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Розділ 6

ДІЛОВІ ПАПЕРИ.
ДОПОВІДНА  ТА   ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКИ.
КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ДОПОВІДНА ТА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКИ
Доповідна записка — це службовий документ на ім’я керів$

ника установи з викладом певного питання, а також з виснов$
ками та пропозиціями.

Пояснювальна записка укладається для пояснення ситуації,
що склалася, фактів, дій або вчинків людини на вимогу керівни$
ка, а в деяких випадках — з ініціативи підлеглого.

ЗАПИСКА
ЗАПИСКА — виклад на письмі
якої$небудь справи,
коли пояснюються в ній
обставини, підстави.

Це — справи викладена суть.
(ЗАПИСКА відповідно
ПОЯСНЮВАЛЬНА може буть
 і стисла — ДОПОВІДНА).
                                                          (Д. Білоус)

РОЗДІЛ6

*       *       *
Говори з переконанням — слова й вплив на слухачів прий$

дуть самі собою.
Й. Гете

*       *       *
Джерело красномовства — у серці.
                                                                        Дж. Мілль

*        *        *
Уміння ненароком зродити фразу — один із найважливі$

ших секретів красномовства.
                                                                          С. Шапфор

*        *        *
Тільки щиро висловлюючись, ви можете навчитися думати.

                                                                                                             Дж. Рескін
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Зразок № 2
Деканові _________________
                             назва факультету

Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
проф. _______________________
                  прізвище, ініціали

Пояснювальна записка
08.11.08.
Я не мав змоги вчасно приступити до занять у зв’язку з тим,

що захворів і лежав у лікарні. Факт хвороби підтверджується
лікарняним.

Студент 1 курсу
_______________________
              (назва факультету)

Київського національного університету
імені Тараса Шевченка                                                                            А. Кобзар

*       *        *
До директора школи Петра Ілліча Дениска

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Я, учень 8$го класу «А»
нашої школи Василь Сова,
два дні пропустив у школі,
але не з своєї волі.

Бабуся безсила з нашої рідні
мене попросила зостатись на ці дні.

Отож прошу врахувати,
що я помагав бабі Марусі:
носив їй дрова до хати,
тепер, каже, тепло, як у вусі.
                                                  (Підпис)
                                                                  (Д. Білоус)

Зразок № 1

Директорові заводу
«Маяк»
Л.І. Конончуку
Доповідна записка
08.09.08.

Про оздоровлення
дітей працівників заводу

Згідно з рішенням Ради трудового колективу заводу «Маяк»
профком підготував пропозиції щодо оздоровлення дітей праці$
вників заводу.

Для здійснення розробленої програми необхідно провести
часткову реконструкцію профілакторію.

                                  Голова профкому___________Т.І. Осадчук
                                                                                 (підпис)

*         *        *
До директора школи Петра Ілліча Дениска

    ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
          Я, учень 9$го класу Назарій Кушнір,
доповідаю, що районний шаховий турнір
 для нашої школи пройшов успішно:
є два переможці: Василь Вовчок
 і Микола Козленко — по дев’ять очок.
         Але особливо втішно,
 що нашому учневі Штепі Григорію
 надано четверту шахову категорію.
        Додаю подяку клубу «Золота тура»,
 котрий зичить Вам і школі щастя і добра.
                                                                 

                      (Д. Білоус)

Кутовий штамп

                                                                                 (Підпис)
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МОВА КВІТІВ
Що каже свіжих квітів жмутик?
Про що їх мова не проста?
Верба — одвертість, айстра — смуток,
лілея біла — чистота.
Конвалія — любов таємна,
мак — юний цвіт, що не згаса.
Лавр — завжди успіх, слава певна,
а мальва — холодність, краса.
Дзвіночок польовий — то вдячність,
троянда — то любов свята.
Нарцис — то горда необачність,
волошка — ніжність, простота.
Саранка1лілія — сміливість,
піон — життя багато літ,
фіалочка — сором’язливість,
любов минуща — первоцвіт.
Ми любим квіти дарувати,
й коли настане слушний час —
все те, що хочемо сказати,
букетик висловить за нас.

                                                                                (Д. Білоус)

ЗАВДАННЯ 83.
Прочитайте уважно тексти. Перекажіть їх. Розкажіть про

свою квітку.

*         *         *
Квіти завжди, а понад те у давнину, мали ритуальну зна$

чимість, що нині вгадується в обрядах, особливо родинних.
Наприклад, весільні короваї прикрашались кетягами калини.
Горщечок з кашею на хрестинах — ритуальним букетиком:
«квіткою», що складалася з пахучих трав, гілочок калини, ко$
лосся тощо.

У практиці ритуального використання квітів відбилися  най$
давніші вірування, пов’язані з культом  Великої богині — уособ$

ЗАВДАННЯ 81.
За наведеними зразками напишіть доповідну та пояснювальB

ну записки.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗАВДАННЯ 82.
Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. До$

ведіть, що текст належить до публіцистичного стилю.

МОВА  КВІТІВ
Слово «букет» увійшло до вжитку в XVII ст. Спочатку буке$

ти складали з прянощів: кропу, селери, петрушки, кмину. Гості
дарували їх господині, а вона прикрашала ними страви. Згодом
букети почали робити з квітів. Зародилася і мова квітів, щоправ$
да, спершу на Сході. З’явився і словник, що містив необхідні дані
для з’ясування стосунків мовою квітів. Так, азалія означала сум,
викликаний самотністю, кількість бутонів гіацинтів указувала
день зустрічі, а число дзвіночків — час побачення.

Мова квітів стає відомою у Франції, Англії, поширюється
Європою. Ротики символізують славу, волошки — довір’я, сто$
кротки — згоду, конвалії і бузок — оновлення, лілія — чистоту,
гвоздика — пристрасть. Гілка олеандра означає: я зачарований
тобою. Жовта троянда запитує: чи щире кохання?

Фіолетовий колір символізує дружбу, велич, розкіш у
Європі, а в Японії — сум, біль. У англійців незабудка означає
любов, в Україні — пам’ять. Червоний колір — символ життя,
любові, рожевий — молодості, жовтий означає шлюб, щастя, зе$
лений — надію, спокій, синій — вірність,   чорний — траур,  білий
— то  чистота,   цнотливість.

