Новий календар не відразу був прийнятий у Європі. Тільки
ті країни, в яких неподільно панувала католицька церква, підко$
рилися буллі папи Григорія ХІІІ. Реформа вважалася суто като$
лицькою і не мала успіху в країнах з православним, англікансь$
ким, протестантським віросповіданнями, тим більше що нау$
кове обґрунтування її з’явилося тільки у 1603 році. У 1582—1583
роках на «новий стиль», крім Італії, перейшли Іспанія, Франція,
Польща, Португалія, Нідерланди.

Аж до кінця XVIII століття в Росії не стояло питання про
реформу календаря. Та з розвитком культурних, торговельних,
політичних зв’язків, зіткнувшись з існуванням двох календар$
них систем, змушені були визнати переваги григоріанського
календаря. Робилися спроби календарних реформ у 1860 та 1864
роках. Однак тільки у 1918 році затверджується григоріанський
календар. Досі різниця його з юліанським становила вже 13 діб.



122 123

Ольга Олійник, Василь Шинкарук.  Культура мовлення Розділ 3

Хоч у щоденному житті користуються «новим стилем», пра$
вославна церква залишилася вірною «старому стилеві».
Релігійні  свята, пости, богослужіння відбуваються за юліансь$
ким календарем.

(Д. Пельц)

СТОРОЖА ЧАСУ
Слово «календар» має кілька значень. Але головне полягає

в тому, що він — це перш за все система обчислення часу. І зас$
нована вона на астрономічних явищах.

Спочатку людина звернула увагу на правильну та законо$
мірну зміну дня і ночі. Так з’явилася найперша природна оди$
ниця виміру часу — доба: відрізок, впродовж якого Земля
здійснює один повний оберт навколо своєї осі. Поділ доби на 24
години відбувся у стародавньому Вавилоні. Тут, у долині Дво$
річчя (між річками Тигр та Євфрат), протягом року день приблиз$
но дорівнює ночі. Від цього й почали розмежовувати доби на
денні й нічні відрізки, по 12 годин у кожному. Вони й стали сто$
рожею часу: як колись казали наші пращури, «аби день пере$
днювати, а ніч переночувати». Лічити б найзручніше було по
пальцях руки. Так з’явилися малий тиждень — п’ятиденка і вели$
кий — десятиденка. Семиденка народилася у тому ж Вавилоні. Її
викликало до життя забобонне шанування семи небесних світил.
У вавилонян систему обліку часу запозичили євреї, греки, рим$
ляни. В останніх дні тижня так і називалися: понеділок — день
Місяця, вівторок — Марса, середа — Меркурія, четвер — Юпіте$
ра, п’ятниця — Венери, субота — Сатурна  і неділя — день Сонця.

(Ю. Коваленко)

ЗАВДАННЯ 48.
Напишіть переказ поданого тексту.

...І  ПІДНІС БУДДА СУВЕНІРИ
Якось давним$давно, коли ще і наших прапрапредків на світі

не існувало, всемогутній Будда запросив на зустріч Нового року
звірів і птахів з усієї земної кулі, пообіцявши незвичайні пода$

рунки. Але трапилось так, що до святкового столу зійшлися лише
дванадцять звірів. Їм підніс володар світу дійсно неповторні су$
веніри — кожному по одному сузір’ю на небесній сфері й одно$
му року правління по черзі. З тих пір будь$який рік за зодіакаль$
ним календарем проходить під знаком того чи іншого чотири$
ногого або крилатого, того, що плаває або повзає...

Звичайно, наш потяг до додержання інколи найнеймовір$
ніших рекомендацій східного календаря можна пояснити хіба що
очікуванням всіляких приємних несподіванок, передчуттям
чудес, у які ми хоч і з великою часткою іронії — а таки віримо.
При цьому пам’ятатимемо: будь$хто із звірів, господарів року,
наділений, за усталеними тлумаченнями, як позитивними, так і
негативними рисами. Проте деякі особливості в їхній «поведінці»
та «звичках» існують. Заєць, наприклад, веселий, Дракон — рішу$
чий і суворий, Собака — чесний і працьовитий, Змія — мудра,
Мавпа — ревна хранителька сімейного вогнища, дотепниця і
наша найближча родичка серед братів наших менших, Півень —
мислитель і мрійник, Свиня — життєрадісна, Пацюк — врівно$
важений, Кінь — обережний і розсудливий, Вівця — почуваєть$
ся самотньо, Бик — ненавидить несподіванки, Тигр — полюб$
ляє нові ідеї.

(Ю. Коваленко)

ЗАВДАННЯ 49.
Прочитайте текст. Визначте його основну думку, тип і стиль

мовлення.

ЗОРІ І ВРОЖАЙ
Астрологи стверджують, що рух Місяця і зірок також впли$

ває на все живе на Землі, в тому числі на врожай. Досліджено
певні закономірності, визначено періоди садіння, розвитку, доз$
рівання і збирання плодів. А найпомітнішу роль у цьому процесі
відіграє, звісно, найближчий до нас Місяць. Отже, зверніть ува$
гу. На новому Місяці краще нічого не садити й не сіяти. Можна
виполоти бур’ян, обрізати сухі гілки на деревах у саду. Коли
Місяць зростає, садіть все, що росте над землею і вгору, — кущі,
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ра, п’ятниця — Венери, субота — Сатурна  і неділя — день Сонця.

(Ю. Коваленко)

ЗАВДАННЯ 48.
Напишіть переказ поданого тексту.

...І  ПІДНІС БУДДА СУВЕНІРИ
Якось давним$давно, коли ще і наших прапрапредків на світі

не існувало, всемогутній Будда запросив на зустріч Нового року
звірів і птахів з усієї земної кулі, пообіцявши незвичайні пода$

рунки. Але трапилось так, що до святкового столу зійшлися лише
дванадцять звірів. Їм підніс володар світу дійсно неповторні су$
веніри — кожному по одному сузір’ю на небесній сфері й одно$
му року правління по черзі. З тих пір будь$який рік за зодіакаль$
ним календарем проходить під знаком того чи іншого чотири$
ногого або крилатого, того, що плаває або повзає...

Звичайно, наш потяг до додержання інколи найнеймовір$
ніших рекомендацій східного календаря можна пояснити хіба що
очікуванням всіляких приємних несподіванок, передчуттям
чудес, у які ми хоч і з великою часткою іронії — а таки віримо.
При цьому пам’ятатимемо: будь$хто із звірів, господарів року,
наділений, за усталеними тлумаченнями, як позитивними, так і
негативними рисами. Проте деякі особливості в їхній «поведінці»
та «звичках» існують. Заєць, наприклад, веселий, Дракон — рішу$
чий і суворий, Собака — чесний і працьовитий, Змія — мудра,
Мавпа — ревна хранителька сімейного вогнища, дотепниця і
наша найближча родичка серед братів наших менших, Півень —
мислитель і мрійник, Свиня — життєрадісна, Пацюк — врівно$
важений, Кінь — обережний і розсудливий, Вівця — почуваєть$
ся самотньо, Бик — ненавидить несподіванки, Тигр — полюб$
ляє нові ідеї.

