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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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ВІРА НАШИХ ПРЕДКІВ
Основу культурних надбань кожного народу складають його

вірування, звичаї. Саме вони формують те, що визначається сло$
вами духовне обличчя народу, його самобутність.

Наші предки — слов’яни$язичники – поклонялись деревам і
духам води, вірили в зорі і Долю. Іноземні мандрівники, вітчиз$
няні літописці X$XI століть повідомляють імена найшановані$
ших і наймогутніших слов’янських богів: Дажбог, Перун, Ве$
лес, Мокош. А були ще Стрибог, Род, Лада і Лель, які з часом
забулися, зникли із життя людського. З прийняттям нової релігії
— християнства — старих богів, котрі «дерево суть», вкинули у
річки чи спалили, і не минуло й тисячі літ, як забули. Здається,
назовсім. Але пам’ять народу — дуже цікава штука, і дивись, зри$
не то в пісні «Ой Ладо$Ладо!», то в лайці «А щоб тебе Перун по$
бив!» давнє забуте ім’я могутнього колись бога. І хоч з точки зору
сучасної людини віра та наївна і звичаї ті дивні, нехристиянські,
відмовитись від них, забути їх неможливо, бо то історія нашого
народу, колиска його культури.

(Г. Бондаренко)

ЗАВДАННЯ 94.
Прочитайте. Визначте, якою темою можна об’єднати зміст

текстів,  до якого стилю належать тексти. Охарактеризуйте мовні
засоби. Відповідь запишіть.

*        *        *
ДАЖБОГ. Життя поганських богів було недовговічним, і

тому після Сварога «царствовал син єго, іменем Солнце, єго же
нарічають Даждьбог». Світлого сонячного бога, подавця добра,
багатства, дуже шанували давні русичі і навіть ім’я його собі взя$
ли, називаючись «Дажбоговими внуками». Ідол Дажбога був од$
ним із шести в язичницькому Олімпі київського князя Володи$
мира. Разом з Перуном, Велесом, Хорсом, Стрибогом, Сима$
реглом і Мокошшю він мав дбати про міць і благо держави. Час
дерев’яних ідолів після 988 року минувся, але прізвище Дажбо$
гович можна зустріти ще в документах XIV століття. Учені вва$

ДОВІДКА
Видана Сочивцю Миколі
в тім, що він учився
в Гутянській школі,
де закінчив вісім класів.

Директор школи        В. Єстасіїв
      Табель про успішність додається.

(Д. Білоус)

СВІДЧЕННЯ
Ми, що нижче підписались, вчителі Павленко Гліб,
Анатолій Прохоренко й завРайВНО Василь Чухліб
(селище Велика Гута, Старо$Бешевський район),
цим засвідчуєм, що вчитель Сергієнко Родіон
в дев’ятсот п’ятдесят третім — п’ятдесят четвертім році
викладав у агрошколі на вечірньому потоці.
Профіль: в першому півріччі — математика й англійська,
в другому — ще й підготовка допризовників до війська.
Свідчимо про Сергієнка, бо шкільний увесь архів
за ці роки, як відомо, весь від блискавки згорів.
Свідчення шлемо до школи у село Старий Балхаш
на потвердження колезі про педагогічний стаж.

                                                             Підписи: Г. Павленко,
            А. Прохоренко, В. Чухліб

         (Д.  Білоус)

ЗАВДАННЯ 92.
За наведеним вище зразком напишіть довідку.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗАВДАННЯ 93.
Напишіть переказ поданого тексту.
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ревім» називає відомого співця Бояна. Християнський св. Власій,
що був за життя пастухом, досить рано, ще в XII столітті, засту$
пив поганського Велеса. Літописи повідомляють, що на місцях,
де стояв ідол Велеса, являлись церкви св.  Власія — заступника  і
охоронця тварин.