(З календаря)
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символізує кохання. Червоні садові маки означають красу та
молодість, польові — натякають на тупість. Лілові фіалки засвід$
чують невтішну тугу за померлим, фіалки ж інших кольорів ут$
верджують радість. Квітка едельвейса (шовкова косиця) — сим$
вол кохання та мужності.

(З календаря)

ЗАВДАННЯ 84.
Прочитайте. Спишіть, розставляючи пропущені розділові

знаки.

ЗАПИТАЙТЕ У КВІТІВ
Якщо ви вирушили у мандри і забули вдома годинника – 

не біда. Час вам влітку підкажуть квіти. Ці живі «годинники» роз$
цвітають у певні години. Придивіться до них уважніше.

Між четвертою і п’ятою годинами прокидається цикорій
(петрові батоги), зацвітає шипшина. О шостій розкривається
кульбаба. О сьомій у полі розплющує очі синій льон, а на озерах
і річках – латаття. Розцвітають також дикі гвоздики та картопля.

Між восьмою і дев’ятою годинами на квітниках різними
барвами виграють нагідки та чорнобривці. О десятій годині май$
же всі квіти відкрили пелюстки, крім... цикорію. Він уже спочи$
ває.

Між одинадцятою і дванадцятою засипає жовтець,  а між п’ят$
надцятою і шістнадцятою – квіти картоплі, маки та нагідки. О
сімнадцятій – льон, а також  під воду занурюється латаття.

Якщо вже всі квіти закрили пелюстки, то знайте: це десь між
дев’ятнадцятою і двадцятою. Найпізніше – о двадцять першій –
засипає шипшина.

Однак це ще не все. Коли засутеніє, проснуться ті квіти, що
сплять удень, – матіола та пахучий тютюн.

ЗАВДАННЯ 85.
Прочитайте та запишіть, використовуючи дієслова в минуB

лому, теперішньому та майбутньому часі.

ленням життя, землі й плодючості. Він зародився ще у скіфські
часи, а пізніше виявлявся у пошануванні давньоруських бере$
гинь, породіль, Мокоші. Наявність культу Великої богині, за
археологічними даними, простежується на Середньому Под$
ніпров’ї вже до періоду розквіту Київської Русі. Є відомості, що
у слов’ян богиня життя і плодючості Жива (Сіва) зображувалась
як жінка з квітами в руках. У трансформованому вигляді цей
образ зберігся на старовинних вишивках, в українському мис$
тецтві дерев’яного різьблення. У X$XII століттях постать Ве$
ликої богині у пишному оточенні квітів, звірів і птахів зникає як
культ, залишившись у родильній обрядовості та у повір’ях.

*         *         *
Що знаємо ми сьогодні про символіку квітів і трав у тради$

ційних українських обрядах і звичаях? Де насамперед обереги:
полин і петрушка — від русалок на русалчин Великдень; м’ята,
любисток, татарське зілля, якими прикрашали хати на Трійцю;
хрест із пахучих трав на покуті — охорона від злих сил; пахуча
трава, освячена на Маковея, — захист від «уроків», «навіюван$
ня» тощо. Що стосується певних квітів, то здавна в Україні ка$
лина вважалася символом любові, щастя, здоров’я, багатства,
краси, символом надії або розлуки, а також зв’язку з потойбіч$
ним життям. Знаємо, на весіллях калиною оздоблюється коро$
вай і гільце, вбрання нареченої, щоб підкреслити її чистоту, діво$
чу цнотливість, а також одяг молодого та весільні вінки.  На хре$
стини калину затикали у калачі, шишки для кумів, клали у першу
купіль дитини.

Схожа символіка і барвінку: його клали біля новонародже$
ного, оздоблювали ним на весіллі гільце та коровай, а за цнот$
ливість молодої батьків вшановували, виставляючи на хаті вінок
з барвінком та калиною. Вінки з барвінку клали на голови моло$
дих на весіллі.

Збереглися у традиціях і пізніші нашарування символіки
квітів. Наприклад, подарований букетик волошок говорить про
скромність, ніжність; квітучий барвінок — про освідчення у ко$
ханні; білий бузок — натяк на скромність; листок папороті —
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символізує кохання. Червоні садові маки означають красу та
молодість, польові — натякають на тупість. Лілові фіалки засвід$
чують невтішну тугу за померлим, фіалки ж інших кольорів ут$
верджують радість. Квітка едельвейса (шовкова косиця) — сим$
вол кохання та мужності.

(З календаря)

ЗАВДАННЯ 84.
Прочитайте. Спишіть, розставляючи пропущені розділові

знаки.

ЗАПИТАЙТЕ У КВІТІВ
Якщо ви вирушили у мандри і забули вдома годинника – 

не біда. Час вам влітку підкажуть квіти. Ці живі «годинники» роз$
цвітають у певні години. Придивіться до них уважніше.

Між четвертою і п’ятою годинами прокидається цикорій
(петрові батоги), зацвітає шипшина. О шостій розкривається
кульбаба. О сьомій у полі розплющує очі синій льон, а на озерах
і річках – латаття. Розцвітають також дикі гвоздики та картопля.

Між восьмою і дев’ятою годинами на квітниках різними
барвами виграють нагідки та чорнобривці. О десятій годині май$
же всі квіти відкрили пелюстки, крім... цикорію. Він уже спочи$
ває.

Між одинадцятою і дванадцятою засипає жовтець,  а між п’ят$
надцятою і шістнадцятою – квіти картоплі, маки та нагідки. О
сімнадцятій – льон, а також  під воду занурюється латаття.

Якщо вже всі квіти закрили пелюстки, то знайте: це десь між
дев’ятнадцятою і двадцятою. Найпізніше – о двадцять першій –
засипає шипшина.

Однак це ще не все. Коли засутеніє, проснуться ті квіти, що
сплять удень, – матіола та пахучий тютюн.

ЗАВДАННЯ 85.
Прочитайте та запишіть, використовуючи дієслова в минуB

лому, теперішньому та майбутньому часі.