(Ю. Коваленко)

ЗАВДАННЯ 49.
Прочитайте текст. Визначте його основну думку, тип і стиль

мовлення.

ЗОРІ І ВРОЖАЙ
Астрологи стверджують, що рух Місяця і зірок також впли$

ває на все живе на Землі, в тому числі на врожай. Досліджено
певні закономірності, визначено періоди садіння, розвитку, доз$
рівання і збирання плодів. А найпомітнішу роль у цьому процесі
відіграє, звісно, найближчий до нас Місяць. Отже, зверніть ува$
гу. На новому Місяці краще нічого не садити й не сіяти. Можна
виполоти бур’ян, обрізати сухі гілки на деревах у саду. Коли
Місяць зростає, садіть все, що росте над землею і вгору, — кущі,
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дерева, квіти, деякі овочі. Перед повним Місяцем час збирати
зернові, садити дерева і пересаджувати кімнатні рослини. У дні
повного Місяця садять зелень, прянощі, траву. Коли Місяць
спадає, можна садити все, що росте під землею: картоплю, буря$
ки, моркву, редьку, редиску, ріпу, топінамбур, а також озими$
ну. Це й сприятливий момент для збирання овочів, особливо тих,
що довго визрівають. Перед новим Місяцем добре посадити ту
картоплю, що на насіння, обрізати дерева та виноградну лозу.
Старі люди знають, що цілющі трави найбільшу силу мають та$
кож у певні дні, а саме –  одразу після повного Місяця уночі, поки
не впала роса, або вранці, як роса зійде.

(З календаря)

ЗАВДАННЯ 50.
Прочитайте тексти. З’ясуйте, як вони побудовані  (скільки в

них абзаців, мікротем). Визначте способи та засоби зв’язку.

КУДИ ПОДІВСЯ ДЕНЬ?
Чи задумувалися ви:  а чому це у  нашому літочисленні лю$

тий місяць має усього лише 28 днів і лише раз на чотири роки
«підростає», та й то не повністю, не до розмірів решти місяців?

...Справді, ніколи не проходить непомітно додатковий день,
що дає назву усьому рокові — високосний. Овіяний міфами та
переказами  день цей, 29 лютого, понад  півтисячі разів розділяв
у нашому календарі зиму з весною. Однак не кожен знає, що ця
дата древніша за саме наше літочислення. А це так.

Колись$то гордий правитель Римської імперії Октавіан Ав$
густ не міг допустити переваги над собою Юлія Цезаря і зробив у
місяці свого імені, як і в липні (Юлій — июль), 31 день. А день,
що його бракувало, забрав у лютого.

*     *     *
Цікаво знати, що...

...є один особливий день у році. Чимало мудрих людей зап$
римічали цю певну закономірність і охоче писали про нього. Про
особливий 113$й день. Він допомагав нашим мудрим пращурам

орієнтуватися наперед, знати, коли буде дощ весною і влітку.
Починати записувати треба з того дня, як випаде перший сніг.
Наприклад: сніг випаде 20 листопада, то додаємо 113 днів і знає$
мо, що дощ буде 12 березня. Треба вносити поправку плюс$мінус
один день, але й без поправки видно, коли має бути дощ. І так
записувати треба до 22 березня, бо двадцять два дні березня — то
ще зима.

* А що ви знаєте цікавого? Розкажіть.

ЗАВДАННЯ 51.
Прочитайте тексти. Розкажіть, що ви знаєте про дні тижня.

Напишіть твір «Мій улюблений день тижня».

СВІТИЛА В НАШОМУ КАЛЕНДАРІ
Усім відомі сім чудес світу, сім п’ятниць на тижні... Часте

вживання у фольклорі цифри «сім» ґрунтується головним чином
на кількості днів, що становлять чверть повного циклу Місяця.

У середньовіччя астрологи й алхіміки вбачали особливий
сенс у тому, що вони знали сім світил: Сонце, Місяць, Меркурій,
Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн. Планети Уран, Нептун і Плутон
відкрили пізніше, а Земля вважалася «підніжжям ніг людини» і
до уваги не бралась. Водночас налічували лише сім металів: зо$
лото, срібло, мідь, залізо, свинець, олово, ртуть.

Древні аліхіміки позначали метали тими ж астрологічними
знаками, які збереглись в астрономії донині, що й світила. Так, у
золота значок Сонця, його ви бачите на аркушах календарів.
Нашій зірці присвячено святковий день — неділю. У перекладі з
німецької і англійської воно так і звучить — «день Сонця». Ся$
ючому білизною сріблу дали знак Місяця, якому належить по$
неділок.

Вівторок французькою та іспанською — «день Марса», ста$
родавнього бога війни. У планети Марс один знак із залізом.
Середа — «день Меркурія». Планету названо на честь давньо$
римського бога торгівлі і подорожей. Її знаком позначають
рідкий, важкий і рухливий метал ртуть. Четвер цими ж мовами
— день бога$громовика Юпітера. Знак яскравої планети присвої$
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дерева, квіти, деякі овочі. Перед повним Місяцем час збирати
зернові, садити дерева і пересаджувати кімнатні рослини. У дні
повного Місяця садять зелень, прянощі, траву. Коли Місяць
спадає, можна садити все, що росте під землею: картоплю, буря$
ки, моркву, редьку, редиску, ріпу, топінамбур, а також озими$
ну. Це й сприятливий момент для збирання овочів, особливо тих,
що довго визрівають. Перед новим Місяцем добре посадити ту
картоплю, що на насіння, обрізати дерева та виноградну лозу.
Старі люди знають, що цілющі трави найбільшу силу мають та$
кож у певні дні, а саме –  одразу після повного Місяця уночі, поки
не впала роса, або вранці, як роса зійде.

(З календаря)

ЗАВДАННЯ 50.
Прочитайте тексти. З’ясуйте, як вони побудовані  (скільки в

них абзаців, мікротем). Визначте способи та засоби зв’язку.

КУДИ ПОДІВСЯ ДЕНЬ?
Чи задумувалися ви:  а чому це у  нашому літочисленні лю$

тий місяць має усього лише 28 днів і лише раз на чотири роки
«підростає», та й то не повністю, не до розмірів решти місяців?

...Справді, ніколи не проходить непомітно додатковий день,
що дає назву усьому рокові — високосний. Овіяний міфами та
переказами  день цей, 29 лютого, понад  півтисячі разів розділяв
у нашому календарі зиму з весною. Однак не кожен знає, що ця
дата древніша за саме наше літочислення. А це так.