(Г. Бондаренко)

*        *         *
ПЕРУН. З X століття головним у пантеоні слов’янських

поганських божеств став Перун — володар неба, грому і блис$
кавки. Його ім’ям клялись київські князі і дружинники, купці.
Дерев’яний ідол Перуна із срібною головою і золотими вусами
стояв на одному з київських пагорбів, і це його, скинутого потім
у Дніпро, кияни просили: «Видибай, боже!» Весняним громом
Перун будив землю зі сну, блискавками розганяв лихі сили. Він
також насилав на поля дощі і дарував війську перемогу над во$
рогом. Не дивно, що такий всесильний і могутній бог забувався
поволі, але до кінця так і не забувся. В західних регіонах України
словом «перун» до цього часу називають грім, блискавку. З прий$
няттям християнства Перунові функції бога$громовика пере$
брали на себе святі Гавриїл, Ілля, Пантелеймон, найшановні$
шим з яких був св. Ілля. В дні цих святих заборонялась усяка
робота в полі: від блискавки могли згоріти копи.

(Г. Бондаренко)

ВЯСНОВКА (Веснянка). Богиня весни та свято весни. Під
час його проведення в селі обирали найвродливішу і найпрацьо$
витішу дівчину, котра символізувала весну. Її ставили на дере$
в’яну борону і вручну тягли полем. Потім водили хороводи, зак$
ликаючи та прославляючи весну.

*         *         *
ЧУР (Цур, Щур). Одне з найдавніших і найпопулярніших

хатніх божеств у давніх українців. Будучи Богом добробуту, він
охороняв домашнє вогнище, тепло та затишок у домі, заступав$
ся за рід. Іноді зображувався у вигляді вогню, що палає в печі. За

жають, що наше побутове і застільне «Дай боже», а також приспів
«Дай же нам, Боже!», що часто трапляється в колядках, зберег$
лись до сьогодні від тих давніх часів, коли слова ці адресувалися
безпосередньо Дажбогу — богу Сонця, достатку і добра.

(Г. Бондаренко)

*       *        *
ЛАДА. Про щасливу сім’ю кажуть: «Живуть ладно». «Ладо

моє!» — так кликала$плакала князя Ігоря Ярославна. «Ладкан$
ками» називають весільні пісні лемків. «Ладки» — дитяча гра
сплескування долонями. Оце і все, що залишилось нам на згад$
ку про давню слов’янську Ладу — богиню вірного подружжя,
любові та щастя. А ще в XVII столітті на її честь «приносять жер$
тви готовещіївся к браку, помощію єго мняше себе добро, ве$
селіє і любезне житіє стяжати. Ладо..., руками плещуще і о стол
біюще, воспівають». Про це повідомляють Густинський літопис
і Інокентій Гізель у своєму «Синопсисі» 1674 року. Богиня Лада
шанувалася багатьма слов’янськими народами, зокрема, поля$
ки відзначали її свято цілий місяць — з 25 травня по 25 червня —
і приносили в жертву богині білого півня.

(Г. Бондаренко)

*         *         *
ВЕЛЕС (Волос). Ім’ям Велеса — «скотьего бога» — торго$

вий люд, київські князі, дружинники присягалися так само, як і
ім’ям могутнього Перуна. Дослідники вважають, що перш ніж
стати охоронцем стад і опікуном купців, Велес шанувався як не$
бесний пастух. У давнину слово «скот» було синонімом багат$
ства, саме тому на весіллі садовлять молодих на кожух. Подеку$
ди в Україні, закінчуючи жнива, лишають на полі пучок ко$
лосків, так звану «Велесову бороду»: щоб наступного року вродив
добрий урожай.

Як власне ім’я, географічна назва, назва міфічних істот сло$
во «велес» поширене в мові багатьох слов’янських народів. Ок$
ремі дослідники вважають, що Велес був також покровителем
муз, оскільки «Велесовим внуком» автор «Слова о полку Іго$
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*        *        *
ЛІТНИК. Божество теплих літніх вітрів, син Стрибога. Мав

вигляд смаглявого юнака у широких білих шароварах.

*        *        *
ДОМОВИК (Домовий, Хазяїн, Дедо, Дідусь). За уявлення$

ми давніх українців, це хатнє божество, що дбало про благопо$
луччя родини, мешкало переважно на горищі (на лежаку). Мало
вигляд дідка, оброслого густою шерстю. Якщо ж він був голий,
то це віщувало нещастя, злигодні, хвороби тощо. Звідси звичай
садовити молодих на вивернутого кожуха, щоб у їхньому домі
не поселився голий Домовик,  тобто не обсіли злидні.