ленням життя, землі й плодючості. Він зародився ще у скіфські
часи, а пізніше виявлявся у пошануванні давньоруських бере$
гинь, породіль, Мокоші. Наявність культу Великої богині, за
археологічними даними, простежується на Середньому Под$
ніпров’ї вже до періоду розквіту Київської Русі. Є відомості, що
у слов’ян богиня життя і плодючості Жива (Сіва) зображувалась
як жінка з квітами в руках. У трансформованому вигляді цей
образ зберігся на старовинних вишивках, в українському мис$
тецтві дерев’яного різьблення. У X$XII століттях постать Ве$
ликої богині у пишному оточенні квітів, звірів і птахів зникає як
культ, залишившись у родильній обрядовості та у повір’ях.

*         *         *
Що знаємо ми сьогодні про символіку квітів і трав у тради$

ційних українських обрядах і звичаях? Де насамперед обереги:
полин і петрушка — від русалок на русалчин Великдень; м’ята,
любисток, татарське зілля, якими прикрашали хати на Трійцю;
хрест із пахучих трав на покуті — охорона від злих сил; пахуча
трава, освячена на Маковея, — захист від «уроків», «навіюван$
ня» тощо. Що стосується певних квітів, то здавна в Україні ка$
лина вважалася символом любові, щастя, здоров’я, багатства,
краси, символом надії або розлуки, а також зв’язку з потойбіч$
ним життям. Знаємо, на весіллях калиною оздоблюється коро$
вай і гільце, вбрання нареченої, щоб підкреслити її чистоту, діво$
чу цнотливість, а також одяг молодого та весільні вінки.  На хре$
стини калину затикали у калачі, шишки для кумів, клали у першу
купіль дитини.

Схожа символіка і барвінку: його клали біля новонародже$
ного, оздоблювали ним на весіллі гільце та коровай, а за цнот$
ливість молодої батьків вшановували, виставляючи на хаті вінок
з барвінком та калиною. Вінки з барвінку клали на голови моло$
дих на весіллі.

Збереглися у традиціях і пізніші нашарування символіки
квітів. Наприклад, подарований букетик волошок говорить про
скромність, ніжність; квітучий барвінок — про освідчення у ко$
ханні; білий бузок — натяк на скромність; листок папороті —
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Одержати букет троянд для жінки — велика радість. Підби$
раючи колір, пам’ятайте його значення. Червоний — це життя,
кохання, свобода; жовтий — радість, повага до старості; жовто$
гарячий — влада, розкіш, примхливість; фіолетовий — дружба,
довір’я, велич, гідність; білий — невинність, чистота.

*         *        *
Жінкам підбирають елегантні, не дуже яскраві квіти. Це на$

самперед троянди, дрібноцвітні гладіолуси, тюльпани, гвозди$
ки ніжних відтінків. Дівчатам дарують напіврозкриті бутони, що
свідчать про  цнотливість, чистоту. Якщо збираєтесь освідчитись,
вони мають бути рожеві або червоні. Чоловікам вибирають квіти
крупні  і  менш вишукані — гвоздики, великі хризантеми. Літнім
краще подарувати квіти з вазона, вони довго цвістимуть і нага$
дуватимуть про приємну зустріч. Для заручин вибирають вишу$
кані й елегантні блідо$жовті троянди, білі й рожеві гвоздики, гер$
бери різних відтінків. Під час візиту жениха у дім нареченої слід
мати два букети, причому з різних квітів. Для матері – з квітів, що
розпустилися, для нареченої — з напіврозкритих бутонів. Букет
нареченої складають з різних квітів, прагнучи, аби вони відпо$
відали зросту дівчини, її характерові, гармоніювали з кольором
сукні.

*         *        *
Даруйте жінкам квіти! Але які? Ми інколи забуваємо, що

існує мова квітів, на цю тему у світі є немало книжок. От, при$
міром, забобони стримують нас від букета жовтого кольору, мов$
ляв, це — символ розлуки. Нічого подібного. Жовта троянда вва$
жається якраз ознакою подружнього кохання. А поєднання сіро$
жовтих та яскраво$червоних квітів — повного щастя. Тюльпан
— освідчення в коханні, фіалка — таємнича любов. Хризантеми
символізують гідність, грацію, мудрість, жіночність, біла гвоз$
дика просить про довіру до чоловіка, левкої — про співчуття. По$
єднання білої та червоної гвоздик означає визнання достоїнств,
білої і рожевої — зачарування. Букетик рожевих гвоздик каже,
що він біля ваших ніг, червоні додають, що любов його кришта$

Кожна рослина тісно пов’язана з Сонцем, Місяцем, Зодіа$
ком. Усі планети мають свої рослини, які присвячені дням тиж$
ня. Сонячний день — неділя, місячний — понеділок.

Рослини Сонця круглої форми: кульбаба, нагідки, соняш$
ник, рум’янок, первоцвіт тощо. Рослини Місяця: лілея, біле ла$
таття, диня, огірки, кавуни, гарбузи (за формою квіток), верба,
береза. Марсу (вівторок) присвячені всі повзучі рослини: горох,
квасоля, хміль, льонок тощо, а також деякі колючі та пекучі рос$
лини: перець, часник, кропива, аґрус, ялівець. Меркурію (сере$
да) присвячуються чорниця, буквиця лікарська, насіння подо$
рожника тощо. Юпітеру (четвер) — великі рослини з широким
листям: дуб, лопух, а також деревій, кмин, коріандр, кріп, бузи$
на. Венері (п’ятниця)  присвячуються білі, червоні, лілові квіти:
лаванда, фіалка, шавлія, бузок, жасмин, вишня, слива, малина,
ожина. Рослини Сатурна (субота) — сосна, ялина, піхта, туя,
кипарис, папороть, верес, помен.

(Г. Лозко)

ЗАВДАННЯ 86.
Проведіть диспут$обговорення  на тему: «Які  квіти дарують».

 Нехай допоможуть вам наведені нижче тексти.

*           *          *
Із сивої давнини дійшли до нас легенди про квіти. На Сході

ще в ХІХ столітті існувала мова квітів, що мала назву «селам».
Нею спілкувалися затворниці гаремів. За допомогою букетів ос$
відчувалися у коханні, призначали місце побачення. Нині ця
символіка втратила первісне значення, але легенди лишилися.