Колись$то гордий правитель Римської імперії Октавіан Ав$
густ не міг допустити переваги над собою Юлія Цезаря і зробив у
місяці свого імені, як і в липні (Юлій — июль), 31 день. А день,
що його бракувало, забрав у лютого.

*     *     *
Цікаво знати, що...

...є один особливий день у році. Чимало мудрих людей зап$
римічали цю певну закономірність і охоче писали про нього. Про
особливий 113$й день. Він допомагав нашим мудрим пращурам

орієнтуватися наперед, знати, коли буде дощ весною і влітку.
Починати записувати треба з того дня, як випаде перший сніг.
Наприклад: сніг випаде 20 листопада, то додаємо 113 днів і знає$
мо, що дощ буде 12 березня. Треба вносити поправку плюс$мінус
один день, але й без поправки видно, коли має бути дощ. І так
записувати треба до 22 березня, бо двадцять два дні березня — то
ще зима.

* А що ви знаєте цікавого? Розкажіть.

ЗАВДАННЯ 51.
Прочитайте тексти. Розкажіть, що ви знаєте про дні тижня.

Напишіть твір «Мій улюблений день тижня».

СВІТИЛА В НАШОМУ КАЛЕНДАРІ
Усім відомі сім чудес світу, сім п’ятниць на тижні... Часте

вживання у фольклорі цифри «сім» ґрунтується головним чином
на кількості днів, що становлять чверть повного циклу Місяця.

У середньовіччя астрологи й алхіміки вбачали особливий
сенс у тому, що вони знали сім світил: Сонце, Місяць, Меркурій,
Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн. Планети Уран, Нептун і Плутон
відкрили пізніше, а Земля вважалася «підніжжям ніг людини» і
до уваги не бралась. Водночас налічували лише сім металів: зо$
лото, срібло, мідь, залізо, свинець, олово, ртуть.

Древні аліхіміки позначали метали тими ж астрологічними
знаками, які збереглись в астрономії донині, що й світила. Так, у
золота значок Сонця, його ви бачите на аркушах календарів.
Нашій зірці присвячено святковий день — неділю. У перекладі з
німецької і англійської воно так і звучить — «день Сонця». Ся$
ючому білизною сріблу дали знак Місяця, якому належить по$
неділок.

Вівторок французькою та іспанською — «день Марса», ста$
родавнього бога війни. У планети Марс один знак із залізом.
Середа — «день Меркурія». Планету названо на честь давньо$
римського бога торгівлі і подорожей. Її знаком позначають
рідкий, важкий і рухливий метал ртуть. Четвер цими ж мовами
— день бога$громовика Юпітера. Знак яскравої планети присвої$
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ли олову за світлий колір. П’ятниця — день Венери, богині жіно$
чої краси й кохання.

І, нарешті, субота тільки в англійській мові зберегла назву
Сатурна. Він астрологами вважався символом нещастя, тягаря
на душі. Тому його значок мав важкий метал — свинець.

(В. Шиляєв)

*       *      *
У ПОНЕДІЛОК РОБОТИ НЕ ПОЧИНАЙ

Здається, загальновідомо, що перший день тижня — най$
важчий, а розпочата робота не принесе задоволення й успіху.
Безперечно, в основі народних уявлень про понеділок лежала
«магія першого дня» (так звана ініціальна магія) — вірування в
існування особливих днів, які могли визначати долю прий$
дешніх. Казали: як понеділок виявиться невдачливим днем, не$
щастя буде переслідувати увесь тиждень, а в п’ятницю ще й
спіткає лихо. А от хто одержить у перший день тижня гроші — всі
наступні шість днів буде їх одержувати. Радили також у понеді$
лок не дуже витрачати грошей, бо протягом цілого тижня вони
занадто активно витрачатимуться. Уособлювали понеділок в об$
разі сивого діда, який перебуває при брамі раю та показує душі
пекло і рай. Не випадковим видається і те, що саме на цей день
припадав унікальний звичай «понеділкування», за яким заміжні
жінки відмовлялися виконувати подружні та господарські обо$
в’язки і дотримувалися суворого посту.

*       *       *
ВІВТОРОК — ЩАСЛИВИЙ ДЕНЬ

Це прислів’я якнайкраще характеризує другий день тижня.
Адже промайнув «важкий» понеділок, з яким були пов’язані
значні перестороги. І важливі справи, а головне — починки, май$
же без побоювань можна було розпочинати саме у цей день. Не$
даремно кажуть: «у вівторок — початків сорок», «на вівторок бід
зібралось сорок». Визначальним для такого ставлення до цього
дня тижня, вірогідно, було і те, що його, разом із понеділком та
четвергом, вважали чоловічим днем тижня (він), до того ж ще і

парним. Отже, та людина, яка не ризикнула розпочати будь$яку
важливу справу у понеділок, безперечно, відкладала її до наступ$
ного — легкого, удачливого, щасливого дня — вівторка.

А справ таких у справжньому господарстві назбирається
чимало, і тому бути йому завжди вельми клопітним. Проте у цей
день господарям годилося «тримати твердий порядок, бо Бог
піднімає небо». Саме у вівторок починали весняну оранку («все
поле заснується хлібом»), провадили сівбу, робили зажинки, зво$
зили з полів снопи, починали обмолот збіжжя. Жінки снували
основу (там, де, за уявленнями, саме у вівторок «світ оснував$
ся», цей вид робіт заборонявся), навивали її на верстат, затикали
полотно на ткацькому верстаті.  Лише по вівторках робили також
закладини нової хати.

З цим днем тижня пов’язана і лікувальна магія, адже годи$
лося заготовляти цілющі трави саме у «легкі» дні. Він є найкра$
щим і для зцілення од переляку — поїли йорданською водою
л   ише у вівторок, четвер та суботу — «то буде з того користь».

(О. Буряк,  етнограф)

  *      *      *
СЕРЕДА — ПО КОЛІНА БОРОДА

Середа — серединний день у ряду понедільних днів. Став$
лення до цього дня тижня визначалося передусім, що він, як і
п’ятниця, був пісним (пригадаймо приказки: «Добрі ви гості, та
в середу трапились»; «В середу постила, а корову вкрали»; «Се$
реда в нас аж до п’ятниці»; «Ще то не біда, що без риби середа»).
Кажуть, душу людини, яка постила у ці дні, саме середа та п’ят$
ниця  зустрічають на третьому небі та ведуть до небесних воріт.
До того ж вірили, що середа є святою, «належить Матері Божій».
Хто її шанує, тому вона неодмінно допомагатиме. Де$не$де цей
день уособлювався в образі живої істоти — Середи. Звичайно, це
молода, гарна дівчина або жінка (а ще в неї сімдесят сім сестер і
сорок дочок), проте з’являється вона у людській оселі лише для
того, щоби покарати порушниць «правил поведінки» цього дня.
У середу, нагадаємо, не змивали волосся, не чесалися, не змива$
ли тіла та й не одягали нової сорочки. Окремі заборони стосува$
лися суто жіночої роботи — не прясти, не лишати на гребені недо$



126 127

Ольга Олійник, Василь Шинкарук.  Культура мовлення Розділ 3

ли олову за світлий колір. П’ятниця — день Венери, богині жіно$
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пряденої мички, не снувати пряжі, не краяти і не шити білизни,
не золити і не качати полотна тощо.