А ще він опікувався родинним вогнищем. Тому, коли
сім’я перебиралася у нову оселю, господиня топила востаннє піч,
вигрібала весь жар у чистий горщик і примовляла: «Ласкаво про$
симо, дідусю, на нове житло». У новому ж домі жар висипали у
піч.

Проте давні українці вірили: Домовик міг покарати тих лю$
дей, які не шанували своїх померлих родичів (не дбали про їхні
могили, не поминали), не дали притулку подорожньому, не до$
помогли сусідові, погорільцеві. Після скасування язичництва у
988 р. церква зробила Домовика образом негативним.

*        *        *
ДИВ. Божество страху та смерті, яке мало вигляд великого

хижого птаха з потворним жіночим обличчям. Як розповідаєть$
ся в легенді, Див завжди «сидить на сухому дереві і свище по$
зміїному, кричить по$звірячому, з ніздрів іскри сиплються, з вух
дим валить». Він був провісником смерті, особливо перед боєм.
Згадка про це божество є у «Слові о полку Ігоревім», в українсь$
ких примовках («Щоб на тебе Див прийшов» тощо).

*        *        *
ЖИВЕЦЬ. То капище богині Живи, храм, де стояло її скуль$

птурне зображення. На початку травня сюди сходилися жителі
навколишніх поселень, щоб попросити у Живи міцного здоро$

повір’ям, якщо людина повернеться до Чура, він убереже її від
усього лихого. Його образ вишивали на рушниках, вирізьблю$
вали на дереві.

*       *       *
ЖЕЛЯ. У руках цієї богині печалі, скорботи, плачу — піч із

жаром як символ смутку. Вважають, що від її імені утворилися
слова «жаль», «жалоба» й інші подібні.

*          *         *
ЛЕЛЬ. Бог кохання і бджолярства. Адже у давніх українців

бджола вважалася символом кохання і несла у собі, за їх уявлен$
нями, «солод меду й гіркоту жала». Це один з улюблених персо$
нажів давньої української міфології. Часом Лель виступає в об$
разі «вічного парубка», котрий обдаровував молодих радістю ко$
хання, опікувався дітьми, любив квіти, допомагав пасічникам.

*         *          *
ВОЗИЛО. Це божество, що охороняло коней від хвороб і

хижого звіра. В уяві давніх українців Возило поставало в образі
людини з кінськими вухами та копитами.

*         *        *
ВОСТРУХА — домашнє божество, що оберігало корів.

*          *         *
БІЛОБОГ (Дід). То головний бог добра, який захищає людей

від усякого зла, творець землі, води, батько Перуна, повелитель
Вирію та інших богів. Як засвідчують народні легенди, він по$
стійно воював із Чорнобогом, що уособлював чорні сили пітьми, мо$
року. Білобог – найголовніший персонаж давньоукраїнської міфо$
логії, який перетворювався, за народним повір’ям, у білого лебедя.

*         *        *
ЖИВА (Цица). У давніх українців богиня життя, жіночого

щастя. Допомагала породіллям під час пологів, полегшуючи їх.
Їй поклонялися жінки, які хотіли, але не могли мати дітей.
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*        *        *
ХОР.  Бог західних дощових вітрів, мряки. Син Стрибога.

Він мав вигляд юнака в мокрому одязі, по обличчю якого текли
сльози.

*        *        *
ЖИЦЕНЬ. У давніх українців то бог осені й осінніх робіт.

Його зображували низеньким, худорлявим чоловіком із суво$
рим виразом обличчя, з трьома очима та розкуйовдженим во$
лоссям на голові. Як  свідчать легенди, він ходить полями та го$
родами і стежить, щоб старанно було зібрано усе вирощене. Карає
ледачих і неохайних.

*        *        *
БОЖИЧ. За легендою, його у найдовшу зимову ніч народ$

жує Коляда, давньоукраїнська богиня неба. Це нове Сонце.
Новий рік, син Дажбога. Давні українці вважали:  доки Божич ро$
сте, збільшується день; Божич починає старіти і нарешті вмирає –
скорочується день.