В Елладі троянда належала богині краси Афродіті. Вона пал$
ко кохала Адоніса, котрий захоплювався полюванням. Якось
юнак поранив вепра, і той розірвав його іклами. Дізнавшись про
трагедію, Афродіта пішла шукати тіло. Колючки й каміння под$
ряпали її ноги, і краплі крові встеляли шлях. Гірко оплакувала вона
Адоніса і, щоб зберегти пам’ять про коханого, ці краплі крові пе$
ретворила у квіти. Так розквітли троянди. Відтоді Адоніс (горицвіт
весняний) став символом туги, а червона троянда — кохання.
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Одержати букет троянд для жінки — велика радість. Підби$
раючи колір, пам’ятайте його значення. Червоний — це життя,
кохання, свобода; жовтий — радість, повага до старості; жовто$
гарячий — влада, розкіш, примхливість; фіолетовий — дружба,
довір’я, велич, гідність; білий — невинність, чистота.

*         *        *
Жінкам підбирають елегантні, не дуже яскраві квіти. Це на$

самперед троянди, дрібноцвітні гладіолуси, тюльпани, гвозди$
ки ніжних відтінків. Дівчатам дарують напіврозкриті бутони, що
свідчать про  цнотливість, чистоту. Якщо збираєтесь освідчитись,
вони мають бути рожеві або червоні. Чоловікам вибирають квіти
крупні  і  менш вишукані — гвоздики, великі хризантеми. Літнім
краще подарувати квіти з вазона, вони довго цвістимуть і нага$
дуватимуть про приємну зустріч. Для заручин вибирають вишу$
кані й елегантні блідо$жовті троянди, білі й рожеві гвоздики, гер$
бери різних відтінків. Під час візиту жениха у дім нареченої слід
мати два букети, причому з різних квітів. Для матері – з квітів, що
розпустилися, для нареченої — з напіврозкритих бутонів. Букет
нареченої складають з різних квітів, прагнучи, аби вони відпо$
відали зросту дівчини, її характерові, гармоніювали з кольором
сукні.

*         *        *
Даруйте жінкам квіти! Але які? Ми інколи забуваємо, що

існує мова квітів, на цю тему у світі є немало книжок. От, при$
міром, забобони стримують нас від букета жовтого кольору, мов$
ляв, це — символ розлуки. Нічого подібного. Жовта троянда вва$
жається якраз ознакою подружнього кохання. А поєднання сіро$
жовтих та яскраво$червоних квітів — повного щастя. Тюльпан
— освідчення в коханні, фіалка — таємнича любов. Хризантеми
символізують гідність, грацію, мудрість, жіночність, біла гвоз$
дика просить про довіру до чоловіка, левкої — про співчуття. По$
єднання білої та червоної гвоздик означає визнання достоїнств,
білої і рожевої — зачарування. Букетик рожевих гвоздик каже,
що він біля ваших ніг, червоні додають, що любов його кришта$

Кожна рослина тісно пов’язана з Сонцем, Місяцем, Зодіа$
ком. Усі планети мають свої рослини, які присвячені дням тиж$
ня. Сонячний день — неділя, місячний — понеділок.

Рослини Сонця круглої форми: кульбаба, нагідки, соняш$
ник, рум’янок, первоцвіт тощо. Рослини Місяця: лілея, біле ла$
таття, диня, огірки, кавуни, гарбузи (за формою квіток), верба,
береза. Марсу (вівторок) присвячені всі повзучі рослини: горох,
квасоля, хміль, льонок тощо, а також деякі колючі та пекучі рос$
лини: перець, часник, кропива, аґрус, ялівець. Меркурію (сере$
да) присвячуються чорниця, буквиця лікарська, насіння подо$
рожника тощо. Юпітеру (четвер) — великі рослини з широким
листям: дуб, лопух, а також деревій, кмин, коріандр, кріп, бузи$
на. Венері (п’ятниця)  присвячуються білі, червоні, лілові квіти:
лаванда, фіалка, шавлія, бузок, жасмин, вишня, слива, малина,
ожина. Рослини Сатурна (субота) — сосна, ялина, піхта, туя,
кипарис, папороть, верес, помен.

(Г. Лозко)

ЗАВДАННЯ 86.
Проведіть диспут$обговорення  на тему: «Які  квіти дарують».

 Нехай допоможуть вам наведені нижче тексти.

*           *          *
Із сивої давнини дійшли до нас легенди про квіти. На Сході

ще в ХІХ столітті існувала мова квітів, що мала назву «селам».
Нею спілкувалися затворниці гаремів. За допомогою букетів ос$
відчувалися у коханні, призначали місце побачення. Нині ця
символіка втратила первісне значення, але легенди лишилися.

В Елладі троянда належала богині краси Афродіті. Вона пал$
ко кохала Адоніса, котрий захоплювався полюванням. Якось
юнак поранив вепра, і той розірвав його іклами. Дізнавшись про
трагедію, Афродіта пішла шукати тіло. Колючки й каміння под$
ряпали її ноги, і краплі крові встеляли шлях. Гірко оплакувала вона
Адоніса і, щоб зберегти пам’ять про коханого, ці краплі крові пе$
ретворила у квіти. Так розквітли троянди. Відтоді Адоніс (горицвіт
весняний) став символом туги, а червона троянда — кохання.
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МАЛЬВА 1905 
1953 

1917 
1965 

1929 
1977 

1941 
1989 

РОМАШКА 1906 
1954 

1918 
1966 

1930 
1978 

1942 
1990 

КАЛИНА 1907 
1955 

1919 
1967 
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1959 

1923 
1971 

1935 
1983 

1947 
1995 

ТИРЛИЧ ЖОВТИЙ
(1 січня — 10 січня)
Загадкова квітка, що символізує літнє тепло, росте на

гірських луках, надає характеру деякої таємничості, здебільшо$
го зовнішньої, хоча все пояснюється досить просто. Наприклад,
причиною потайливості та відлюдності може бути звичайна со$
ром’язливість. Людина, народжена під цим знаком, вперто до$
бивається поставленої мети. Слід побоюватися холодної по$
годи.

ЧОРТОПОЛОХ
(11 січня — 20 січня)
Ніхто не звертає на чортополох уваги. Тому метушиться,

постійно «викликає вогонь на себе», вигадує для себе іноді за$
важкі заняття, від яких, поміркувавши, може зразу ж і відмови$
тися під будь$яким приводом. Така поведінка дезорієнтує ото$
чуючих, і тому вони не завжди можуть побачити основну рису
Чортополоху — доброту. Він переповнений добротою. Чудовий
друг і сім’янин. Старанний, навіть занадто, працівник. Запопад$
ливість у праці може призвести до передчасної гіпертонії.