Гуляла середа, як ще була молода.
Знає пес середу.
Середа та п’ятниця —

четвергу не укажчиця.
Скривився, як середа на п’ятницю.
Як прийшла середа,

то вчепилася біда.

*        *       *
НЕ ТЕПЕР, ТАК У ЧЕТВЕР

За народними віруваннями, цей «чоловічий» день тижня є
щасливим, сприятливим для буденних справ, а також здійснен$
ня надій та сподівань. Подекуди певні остороги стосувалися
тільки деяких робіт, зокрема садіння овочів, заготівлі сала, мас$
ла, приготування квасу для борщу, хлібної закваски, снування
пряжі, зоління полотна. Розпочату в четвер роботу рекоменду$
валось не лишати на п’ятницю, завершувати її за один день.
Цього дня годилося ретельно вмитися — «щоб очиститись від
зарази».

На Поліссі побутував звичай прядіння «четвергової нитки»
(деінде у Чистий четвер на останньому тижні Великого посту).
Вона прялася до схід сонця на порозі хати лівою рукою і закручу$
валась навпаки. Таку нитку вважали помічною од усякого болю,
нею обводили кругом поля для оберігання посіву від горобців.
Переказували, що як узяти її на Великдень на могилки, можна
«побачити» померлих родичів. Називали її «четверговою» і збері$
гали як помічну: випивали з водою од пристріту та зурочень,
примовляючи: «Лихим очам сіль та печина», давали худобі при
шлункових недугах. Існував також звичай виготовлення т. зв.
«четвергової сорочки». За повір’ям, така сорочка довго носити$
меться, а її господар доживе до глибокої старості.

Згоджусь я тобі не тепер,
то в четвер.

Як мені тепер, так мені в четвер.
Не попередить четвер середи.

Хто в четвер скаче,
той в п’ятницю плаче.

Четвер середу нагнав на льоду,
як став тащить, аж лід тріщить.

*        *      *
П’ЯТНИЦЯ — КОМУ ЩО ТРАПИТЬСЯ

П’ятниця традиційно вважалася тяжким днем. Очевидно,
ставлення до неї як до чогось страшного, карального та небез$
печного («і град іде, і дощ сильний»)  певною мірою було відлун$
ням християнської легенди про те, як цього дня страждав і прий$
няв смерть Ісус Христос. Це був найсуворіший пісний день (одне
з пояснень: «щоб коли попасти прийдеться в пекло, то щоб бог
звелів випустити»).

Церква освятила шанування п’ятниці, об’єднавши її з днем
пам’яті св. Параскеви$П’ятниці  (10.11). Серед народу ходило
чимало списків «Слова про 12 п’ятниць», які треба особливо ша$
нувати, звичайно їх відраховували від першого тижня Великого
посту або перелічували певні п’ятниці напередодні основних
церковних свят, переказували, що людина, яка постить у п’ят$
ницю на першому Тижні Великого посту, «буде позбавлена на$
глої смерті»; перед Благовіщенням (7.04) — «перед смертію ан$
гела свого узріш»; на останньому тижні Великого посту — «на
страшному суді Господа Ісуса Христа узріш»; перед Вознесін$
ням — «від потопу збережешся»; днем св. Петра та св. Павла
(12.07) — «від усяких хвороб»; Різдвом Пресвятої Богородиці
(21.08) —«від злодійської та розбійницької руки»; днем св. Кузь$
ми та св. Дем’яна (14.09) — «від великого гріха» тощо. Інколи
вказувалося: якщо 12 п’ятниць поспіль пити тільки свячену воду,
всі гріхи відійдуть.

Довша п’ятниця, як неділя.
Хто в п’ятницю скаче,
той в неділю плаче.
Сім п’ятниць на тиждень.
Не гляди, що п’ятниця,
тогди бери, як трапиться.
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*      *      *
СУБОТА —НЕ РОБОТА

Отже, в ряду понедільних днів наставав останній буденний
день — субота. Незабаром неділя, «день вимушеного безділля»,
і, здається, це не може не вплинути на його сприйняття. Опові$
даючи про суботу, повсюдно називають певні обмеження: в жод$
ному разі не розпочинати важливої роботи — «бо довго те діло
робитиметься», а напрацьовану на тижні справу необхідно до$
вести до кінця — бо Бог не допоможе її завершити» і «будеш де$
сять субот докінчувати». До того ж приписувалось по можливості
покінчити з усіма справами до полудня. Адже понад звичайну
повсякденну роботу добре було б позамітати хату, вимити стіл,
лави, вимастити долівку, припічок, зігріти води, щоб вмитися
(«будеш усім людям гарний»), приготувати чисту білизну («як
надівати її малим дітям — будуть краще рости») — саме так ша$
нували недільний день, що наставав. Взагалі вважалося, що не$
дотримання чистоти напередодні свят, постових днів, а також
неділі може викликати в майбутньому народження дітей із різни$
ми фізичними вадами, хворобливих і кволих.

На суботи припадають і поминальні дні. Найвідоміші з них
Хомина, Переддмитрова, Передкузьмина та Передмихайлова, а
також поминальні перед М’ясницями й Трійцею.

Переказували, що колись у давнину дячки саме по суботах
карали своїх учнів: винних — щоб виправлялися, невинних —
щоб і надалі не завинили. І називали це «давати суботки».

Субота — вся робота.
Субота — кінчається робота.
Субота — не робота,
                        а в неділю нема діла.
Субота — не робота,
                        помий, помаж та й спати ляж.

 *   *   *
ПРИЙДЕ ТАКА НЕДІЛЯ, ЩО І В НАС БУДЕ ВЕСІЛЛЯ
Казали: «Сховай слабість на неділю, бо тепер робота є». Не$

помітно спливають дні, наближається кінець тижня, його ос$

танній день. І вступає у дію непорушне правило: в неділю не
грішити, себто не братися за будь$яку роботу. Відтак, цей день
сприймався як празник — очікуваний день вимушеного безділля:
«Не тоді мені неділя, як сорочка біла, а тоді, коли мала час узяти».
Культ св. Неділі, якого так суворо дотримувалися в Україні, лег$
ко пояснити, з одного боку, високим значенням недільного дня
у християнському світі, з другого, і самим смислом слова — від
давньоруського «не дълать». Переказують, що Бог подарував цей
день Неділі зі словами: «На тобі цей день, тільки дивися ж сама,
щоб люди тоді не працювали». Вплив на виникнення культу св.
Неділі справив і відомий апокриф «Епістолярія про Неділю», або
«Лист з неба», в якому перелічувалися заборони.