ЗАВДАННЯ 95.
Продовжіть розповідь за таким початком: «Що я знаю про

вірування, звичаї, про духовне життя свого народу...»

ЗАВДАННЯ 96.
Напишіть твір$роздум на тему: «Віра наших предків».

ЗАВДАННЯ 97.
Проведіть засідання дискусійного клубу на тему: «УкраїнB

ська міфологія».

ЗАВДАННЯ 98.
Перекладіть українською мовою.

Заявление для прессы, на основании  заявления, обращать$
ся с заявлением, распространять заявление, поступило заявле$
ние, подавать заявление, на основании заявления.

в’я, благополуччя, достатку. Той, хто першим побачив навесні
чорногуза, ластівку або почув зозулю, приносив їй жертву.

*        *        *
ГАЙБОГ (Божниця, Божелісся, Праведний ліс). Так над$

дніпрянські українці називали заповідний ліс чи гай, де не мож$
на було рубати дерева чи навіть ламати гілки. Дозволялося брати
щепи з плодових дерев, а натомість класти поруч золоту чи  срібну
монети, інші коштовності.

*        *        *
ТРОЯН. Бог місяця, ночі  та  будівництва. Зображувався

триглавим, бо вночі був володарем трьох стихій — неба, землі
і підземелля. За повір’ям, він навчив людей теслярству,
різьбленню.

*        *        *
ТУР. Бог сили, лицарської честі, заступник воїнів і черед$

ників. Його зображували у вигляді багаторогого бика із золотою
шерстю; Тура$оленя; золотого барила з рогами. Культ Тура по$
в’язаний із розвитком скотарства. Як засвідчують деякі леген$
ди, Тур$бик мав десять рогів, і на одному з них був терем, а в
ньому — чарівна діва.

*        *        *
ЗЮЗЯ. Цей бог зими у давніх українців ходить босоніж, без

шапки, у білому кожусі. Зображувався у вигляді  невисокого на
зріст діда з білим волоссям і довгою сивою бородою.

*        *        *
ХЛІБНИК. Це хатнє божество оберігало зерно  та  борошно

у засіках від псування і гризунів. За повір’ям, сприяло також вда$
лому випіканню хліба.

*        *        *
ГЛУХАНЯ. Одна з тринадцяти дочок богині зла Мари. Ця

міфічна потвора відбирала у людей слух і мову. Вона мала вигляд
страхітливої баби без вух і рота.
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ЛІТЕРАТУРНЕ СЛОВОВЖИВАННЯ

ВBBBBBКЛАД — ВИКЛАДАННЯ
Вbbbbbклад, $у. Письмова чи усна розповідь про щось; стиль,

манера розповіді, опису: детальний виклад, популярний виклад,
форма викладу, ясність викладу.

Викладfffffння. Дія або результат її, коли щось викладають, вий$
маючи з чого$небудь, тощо: викладання товарів у крамниці, вик$
ладання візерунків.

ЗАВДАННЯ 101.
Прокоментуйте поданий нижче синонімічний ряд.

Викладати, розкладати, класти, складати; (стіну) мурувати;
виводити; (думку) розповідати, оповідати, доповідати, з’ясува$
ти; (фізику) читати лекції.

ВІЙСЬКОВИЙ — ВОЄННИЙ — ВОЇНСЬКИЙ
Військjjjjjвbbbbbй. Який стосується війська, військовослужбовця,

призначений для потреб війни. Вж. зі сл.: аеродром, аташе, бюд1
жет, госпіталь, дух, ешелон, завод, керівник, корабель, кореспон1
дент, кредит, лад, лазарет, льотчик, моряк, начальник, об’єкт,
округ, організатор, оркестр, парад, поїзд, потяг, порядок, призов,
радник, рапорт, статут, телеграф, шпиталь, автоінспекція,
академія, база, виправка, влада, дисципліна, дорога, економіка,
література, людина, медицина, могутність, організація, перева1
га, підготовка, присутність, сила, служба, справа, таємниця,
техніка, форма, фортеця, хитрість, хімія, частина, шинеля, ши1
нель, виробництво, відомство, замовлення, звання, керівництво,
планування, правило, співробітництво, спорядження, судно, учи1
лище, власті, заходи, кола, можливості, традиції. У знач. ім.:
військjjjjjвttttt — одяг і спорядження військовослужбовців; військjjjjjвbbbbbй
— військовослужбовець, військовик.