лево чиста. Мімозу дарують скромні та сором’язливі чоловіки,
ірис — ті, кому ви розбили серце, нарцис — натяк на ваш егоїзм і
суєтність характеру.

Утім, не обов’язково квіти, тим паче вони такі дорогі. Го$
ловне — увага. Багато скаже знаючій і люблячій жінці й звичайна
городня зелень. Кріп, наприклад, просить взаємності, петруш$
ка запевняє у своїй скромності, а букетик селери символізує віру.

Хай щастить вам!
(З календаря)

ЦІКАВА  СТОРІНКА

КВІТКОВИЙ ГОРОСКОП
Склали його науковці Материнської школи, яка працює у

Києві при Академії народознавства Григорія Сковороди. В ос$
нову гороскопу покладено 12$літній цикл ритму біосфери. У пра$
давній Україні цей ритм визначали за товщиною кілець осердя
дерев. За 12$літнім циклом сонячної активності гороскоп про$
ходить під знаком квітів.

У наведеній таблиці кожен за роком свого народження може
знайти свою квітку. Плекайте, оберігайте її на нашій Землі. І вона
подарує вам снагу життя, напоїть ваше серце ніжністю, любо$
в’ю, силою добра.

ГОРИЦВІТ  1900 
1948 

1912 
1960 

1924 
1972 

1936 
1984 

ХРИЗАНТЕМА  1901 
1949 

1913 
1961 
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1973 

1937 
1985 

ФІАЛКА  1902 
1950 

1914 
1962 
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1974 

1938 
1986 

СОНЯШНИК 1903 
1951 

1915 
1963 

1927 
1975 

1939 
1987 

ГОЛУБА  
ТРОЯНДА 

1904 
1952 

1916 
1964 

1928 
1976 

1940 
1988 
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МАК
(1 березня – 10 березня)
Краса Маку запаморочує, наче опіум. Легко потрапити у те$

нета Маку, важко з них виборсуватися і вивітрити з голови згад$
ки про його красу. Шлях Маку усіяний тернами. Треба вірити у
свої сили, лише таким чином Мак може досягти успіху. Маку не
варто захоплюватися м’ясною їжею. Овочі — це джерело вітамінів
і хорошого настрою.

ЛІЛЕЯ
(11 березня — 20 березня)
Непомітна чарівність, витонченість натури. Квітка Місяця.

Таємниця, яку можна розгадати лише, коли місяць уповні. Мас$
карад, омана, флірт... Незважаючи ні на що, Лілея вміє бути щас$
ливою.

НАПЕРСТЯНКА
(21 березня — 31 березня)
На відміну від квітки (непоказної і блідо$жовтої), люди, на$

роджені під цим знаком, — рішучі. Голова у Наперстянки пра$
цює, як ЕОМ, — чітко й швидко, знаходячи правильний вихід
навіть з найзаплутанішої життєвої ситуації. Ніколи не розгуб$
люється. Одначе нерви потроху «здають». Можливо, болітиме
голова.

МАГНОЛІЯ
(1 квітня — 10 квітня)
Шанолюбність, бажання завжди бути першою — ось визна$

чальні риси Магнолії. Однак становище Магнолії у суспільстві
досить непевне — через небажання прислухатися до порад інших.

ГОРТЕНЗІЯ
(11 квітня — 20 квітня)
Гортензія великодушна. Щедра. Любить погуляти. Але така

широта душі досить часто дратує оточуючих, які чекають від Гор$
тензії конкретної допомоги.

СУХОЦВІТ
(21 січня – 31 січня)
Сухоцвіт — безсрібник, скромний і разом з тим пильнує за

модою. Його елегантність часто стає об’єктом заздрощів. Але у
Сухоцвіту достатньо енергії, щоб перебороти усі труднощі та
блискуче перемогти недоброзичливців.

ОМЕЛА
(1 лютого – 10 лютого)
Жінка$Омела відзначається цікавістю і легковажністю по$

ведінки. «Відчайдушний» характер, здатність зачаровувати
навіть найнеприступнішого чоловіка. Чоловіки, народжені під
знаком цієї «відьмацької» квітки, можуть користуватися попу$
лярністю у протилежної статі, змушені робити ставку на спорт.
Культуризм, карате, теніс збережуть здоров’я та зроблять їх при$
вабливими.

БЕЛАДОННА
(11 лютого – 19 лютого)
Жінка$Беладонна — скромна красуня. Не намагайтеся «роз$

колоти» її «з першого разу». У неї достатньо сил та енергії, щоби
дати належну відсіч. Можливо, з нею поталанить після другої
спроби...

Чоловік$Беладонна хоч і не красень, але працює не розги$
наючи спини. Отже, і матиме відповідно.

МІМОЗА
(20 лютого – 28 лютого)
О, ніжна Мімозо... Наче ті квіти, люди, народжені під цим

знаком, відзначаються підвищеною чутливістю. Дуже гірко
Мімоза переживає, якщо її роботу не оцінили. Начальники, не
перевантажуйте Мімозу! Вона звикла жертвувати собою, аби
виконати доручену їй роботу, нехтуючи й відпустками, й лікар$
няними, і заслуговує на заохочення. Небезпека інфаркту й ви$
разки шлунка.
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СТОКРОТКА (Маргаритка)
(12 червня —21 червня)
О, Маргарита — маргаритка!.. Героїню роману М. Булгакова

Стокротка не нагадує ні романтизмом, ні сміливістю. Тишко. До$
мувальниця. Перестрахувальниця. Спостерігач. У подіях бере участь
в основному як збирач пліток. Хоча Стокротка своє матиме.

ТЮЛЬПАН
(22 червня — 1 липня)
Фанфан$Тюльпан. Чоловік — поза сумнівом Донжуан.

Йому все дарма. Тюльпан$жінка — енергійна. Велика заро$
зумілість. Багато сил треба докласти, аби добитися у неї визнан$
ня. У таких жінок, як правило, нещасні чоловіки.

ЛАТАТТЯ
(2 липня — 12 липня)
І вода, і земля, і сонце... Досить різноманітна натура, яка, як

і Лотос, відчуває себе одразу у кількох стихіях. Невеличкі пере$
пони на життєвому шляху цілком переборні.