Неділя, як і Середа та П’ятниця, уособлювалась в образі живої
істоти. Вона могла уявлятися «панною» — «гарною, як сонечко
святеє». Проте без суворої кари не залишала жодного, хто не вша$
новує її. Адже, працюючи, їй завдають страшних страждань.

Що було, то минуло... Здавалося б, ми зовсім відійшли від
давньої культури наших предків. Проте вірю: народне світоба$
чення, яке складалось упродовж тисячоліть, і досі тримається в
душах моїх сучасників, продовжує жити в клітинах мозку. Може,
треба тільки торкнутися — і затремтять застиглі струни, що зв’я$
зують наше буття із далекими та близькими світами?! І кожен
день, і в будні, і в свята, стане відкриттям.

(О. Буряк)

ІГРОВА ХВИЛИНКА

ВідгадайBно загадку!

Три сестри й три брати
З праці йдуть до хати.
Їх сестриця сьома
Зустрічає вдома,



130 131

Ольга Олійник, Василь Шинкарук.  Культура мовлення Розділ 3

*      *      *
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Кличе до світлиці
Їсти паляниці.

Розіграйте   діалоги,   використовуючи   подані   нижче   укB
раїнські прислів’я та приказки.

Середа — по коліна борода.
Середа — піст, не треба губи мастить.

Хто в п’ятницю засміється, той в неділю буде плакати.
Співання в п’ятницю, а снідання в неділю ніколи не минеться.

Субота — не робота.
У суботу вся робота.
Як неділя, то й сорочка біла.

(З книги «Українські приказки, прислів’я...».
 Уклав М. Номис)

Вимов скоромовку

Вередувала вередничка, що не зварила вареничків; не вере$
дуйте, вередниченьки, — ось поваряться варениченьки.

*        *       *
—  Сестрице, чи ткачі тчуть, чи не тчуть?
—  Чуть$чуть тчуть, ледь човнички волочуть, бо їсти й чуть$

чуть не чуть.
—  Нехай ще чуть$чуть потчуть, бо вже чуть, що перепічки

печуть!

ЗАВДАННЯ 52..
Ознайомтеся з текстами. Проведіть диспут$обговорення на

тему «Дванадцять місяців».

СІЧЕ ЗИМУ НАВПІЛ
Це один із варіантів походження імені першого з дюжини

братів$місяців: адже він саме поперек зими проліг, поділивши її
на два відрізки.  Інші дослідники вважають, що назву взяв ще у
стародавніх слов’ян від температурних явищ, бо і снігом січе, і

морозяним вогнем пече, і повітря вихолоджує. Існує і таке при$
пущення: охрестили його у зв’язку з рубкою$січенням лісу, бо
чим ще було тоді хату опалювати, коли і вугілля, а тим більше
газу, люди не знали. Й досі серед мешканців Карпат побутує при$
слів’я: «Січе січень та морозить, а ґазда з лісу дрова возить». У
народі вживають назви: просинець (після похмурих днів грудня
небо стає більш синім і високим), студен, сніжень, корінник зими,
маківка зими, середульший, ранок року тощо.

До календаря місяць увійшов «на зорі туманної юності» люд$
ства як «январь» (від латинського слова «януаріус»). Місяць миру
— так казали про нього римляни. За свідченнями істориків, при
легендарному засновникові теперішньої столиці Італії — Ромулі
— рік брав початок з березня («марта»), нареченого по імені Мар$
са, бога війни. А римський владика Нума Помпілій, який воло$
дарював у VII сторіччі до нашої ери, вважав, що мирні завоюван$
ня і закони можуть бути не менш міцні, ніж здобуті силою зброї.
І потрапив «март» (марсіус) в опалу, а першість надали мирному
богові Янусу, котрому на той час належав одинадцятий місяць
календаря. Вважався він також покровителем всілякого «почат$
ку». Римляни, вірячи, що перший день нового року визначає
подальшу долю людини на весь рік, бажали один одному щастя,
зичили здоров’я, підносили подарунки. Звідси, із старовини гли$
бокої, беруть початок щирі новорічні  вітання, котрими обмінює$
мося й тепер усно й листовно.

НА ПОГОДУBБРЕХУНЕЦЬ
Така думка дуже поширена в народі, що засвідчують і старо$

винні прислів’я. Бо він надто дволикий: саме в ньому відчутніші
степлілі поцілунки сонця, але й «заметілі під лютий налетіли».
Тому другий брат — теж і сніжень (як попередній), і крутень (за
віхоли), і межень з січнем (тоді, коли наші пращури ще святку$
вали Новий рік у березні, лютий ішов останнім у попередньому і
відсікав, відмежовував старий і новий роки), і бокогрій, особливо
з другої половини, коли вдень припікає, а вночі морозяними
голками дошкуляє, і  криводоріг,  і  зимобор.
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Найвірогідніша назва «лютий» походить від лютень — так
ще в давнину охрестили його люди за суворий, неласкавий но$
ров. На Закарпатті і досі старі люди кажуть: казибрід від казитися
— псувати погоду, дерева, дороги. У літературних та історичних
джерелах слово «лютий» зустрічаємо з початку XVI століття. Але це
«прізвище» за місяцем остаточно закріпилося лише три століття
потому. Російське «февраль» бере початок від латинського слова
«фебруатус» («дієс фебруатус» — день очищення, в середині міся$
ця римляни приносили в жертву Луперту, богу ланів і лісів, коз$
ла). Давньоруська назва — сечень.

ГОТУЙ У ПОЛЕ ЯРЕЦЬ
Своє першородне ім’я — марсіус — він одержав у стародавніх

римлян: на честь Марса, котрий спочатку мав повноваження
покровителя пастухів і хліборобів, а вже значно пізніше одягнув
залізні обладунки і став богом війни.

Наші пращури називали його сухий. Мабуть, це можна по$
яснити невеликою кількістю опадів на той час. В українських і
чеських старовинних календарях був березнем — починається
сокорух у берези. Мав прозвисько березоль (березол) — від бере$
за та зола. Вважають, що воно сягає корінням у часи, коли зем$
лероби вирубали ліси, аби звільнити місце для хліба чи городи$
ни, а також заготовляли золу на добрива. У середині XIX століття
латинський за походженням «март» зникає з української мови,
остаточно поступається місцем нинішній назві, але в деяких го$
вірках збереглося слово марець, про що свідчать вживані і тепер
прислів’я: «Прийшов марець — готуй у поле ярець» або «Марець
— відморозив палець» тощо. Взагалі такої плутанини, як з міся$
цем березнем, людство в своїй історії не знало з жодним іншим.
Колись весна означала відродження природи, і наші предки роз$
починали березнем новий рік. У XV столітті старт року перенес$
ли на вересень, і перший місяць став сьомим. Був до пори і чет$
вертим за порядковим номером, а після реформи Петра І, з 1700
року, зайняв уже третю позицію в чисельнику і, можливо, на$
завжди.