Воєнний. Який стосується війни, пов’язаний з нею. Вж. зі
сл.: закон, злочин, злочинець, конфлікт, напад, переворот, період,
потенціал, психоз, режим, стан, час, авантюра, боротьба, докт1
рина, загроза, здобич, інтервенція, історія, катастрофа, небезпе1

ЗАВДАННЯ 99.

ЯК МИ КАЖЕМО:
– про пихату людину;
– про дуже худу людину;
– про хитру людину;
– про активну, жваву людину.

     (Сухий як гілляка; гордий як гусак; верткий як
в’юн; спритний як в’юн; швидкий як в’юн; як вчора
народився).

ЗАВДАННЯ 100.
Складіть речення з поданими структурами.

Завідувач канцелярії, житлове питання, вести свою лінію,
завідувач відділу, покладати надії на (кого), бути під впливом
(кого), сподіватися на відповідь, поставити питання (перед ким,
кому), пропонувати посаду, надавати всіх вигід (кому), пропо$
зиція полягає (в чому), за пропозицією, складати уявлення (про
що), наводити приклад (чого).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Принимать решение — приймати рішення;
принять к сведению — взяти до відома;
принимать участие (в чем) — брати, взяти участь (у чому);
принять вид — набрати вигляду;
принять за другого — (помилково) вважати за іншого;
принять за правило — взяти за правило;
принять за основу — взяти за основу;
принимать меры — вживати заходів;
принять на свой счет — брати, взяти на свій рахунок;
принято во внимание — брати, взяти до уваги (на увагу).
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ЯК ПРАВИЛЬНО?
Військовий аташе — воєнний аташе;
військове відомство — воєнне відомство;
військовий переворот — воєнний переворот;
військовий режим — воєнний режим;
військова дружба — воїнська дружба;
військова наука — воєнна наука;
військовий обов’язок — воєнний обов’язок —

  воїнський обов’язок;
військова слава — воєнна слава — воїнська слава;
військовий статут — воєнний статут;
військовий потенціал — воєнний потенціал;
військове мистецтво — воєнне мистецтво;
військова тактика — воєнна тактика;
військова людина — воєнна людина;
військове звання — воєнне звання;
військовий героїзм — воєнний героїзм — воїнський героїзм;
військове училище — воєнне училище;
військовослужбовець — воєннослужбовець.

В   ТРАТА — В BBBBBТРАТИ — ВИДFFFFFТОК — ЗАТРFFFFFТИ
Вbbbbbтрата. Використання, витрачання чого$небудь з якоюсь

метою, для чогось: витрата води, витрата електроенергії, нор1
ма витрати пального на кілометр шляху.

Вbbbbbтрати, $ат, мн. Гроші, кошти, витрачені на щось: воєнні
витрати, дрібні витрати, незаконні витрати, непередбачені вит1
рати, судові витрати, витрати на освіту.

Видfffffток, $тку. Видача коштів$матеріалів для чого$небудь,
викликана чимсь; у бухгалтерії — кошти, витрачені або необхідні
для витрат при здійсненні чогось: адміністративно1господарські
видатки, бюджетні видатки, воєнні видатки.

Затрfffffти, $fт, мн. Гроші, матеріальні цінності, енергія, сила,
праця тощо, витрачені на щось: затрати на будівництво заводу,
капітальні затрати, затрати на побутові потреби, виробничі зат1
рати, затрати робочого часу, затрати праці.

ка, обстановка, операція, підтримка, політика, проблема, провока1
ція, ситуація, випробування, вторгнення, втручання, питання, при1
готування, становище, дії, події, зусилля, інтереси, плани, чвари.