ФІАЛКА
(13 липня — 23 липня)
Привертає до себе увагу всіх. Вона взагалі ховається у тіні,

але завжди напоготові вийти на сонце і взяти те, що їй належить.
А потім уже начувайтеся...

ШИПШИНА
(24 липня — 2 серпня)
Колеться... Голими руками її не візьмеш. Хоча якщо добре при$

дивитися, то колючки — це захист. Без неї  у наш час не можна.

СОНЯШНИК
(3 серпня — 12 серпня)
Знайшов своє місце під сонцем. Успіхи його не засліплю$

ють, конфлікти не зупиняють. Рухається вперед — а можливо,
по колу? За Сонцем.

ЖОРЖИНА
(21 квітня — 30 квітня)
Розкішна жоржина повинна завжди триматися золотої се$

редини. Максималізм часто$густо заважає досягти бажаного.
Жоржині варто більш зважено, ніж іншим, розраховувати свої
сили. Не слід повністю покладатися на щасливий випадок. Це
стосується і особистого життя.

КОНВАЛІЯ
(1 травня — 10 травня)
Щедре, відкрите серце Конвалії може спричинити те, що буде

зірвана немилосердною рукою збирача гербарію або просто лю$
бителя тонких пахощів. Жінці$Конвалії необхідний надійний
захисник, наприклад, чоловік$Чортополох. На роботі у Конвалії
все добре, хоча надмірна запопадливість дратує начальство.

ПОРТУЛАК
(11 травня — 21 травня)
Недовірливі, сторожкі, завжди чекають пастки. Навіть від

коханої людини. З Портулаком важко і вдома, і на роботі. А у
коханні — то й поготів. Портулак слід берегти.

РОМАШКА
(22 травня — 31 травня)
Це традиційно: любить — не любить. Важко зрозуміти, хоча

вабить до себе. На роботі Ромашка, незважаючи на привабливу
зовнішність, так і прагне підставити супротивника — заради ка$
р’єри або просто так. Ромашко, не копай яму іншому...

ДЗВОНИК
(1 червня — 11 червня)
Консерватор. Будь$яка переміна його лякає, через неї впа$

дає у відчай. Порятунок для дзвоника — це хороша сім’я, доб$
ротний дім. Улюблений спосіб пересування (якщо раптом по$
шлють у відрядження) — потяг. Літаком — в жодному разі.
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КАМЕЛІЯ
(4 жовтня — 13 жовтня)
Приємна зовнішність. Витонченість. Незважаючи на це —

мужність. У поведінці багато дитячого. Має артистичні здібності.

БУЗОК
(14 жовтня — 23 жовтня)
Символ розквіту, свіжості, молодості. Старанний і цілесп$

рямований Бузок із задоволенням допомагає іншим. Не варто
звертати увагу на більш поворотких колег по роботі.

ФРЕЗІЯ
(24 жовтня — 2 листопада)
Безстрашність, настирливість, впертість, що іноді шкодить.

Люди, які народилися під цим знаком, викликають симпатію,
завдяки якій з успіхом просуваються по службі. Треба виявляти
велику дипломатичність. Не варто перевтомлюватися.

ОРХІДЕЯ
(3 листопада— 12 листопада)
Такі квіти у нас не ростуть. Але люди — є. Вони відзнача$

ються таїною і загадковістю. Велика зарозумілість весь час при$
зводить до суперечок з оточуючими і непорозумінь з началь$
ством. Однак, як то кажуть, вміння і труд все перетруть.

ПІВОНІЯ
(13 листопада — 22 листопада)
Швидкоплинний вік Півонії$жінки. Та Півонії$чоловікові

не варто боятися за своє здоров’я: все витримає. Звичайно, якщо
робитиме все розумно. Півонії слід бути стриманішою і не дуже
говорити про свої плани.

ГЛАДІОЛУС
(23 листопада —2 грудня)
Людина, яка народилася під цим знаком, особливих талантів

не має, але дуже працьовита та старанна. Під умілим керівницт$
вом може досягти певних успіхів. Не хвалько.

ТРОЯНДА
(13 серпня — 23 серпня)
Королева квітів. Троянда викликає зрозумілі заздрощі в

інших. Супроти Троянди плетуться плітки, інтриги, її хочуть
вижити з її законного місця, залишити без премії. Занадто недо$
ступна. Складно весь час показувати свою недосяжність. Тому
слід подбати про здоров’я, не перевтомлюватися.

ДЕЛЬФІНІУМ
(24 серпня — 2 вересня)
Аскет. Невимогливий до себе, проте може спитати з інших.

На жаль, людина, яка народилася під цим знаком, може бути
козлом відпущення. Повинен вміти дати відсіч підступності не$
доброзичливців.

ГВОЗДИКА
(3 вересня — 11 вересня)
Людину з такою прямотою характеру, як у Гвоздики, ще вар$

то пошукати. Такі якості квітки зовсім не подобаються тим, хто
її оточує. Але Гвоздика стоїть на своєму, навіть якщо сила не на
її боці. Головне — відстояти правду.

АЙСТРА
(12 вересня — 22 вересня)
Тугу та смуток осені помітно скрашують айстри. Так і люди$

на$Айстра, подібно до зірки вночі, розсіює морок своєю весе$
лою вдачею. Але це не відчайдушний настрій, а цілком усвідом$
лена поведінка. Таких людей цінують і підлеглі, і начальство.

ВЕРЕС
(23 вересня — 3 жовтня)
Люди, народжені під знаком Вересу, відзначаються вишу$

каністю. Це не замінимі фахівці$універсали. Знають ціну своїм
золотим рукам. Верес — хороший товариш. У біді не залишить.
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Багатющий — бідненький, багацький — бідняцький, багаті$
ти — бідніти, багато — бідно, багатий — небагатий, багатий — убо$
гий, заможний — злиденний, заможний — нужденний, розкіш$
ний — убогий, пишний — убогий, багатство — злиденність, дос$
татки — злигодні, достатки — нужда, достатки — безгрошів’я.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Рос. мова Укр. мова

Через посредничество —             за посередництвом
через некоторое время —           через певний час
через строчку —                                через рядок
через силу —                                      над силу

ЗАВДАННЯ 90.
Напишіть гумористичні оповідання, використовуючи стійкі

народні порівняння.