СНІГОГОН ТА ВОДОЛІЙ
По$різному іменувався наступник березня. Російська на$

зва «апрель» походить від латинського слова «аперіре» — відчиня$
ти, відкривати: о цій порі на гілках завжди руйнуються щільні пан$
цирі зі шкіряних лусочок, які до певного моменту тримали ніжне
листячко, наче дівчину$красу, в темниці. А з$під опалого листя чи
сухої трави на світ божий вириваються пагони фіалок, мати$й$
мачухи, жовтцюпшінки, печіночниці, петрова батога... Назва
«квітень» з’явилася в українській літературі у XVI столітті, а у про$
сторіччі побутувала значно раніше. Проте у письменників кінця
XIX — початку XX ст. більш широко вживалося слово апріль. У
багатьох говірках, зокрема карпатських, і досі   існує  цвітень,   а
на   Поліссі — красенець,   або  краснець.  Дослідники не дійшли
згоди, звідки походить назва четвертого відрізка року — квітень:
чи                                 чи
Але, по суті, обидва тлумачення правильні в своїй основі. У народі
охрестили   місяць   ще  снігогоном, водолієм, дзюрчальником.
За віщо — пояснювати, мабуть, немає потреби.

І хоч у квітні, за народними прикметами, слід ще чекати со$
рок приморозків або сорок лопат снігу, але, як правильно
підмічено оптимістами, ані холоднішим за березень, ні теплі$
шим за травень квітню не бувати.

ЗЕЛЕНОШУМНИЙ І П’ЯНКИЙ
Спостерігаючи весілля природи, мимоволі згадуєш етимо$

логію слова «травень». Це — сезон цвітіння трави та квітів. У рим$
лян п’ятий місяць отримав ім’я «май» від богині природи Майї
(по$латинському— «майус»). Цікаво, що на Україні він мав
обидві назви, та тільки 80—90 років тому сучасна закріпилася і в
мові, і в літературі. Дослідники вважають: термін «май» взяв у
нас родовід від такого народного звичаю, як клечання, тобто
прикрашення квітами, гілками, гірляндами, зеленню.

У  народі побутують такі назви: соловейків, росяник, грозо1
вик,  дощовник,  зеленошумний, п’янкий.

квітнути, цвісти, квитатися, зводити рахунки із зимою.
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ХЛІБОРОСТ І СВІТОЗАР
Ліс був «хрещеним батьком» шостого сина року. Згаданої

версії дотримуються багато дослідників. А відомий письменник$
природознавець Дмитро Зуєв витлумачує назву «червень» (тоб$
то «красний», «красивий») ось як. Здавна слов’яни о цій порі зби$
рали з коренів лісових рослин особливу комаху — кошеніль (вид
червеців). З неї виготовляли багряну фарбу, в яку занурювалися
бойові знамена княжих дружин. Звідси й пішов вислів «червлен
стяг». До речі, згаданий колір завжди користувався у наших
предків особливою пошаною.

Або така цікава подробиця: древні русичі називали цю пору
ще і зок, тобто час стрекотання коників. Дуже давно слов’яни
іменували його також ау (агов). З цього приводу можна згадати
рядки вірша В. Хлєбникова: «Ты собираешь в лукошко грибы в
месяц Ау». Існують діалектні (і до сьогодні) форми величання:
гедзень (від слова ґедзь) і бидзень (від бицькатися) — тварини,
відганяючи кровососів, брикаються і взагалі ведуть себе неспо$
кійно. Він і  хліборост, і світозар, і сінокосень, і бджоляр, і світогрій,
і щедрій. Ці назви знайшли відбиття, зокрема, в численних на$
родних прислів’ях.

Древні римляни присвятили місяць богині неба Юноні —
заступниці сімейного щастя (июнь — юніус). Українське «чер$
вень» побутувало разом із словом «іюнь», але закріпилося в мові
саме перше.

ВІН І КОСЕНЬ, І ЖАРНИК
Сьома сходинка року Юлію Цезарю зобов’язана своїм по$

чатковим ім’ям — «июль». У слов’ян для його позначення побу$
тували назви, пов’язані з різними видами трудової діяльності
людей о цій порі: білень (полотно час відбілювати настав), пасень
(найкращий період для відгодівлі худоби), косень (у розпалі за$
готівля сіна), суничник і чорничник (масові збирання берендеє$
вих дарів). Відомий і як жарник, грозовик, росяні зорі, маківка
літа,   жнивар,   сінозарник,   громотворець   тощо.

Бабусі свого часу любили загадувати онукам загадки і серед
них цю: «Сонце пече, липа цвіте, жито достигає — коли таке
буває?»  Видатний філолог Володимир Даль наголошував, що

липцем (завдяки смачному та запашному липовому меду) ще за
глибокої старовини величали саме нинішнього господаря часу...
Лише у першому десятиріччі минулого століття в українській
мові закріпилося уже подібне за значенням і звучанням — ли$
пень. Спочатку в літературних джерелах, а згодом і у побуті.

ПИРОГІВ ПОВНА ДІЖКА
Віднайти джерела походження назви місяця зовсім неваж$

ко. Колись основним знаряддям праці на збиранні трав, хліба
були коса та серп. А восьмим колесом у возі року являвся саме
серпень, в якому це в основному і відбувалося. У сябрів$біло$
русів він наречений жнивцем. Величали місяць заревом — від ча$
стих зірниць, кивнем (коні головами кивають, відганяючи кро$
вососів), густирем (по вінця ж всяких смачних наїдків), грибнем
(через велику кількість о цій порі лісового рослинного «м’яса»).
Російське август веде родовід з часів древніх римлян: спочатку
він ішов шостим по порядку і називався секстилісом, бо рік у
них взагалі починався казна$як (з точки зору сучасника) — із
березня. Вже значно пізніше, з реорганізацією календаря, став
серпень на нинішнє місце і був охрещений на честь імператора
Октавіана Августа.

Про землеробську основу виникнення назви свідчить чи$
мало народних прислів’їв і приказок. Серед них і такі: «Принеси
нам, серпок, стільки кіпок, як на небі зірок»; «Серпневого дня
зимовим тижнем не заміниш»; «От діждали літа та нажали жита,
поставили копки і вдарили гопки»; «Швидко жніть до оборіжка
— буде пирогів повна діжка» тощо.

ВІН І ХМАРЕНЬ, І РЕВУН
Притаманні вересню особливості віднайдемо в синоніміч$

них назвах останнього. У римлян він ішов сьомим за порядком
в чисельнику, тому по$російськи — сентябрь (від латинського
«септем» — сім). Давньоруські назви — ревун (рюїн), хмарень
(хмурень). Вірогідне походження першої назви від розхвильо$
ваних диких копитних: відбувається гон (пора весіль), і вони сур$
млять на всі усюди. А можливо, назва походить від ревіння вітру,
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що о цій порі набирає сили. Хмарень суперечок не викликає: че$
рез часті зміни погоди раптом все навколо стає невеселим, суті$
нковим, тьмяним, небо затягується сірою завісою.