Твердий як камінь; крутиться наче муха в сметані; їсть як
муха; летять як мухи до меду; лізе як муха по соломі; поживився
як пес мухою; хватає наче собака мухи; швидкий як муха у воді;
як мокра муха; як собаці муху з’їсти; чути як і муха пролетить.

ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ

ВИГОЛJJJJJШУВАТИ — ОГОЛJJJJJШУВАТИ —
ПРОГОЛJJJJJШУВАТИ
Виголjjjjjшувати, $ую, $уєш, виголосbbbbbти, $ошу, $осиш. Прилюд$

но виступати (з промовою, доповіддю), вимовляти якісь слова,
фрази: виголошувати доповідь, виголошувати тост.

Оголjjjjjшувати, оголосbbbbbти, $ошу, $осиш. Публічно заявляти
про щось, робити відомим; офіційно заявляти про початок чо$
гось. Вж. зі сл.: вирок, наказ, рішення, війну, тривогу, похід.

КУЛЬБАБА
(3 грудня — 12 грудня)
Символ теплоти. Полюбляє свіжість, подув вітерця. Не може

без уваги оточуючих. Через це екстравагантність іноді перехо$
дить усі межі смаку і загальноприйнятих норм. Якщо піддають
критиці на роботі, то Кульбаба завжди може захиститися реаль$
ними результатами у виконанні дорученого завдання.

ЛОТОС
(13 грудня — 22 грудня)
Символ чистоти, квітка Лотоса дуже багато важить для на$

родів Азії. У наших краях Лотос — екзотика, і не більше. Хоча
саме завдяки екзотичності, неординарності мислення і поведін$
ки Лотосу і так все минеться. Слід бути більш гнучким у стосун$
ках з людьми.

ЕДЕЛЬВЕЙС
(23 грудня — 31 грудня)
Квітка росте високо у горах. А людина, яка народилася під

цим знаком, володіє усіма якостями, аби бути хорошим другом,
і передусім надійністю. Темперамент спокійний. Хоча у вихорі
подій Едельвейс може іноді втрачати терпець.

(Ю. Коваленко)

ЗАВДАННЯ 87.
Напишіть твір$опис про улюблену вашу квітку.

ЗАВДАННЯ 88.
Перекладіть українською мовою. Складіть з українськими

відповідниками речення.

На условиях, при условии, с условием, диктовать условия,
выдвигать условия, условия контракта.

ЗАВДАННЯ 89.
Із зазначеними антонімічними парами складіть і запишіть

речення.
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Устeeeeeп, $у. 1. Виступ або виїмка в чомусь, що нагадує східець.
З гір аж до моря уступи сягають, Люди прозвали їх «Чортові схо1
ди» (Л. Укр.);  Уступи скель бризантні рвали злісно   (Гончаренко).

2. Частина тексту, уривок, абзац. Я хочу, щоб ти прочитав
оцей уступ у газеті (Сам.); Цілі уступи «Тараса Бульби» безпосе1
редньо навіяні козацькими думами (Рильський).

Передмjjjjjва. Вступна стаття до якогось твору, збірки, багато$
томного видання творів тощо, що містить попередні пояснення
й зауваження: передмова до другого видання словника, передмова
до збірки пісень, передмова перекладача.

ВАЛЮТА – ВОЛЮТА
Валuuuuuта. Грошова одиниця якоїсь країни, а також тип грошо$

вої системи:
Волuuuuuта. Скульптурна оздоба у вигляді спірального завитка

з вічком у центрі.

Як правильно?
Аргументуйте свою думку.
Оголошувати наказ — виголошувати наказ; виголошувати

доповідь — оголошувати доповідь; проголошувати незалежність
— оголошувати незалежність.

ЗАВДАННЯ 91.
  Складіть і запишіть публіцистичний нарис, використовуючи

структури.

Золота   валюта,   паперова   валюта,   іноземна  валюта,  гарна
волюта.

УСТАЛЕНІ ВИРАЗИ
Что в лоб, что по лбу — хоч верть$круть, хоч круть$верть;
чепуха — нісенітниця;
разделать под орех — дати чосу;
это уж слишком — це вже занадто;
скажите на милость — скажіть на милість;
сделай мне одолжение — зроби мені ласку,

    зроби мені послугу;

Проголjjjjjшувати, проголосbbbbbти. 1. Декларувати, обнародувати.
Вж. зі сл.: братерство, єдність, закон, незалежність, рівність,
свободу совісті.

2. Те саме, що виголjjjjjшувати. Вж. зі сл.: промову, монолог,
тост, здравицю, свої думки.

ВНЕСОК — ВКЛFFFFFД — УКЛFFFFFД
Внtttttсок, $ску. 1. Гроші, які хтось сплачує організації, уста$

нові тощо: вступні внески, профспілкові внески, членські внески,
сплачувати внески.

2. Перен. Щось цінне, внесене в громадську справу, науку,
літературу тощо: вагомий внесок у сучасну науку.

Вклад, $у. Грошова сума, внесена на збереження до Ощад$
банку або Держбанку: грошовий вклад, терміновий вклад, вклад
на поточний рахунок.

Уклfffffд, $у. 1. Порядок, який був установлений або склався в
житті, побуті, родині тощо. Молоді Радюкові товариші з надзви1
чайною сміливістю перетрушували ввесь уклад життя (Н.$Лев.);
Уклад життя в семінарії був загалом досить ідилічний (Вас).

2. Тип, форма господарства певної суспільно$економічної
формації; устрій. Вж. зі сл.: дрібно1товарний, економічний, капі1
талістичний, кріпосний, патріархальний, рабовласницький, сус1
пільно1економічний, феодально1родовий.

ВСТУП — УСТУП — ПЕРЕДМJJJJJВА
Вступ, $у. 1. Дія — вступання. Я не мав права на вступ до

університету (Довж.); Рух коваля, що перехопив його руку, Рубін
сприйняв як вступ до бійки (Сенч.).

2. Початкова частина книжки, статті, доповіді, музичного
твору  тощо. Треба було зробити вступ, і Рая, зробивши паузу, зая1
вила... (Коп.); Яким же вступом пісню я почну? (Сам.); Кучеренко
грає музичний вступ (Голован.).

3. Вступна частина, що являє собою розділ певної науки, в
якому викладено попередні відомості й основні поняття цієї на$
уки: вступ до мовознавства.

золота валюта, іноземна валюта, паперова валюта.



186 187

Ольга Олійник, Василь Шинкарук.  Культура мовлення Розділ 6

Устeeeeeп, $у. 1. Виступ або виїмка в чомусь, що нагадує східець.
З гір аж до моря уступи сягають, Люди прозвали їх «Чортові схо1
ди» (Л. Укр.);  Уступи скель бризантні рвали злісно   (Гончаренко).

2. Частина тексту, уривок, абзац. Я хочу, щоб ти прочитав
оцей уступ у газеті (Сам.); Цілі уступи «Тараса Бульби» безпосе1
редньо навіяні козацькими думами (Рильський).

Передмjjjjjва. Вступна стаття до якогось твору, збірки, багато$
томного видання творів тощо, що містить попередні пояснення
й зауваження: передмова до другого видання словника, передмова
до збірки пісень, передмова перекладача.

ВАЛЮТА – ВОЛЮТА
Валuuuuuта. Грошова одиниця якоїсь країни, а також тип грошо$

вої системи:
Волuuuuuта. Скульптурна оздоба у вигляді спірального завитка

з вічком у центрі.

Як правильно?
Аргументуйте свою думку.
Оголошувати наказ — виголошувати наказ; виголошувати

доповідь — оголошувати доповідь; проголошувати незалежність
— оголошувати незалежність.

ЗАВДАННЯ 91.
  Складіть і запишіть публіцистичний нарис, використовуючи

структури.

Золота   валюта,   паперова   валюта,   іноземна  валюта,  гарна
волюта.

УСТАЛЕНІ ВИРАЗИ
Что в лоб, что по лбу — хоч верть$круть, хоч круть$верть;
чепуха — нісенітниця;
разделать под орех — дати чосу;
это уж слишком — це вже занадто;
скажите на милость — скажіть на милість;
сделай мне одолжение — зроби мені ласку,

    зроби мені послугу;

Проголjjjjjшувати, проголосbbbbbти. 1. Декларувати, обнародувати.
Вж. зі сл.: братерство, єдність, закон, незалежність, рівність,
свободу совісті.

2. Те саме, що виголjjjjjшувати. Вж. зі сл.: промову, монолог,
тост, здравицю, свої думки.

ВНЕСОК — ВКЛFFFFFД — УКЛFFFFFД
Внtttttсок, $ску. 1. Гроші, які хтось сплачує організації, уста$

нові тощо: вступні внески, профспілкові внески, членські внески,
сплачувати внески.

2. Перен. Щось цінне, внесене в громадську справу, науку,
літературу тощо: вагомий внесок у сучасну науку.

Вклад, $у. Грошова сума, внесена на збереження до Ощад$
банку або Держбанку: грошовий вклад, терміновий вклад, вклад
на поточний рахунок.

Уклfffffд, $у. 1. Порядок, який був установлений або склався в
житті, побуті, родині тощо. Молоді Радюкові товариші з надзви1
чайною сміливістю перетрушували ввесь уклад життя (Н.$Лев.);
Уклад життя в семінарії був загалом досить ідилічний (Вас).

2. Тип, форма господарства певної суспільно$економічної
формації; устрій. Вж. зі сл.: дрібно1товарний, економічний, капі1
талістичний, кріпосний, патріархальний, рабовласницький, сус1
пільно1економічний, феодально1родовий.

ВСТУП — УСТУП — ПЕРЕДМJJJJJВА
Вступ, $у. 1. Дія — вступання. Я не мав права на вступ до

університету (Довж.); Рух коваля, що перехопив його руку, Рубін
сприйняв як вступ до бійки (Сенч.).

2. Початкова частина книжки, статті, доповіді, музичного
твору  тощо. Треба було зробити вступ, і Рая, зробивши паузу, зая1
вила... (Коп.); Яким же вступом пісню я почну? (Сам.); Кучеренко
грає музичний вступ (Голован.).

3. Вступна частина, що являє собою розділ певної науки, в
якому викладено попередні відомості й основні поняття цієї на$
уки: вступ до мовознавства.

золота валюта, іноземна валюта, паперова валюта.



188

Ольга Олійник, Василь Шинкарук.  Культура мовлення

189

Розділ 7

ДІЛОВІ   ПАПЕРИ.
ДОВІДКА.   СВІДЧЕННЯ.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ДОВІДКА
Довідка — документ, що засвідчує біографічні та юридичні

факти осіб.

ДОВІДКА
Пан Огієнко Андрій Володимирович мешкає в м. Києві з 05

вересня 1975 року за адресою: вул. Олеся Гончара, 15, кв. 27. Зай$
має загальну житлову площу 25 кв. метрів.

Довідка видана для подання в Старокиївський райвикон$
ком.

Начальник
житлово$експлуатаційної
контори                                                               О.Я. Пилипчук

РОЗДІЛ7

с вашего позволения — з вашого дозволу;
хвали день по вечеру — не кажи гоп, доки не перескочиш;
по словам всех — за словами усіх;
по мнению кого$либо — на думку когось;
показать пятки — накивати п’ятами;
хватит разговоров! —досить балачок!
хватить греха на душу — узяти гріха на душу;
хватиться за ум — узятися за розум;
это очень мило с вашей сторони — це дуже люб’язно

          з вашого боку;
это умора — сміх один;
хоть пруд пруди — хоч греблю гати;
я согласен — я згоден;
я со своей сторони — я зі свого боку;
поднимите руки! — піднесіть руки!
позвольте спросить — дозвольте запитати;
по меньшей мере — щонайменше;
по крайней мере — принаймні;
хорошая идея — гарна ідея;
ходят слухи — ходять чутки;
ходить ходуном — ходити ходором;
я имею в виду — я маю на увазі;
я не возражаю — я не заперечую;
пожалуйста, угощайтесь! — будь ласка, пригощайтеся!
откровенно говоря — відверто кажучи;
к вашему сведению — до вашого відома;
на ночь глядя — проти ночі;
на один покрой — на один лад;
на худой конец — у найгіршому разі;
начнем все сначала — почнемо все спочатку.

*            *          *
Хто менше говорить, той довше живе.
Говори з другим поменше, а  з собою побільше.
Не годуй обіцянками.
Ми маємо один рот, але два вуха, щоб більше слухати
і менше говорити.

Зразок
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