Носить дев’ятий син року і понині ім’я вересень: від врасе1
нець (іній), бо він є місяцем перших мінусових температур. Про$
те найбільш вірогідним видається тлумачення про зв’язок слова
із масовим буянням вересу, однієї з найулюбленіших в Україні
рослин. У західноукраїнських календарях XIX століття зустрі$
чаємо маїк — від май, бо саме тепер (та й завжди о цій порі) ози$
мина ніжним смарагдом вкриває ниви, відбувається повторне
цвітіння ряду рослин.

БО ЛИСТЯ ПЕРЕМАЛЬОВУЄ
Синоніми слова жовтень дуже описові, як дуже прозоре та

давньоруське листопад; у римлян він ішов восьмим за ліком, от
і нарекли октобером (по$латинському окто — вісім); у староук$
раїнських рукописах і книгах XVI століття зустрічаємо назву
паздерник, утворену від старослов’янського паздер, тобто кост$
риця, що лишається від переробки конопель чи льону (цікаво,
що у сябрів$білорусів він і понині «кастрычнік»).

Назва жовтень закріпилася в літературній мові у XIX
столітті: у цьому місяці жовкне листя. У народі його охрестили
рум’янцем осені, корінником (середній кінь у трійці), «місяцем
голої землі, крижаних дощів, мокрого снігу». А ще присвоєно на$
зву брудник, бо ані колеса, ані полоза не любить. Як підмічено
здавна — міжсезоння.

ТАК ПРИЙШОВ КУЦЕНЬ
За традицією згадаємо: новем — дев’ять, новембер — дев’я$

тий місяць у давньоримському календарі. Звідти й російське —
ноябрь. Одвічна слов’янська назва — грудень від груда, тобто
шматки змерзлої землі, побита колія на дорозі і застигла у тако$
му вигляді. Слово листопад теж має спільнослов’янську основу
і вживається у шести споріднених мовах. У XX столітті ця назва
закріпилася за 11$м місяцем і в українській мові, хоча до того
супроводжувала десятий.

Колись, та подекуди й нині, за короткі дні і холоди називали
його куцень, безлиста зима, листогній, напівзимник, зніми одяг,
роздягальник, присмерки року тощо.

БО НЕПРИВІТНЕ НЕБО
У древніх римлян місяць називався децембер (від латинсь$

кого                — десять), тому що таким ішов за ліком. Звідси й ро$
сійська калька — декабрь. А от слово грудень   зустрічається вже на
початку XV століття, наприклад, в Іпатіївському літописі. Воно
свідчило про стан доріг, вказувало, що шляхи й путівці затверділи
після листопадових дощів і відлиг, вкрилися грудками мерзлого
ґрунту. Пізніше ця назва закріпилася і в українській мові.

Наші прапрадіди охрестили дванадцяте колесо возу року ще
студен, студенець — земля отримує обмаль тепла, 60—70% со$
нячної енергії відбивається в навколишній простір. Хмурень —
непривітне свинцеве небо: у середній полосі трапляється лише
12—15 сонячних годин на місяць. Був він і підберихою — колись
о цій вже далеко не ситій порі селянин починав підбирати по за$
сіках те, що надбав за літо й осінь. А ще величали грудень моло1
дою зимою, санною колією.

(Ю. Коваленко)

УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНЕ
СЛОВОВЖИВАННЯ

ЗАВДАННЯ 53.
За наведеними синтаксичними структурами напишіть пуб$

ліцистичний нарис.

Календарний план, капітальне будівництво, капітальні
вкладення, канцелярське приладдя, канцелярські видатки, ка$

децем 
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пітальний ремонт, квартирна плата, квартирний облік, команд$
ний склад.

ЗАВДАННЯ 54.
Складіть і запишіть речення з антонімічними парами.

Важливість/дріб’язковість, суттєвий/нікчемний, ввіч$
ливість/нечемність, гречний/нечемний, люб’язний/грубий,
чемний/невихований, чемність/нечемність.

ЗАВДАННЯ 55.
Перекладіть українською мовою.

Ждать, раскрыть, мелькать, ежевика, слабо, выдерживать,
разорять, кружевной, блин, платочек, веки, ничком, пировать,
пятно, площадь, прикосновение, лететь, костер, бревно, хруп$
кий, безобразие.

ЗАВДАННЯ 56.

ЯК МИ КАЖЕМО
— про дуже ліниву людину;
— про дуже голодну людину;
— про негарного зовні чоловіка;
— про сердиту людину;
— про нещасну людину.
(Гнилий як пес; гарний як пес базарний; голодний як пес;

зубатий як пес; зірвався наче пес із цепу; злий як пес на прив’язі;
ледачий як пес; лежить як пес на стерні; скулився як пес).

ЗАВДАННЯ 57.
Перекладіть українською мовою.

Наблюдательный пункт; набрать взаймы; наглядная агита$
ция; наградной лист; надбавка за стаж работы; надбавка к цене;
наем жилого помещения; назначать на должность; назначать
цену; наличные деньги.

УВАГА! НАГОЛОС!

Помахfти, помfхувати, помfцати, пjмацки, кормовbй,
кjроб, корjбковий, коробjк, корjбочка, корjбчастий,
корjбчатий, відsбраний, відібрfння, відsгнаний, відігнfти,
відігнeти, відsгнутий, плямbти, плzмкати, плямbстість,
плямbстий, плzма.

СЛОВОВЖИВАННЯ:
ВИБІР СЛОВА, ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ — ДОКУМЕНТJJJJJВАНИЙ
Документfffffльний. Який є документом; властивий документу;

який ґрунтується на документах: документальні дані, докумен1
тальні свідчення, документальна точність, документальний
фільм, документальна кінематографія. Пох.: документfffffльність,
документfffffльно.

Документjjjjjваний. Дієприкм. від документувfffffти: у знач.
прикм.— обґрунтований документами: добре документований
нарис. Пох.: документjjjjjваність, документjjjjjвано.

ДОХІД —  ПРИБEEEEEТОК
Дохід, $хjду. Гроші або матеріальні цінності, одержувані від

підприємництва чи якогось роду діяльності. Вж. зі сл.: валовий,
грошовий, державний, додатковий, забезпечений, незабезпечений,
комісійний, митний, натуральний, національний, номінальний,
підприємницький, податковий, неоподаткований, річний, середній.

Прибeeeeeток, $тку. 1. Сума, на яку дохід перевищує витрати;
дохід, джерелом якого є додаткова вартість. Вж. зі сл.: валовий,
додатковий, зрослий, надлишковий, підприємницький, середній,
сукупний, чистий; прибуток на капітал.

2. Те саме, що дохід: прибуток від господарювання, прибуток
державного підприємства.
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ЗАВДFFFFFННЯ — ЗАДFFFFFЧА
Завдfffffння, р. мн. f$ нь. Наперед визначений, запланований

обсяг робіт, якесь доручення; те, що хочуть здійснити, тощо: бо1
йове завдання, домашнє завдання, за завданням редакції.

Задfffffча, Bі, ор. $ею. Питання (переважно математичного ха$
рактеру), яке розв’язується шляхом обчислень за визначеною
умовою: математична задача, фізична задача, логічна задача.

АБСОЛUUUUUТНИЙ — АБСОЛUUUUUТИСТСЬКИЙ
Абсолuuuuuтний. Безвідносний, узятий поза зв’язком; цілко$

витий, повний. Вж. зі сл.: критерій, нуль, величина, висота, ка1
тегорія, маса, рента, температура, обчислення, право, спокій,
чемпіон, більшість, вологість, істина, темрява, тиша, ясність,
безправ’я. Абсолютbbbbbстський. Характерний для абсолютизму,
властивий йому. Вж. зі сл.:  режим, держава, монархія.

ЯК  ПРАВИЛЬНО?
Натуральний дохід — натуральний прибуток;
валовий дохід — валовий прибуток;
зрослий дохід — зрослий прибуток;
логічна задача — логічне завдання;
контрольна задача — контрольне завдання;
документований нарис — документальний нарис;
документований фільм — документальний фільм;
абсолютний режим — абсолютистський режим;

УСТАЛЕНІ   ВИРАЗИ

*      *       *
* Красномовство є мистецтво управляти умами.

              Платон
*      *       *

* Заговори, щоб я тебе побачив.
        Сократ

*      *       *
* Найбільша цінність оратора — не тільки сказати те, що по$

трібно, але і не сказати того, чого не треба.
Цицерон

*      *       *
* Говорити багато й добре є дар гострого розуму, говорити

мало й добре є властивістю мудрого, говорити багато й погано
означає дурня, говорити мало й погано є ознакою божевільного.

Ф. Ларошфуко

*      *       *
* Зброя красномовства вимагає мудрості й чесності. Крас$

номовство однаково має свої небезпеки, як і користь, — все за$
лежить від вживання: воно може бути й щитом невинності, й
мечем мужності, й кинджалом зломовності.

Л. Сечьор

Простите – пробачте.

абсолютне право — абсолютистське право.

Простите за выражение – вибачайте на слові.
Простите меня на этот раз! – пробачте мені на цей раз!
Простите, но – пробачте, але.
Простите, я не понял – вибачте, я не зрозумів. 
Простите, я не расслышал; повторите, пожалуйста! – вибачте,

я не почув; повторіть, будь ласка!

Простите, но я не могу согласиться с вами – вибачте, але я 
не можу погодитися з вами.

Сам по себе – сам по собі.
Само собой разумеется – само собою зрозуміло.
С бухты$барахты – ні сіло ні впало, з доброго дива.
Явите милость – зробіть ласку.
Отдуваться за всех – відбувати за всіх.
При сложившихся обстоятельствах – за існуючих обставин.
Шутки в сторону – без жартів.
Стоянка запрещена – стоянка заборонена.
По моему мнению – на мою думку.
Перед тем как сказать – перед тим як сказати.



142 143

Ольга Олійник, Василь Шинкарук.  Культура мовлення Розділ 3

ЗАВДFFFFFННЯ — ЗАДFFFFFЧА
Завдfffffння, р. мн. f$ нь. Наперед визначений, запланований

обсяг робіт, якесь доручення; те, що хочуть здійснити, тощо: бо1
йове завдання, домашнє завдання, за завданням редакції.

Задfffffча, Bі, ор. $ею. Питання (переважно математичного ха$
рактеру), яке розв’язується шляхом обчислень за визначеною
умовою: математична задача, фізична задача, логічна задача.

АБСОЛUUUUUТНИЙ — АБСОЛUUUUUТИСТСЬКИЙ
Абсолuuuuuтний. Безвідносний, узятий поза зв’язком; цілко$

витий, повний. Вж. зі сл.: критерій, нуль, величина, висота, ка1
тегорія, маса, рента, температура, обчислення, право, спокій,
чемпіон, більшість, вологість, істина, темрява, тиша, ясність,
безправ’я. Абсолютbbbbbстський. Характерний для абсолютизму,
властивий йому. Вж. зі сл.:  режим, держава, монархія.

ЯК  ПРАВИЛЬНО?
Натуральний дохід — натуральний прибуток;
валовий дохід — валовий прибуток;
зрослий дохід — зрослий прибуток;
логічна задача — логічне завдання;
контрольна задача — контрольне завдання;
документований нарис — документальний нарис;
документований фільм — документальний фільм;
абсолютний режим — абсолютистський режим;

УСТАЛЕНІ   ВИРАЗИ

*      *       *
* Красномовство є мистецтво управляти умами.

              Платон
*      *       *

* Заговори, щоб я тебе побачив.
        Сократ

*      *       *
* Найбільша цінність оратора — не тільки сказати те, що по$

трібно, але і не сказати того, чого не треба.
Цицерон

*      *       *
* Говорити багато й добре є дар гострого розуму, говорити

мало й добре є властивістю мудрого, говорити багато й погано
означає дурня, говорити мало й погано є ознакою божевільного.

Ф. Ларошфуко

*      *       *
* Зброя красномовства вимагає мудрості й чесності. Крас$

номовство однаково має свої небезпеки, як і користь, — все за$
лежить від вживання: воно може бути й щитом невинності, й
мечем мужності, й кинджалом зломовності.

Л. Сечьор

Простите – пробачте.

абсолютне право — абсолютистське право.

Простите за выражение – вибачайте на слові.
Простите меня на этот раз! – пробачте мені на цей раз!
Простите, но – пробачте, але.
Простите, я не понял – вибачте, я не зрозумів. 
Простите, я не расслышал; повторите, пожалуйста! – вибачте,

я не почув; повторіть, будь ласка!

Простите, но я не могу согласиться с вами – вибачте, але я 
не можу погодитися з вами.

Сам по себе – сам по собі.
Само собой разумеется – само собою зрозуміло.
С бухты$барахты – ні сіло ні впало, з доброго дива.
Явите милость – зробіть ласку.
Отдуваться за всех – відбувати за всіх.
При сложившихся обстоятельствах – за існуючих обставин.
Шутки в сторону – без жартів.
Стоянка запрещена – стоянка заборонена.
По моему мнению – на мою думку.
Перед тем как сказать – перед тим як сказати.


	fill_1_10: 
	fill_2_5: 
	fill_3_4: 
	fill_1_2: 
	fill_2: 
	fill_1_3: 