Допустиме паралельне вживання «військовий» і «воєнний» з
такими словами: блок, союз, суд, трибунал, диктатура, допомо1
га, історія, машина, наука, промисловість, стратегія, тактика,
теорія, зіткнення, мистецтво, витрати, потреби, умови, цілі. У
скл. сл.: військово$історичний і воєнно$історичний.

Вjjjjjїнський. Який стосується воїна, воїнства, властивий вої$
нові, воїнам. Вж. (паралельно з «військовий») зі сл.: героїзм, обо1
в’язок, доблесть, дружба, повинність, присяга, слава, честь.

ЗБРJJJJJЙНИЙ — ОЗБРJJJJJЄНИЙ
Збрjjjjjйний. 1. Який відбувається, здійснюється із застосуван$

ням зброї:

2. Те саме, що озбрjjjjjєний: збройний загін, збройний люд.
Озбрjjjjjєний. Дієприкм. від озбрjjjjjїти; у знач. прикм.— який має

при собі зброю, забезпечений зброєю: добре озброєний, озброєний
вогнепальною зброєю, озброєний до зубів, озброєний загін, озброєні
люди.

ВОЯК – ВJJJJJЇН – ВОЯКА
Воzк, $f. Той, хто воює з ворогом. Від ночі вояки в спілці з

огневою сторожею лили воду на сю купу сіна (Фр.); Прийшов розказ
до війта, щоби доставив одного вояка (казка); Мітинг кінчився,
лунає команда, вояки швидко збігають по дошках у вагон  (Гончар).

Вjjjjjїн, $а. Те саме, що воzzzzzк. Дорожній пил, мости камінні  Під
ноги воїну лягли (Мас); Найкращі воїни — це вчорашні робітники
(Гончар).

Воzzzzzка, $и, ч. розм. 1. Те саме, що воzzzzzк. Бравий виявився він
вояка (Логв.); Козак Мамай — мандрівний запорожець, вояка і гуль1
тяй, жартун і філософ (Ільч.).

2. Іронічно — поганенький солдат; хлопець, який наслідує
воїна; забіяка: Ех ти, вояко!.. — промовив він.— Запалу й завзят1
тя багато, а сили й розуму мало... Як же ти воюватимеш? (Сміл.).

збройний виступ, збройний конфлікт, збройний на1
пад, збройний опір, збройна боротьба, збройне повстання,
збройні сили, збройні сутички.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ЯК ПРАВИЛЬНО?
Військовий аташе — воєнний аташе;
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  воїнський обов’язок;
військова слава — воєнна слава — воїнська слава;
військовий статут — воєнний статут;
військовий потенціал — воєнний потенціал;
військове мистецтво — воєнне мистецтво;
військова тактика — воєнна тактика;
військова людина — воєнна людина;
військове звання — воєнне звання;
військовий героїзм — воєнний героїзм — воїнський героїзм;
військове училище — воєнне училище;
військовослужбовець — воєннослужбовець.

В   ТРАТА — В BBBBBТРАТИ — ВИДFFFFFТОК — ЗАТРFFFFFТИ
Вbbbbbтрата. Використання, витрачання чого$небудь з якоюсь

метою, для чогось: витрата води, витрата електроенергії, нор1
ма витрати пального на кілометр шляху.

Вbbbbbтрати, $ат, мн. Гроші, кошти, витрачені на щось: воєнні
витрати, дрібні витрати, незаконні витрати, непередбачені вит1
рати, судові витрати, витрати на освіту.

Видfffffток, $тку. Видача коштів$матеріалів для чого$небудь,
викликана чимсь; у бухгалтерії — кошти, витрачені або необхідні
для витрат при здійсненні чогось: адміністративно1господарські
видатки, бюджетні видатки, воєнні видатки.

Затрfffffти, $fт, мн. Гроші, матеріальні цінності, енергія, сила,
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2. Іронічно — поганенький солдат; хлопець, який наслідує
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пожалуйста, не стоит благодарности — будь ласка, нема за що;
по одному; не все сразу — по одному; не всі одразу.

*        *        *
Багато говорити і багато сказати не є те саме.

Софокл

*        *        *
Або якомога коротше, або якомога приємніше.

Плутарх

*        *        *
Справжнє красномовство полягає у сутності, але не у словах.

 Ш. Сент.1Бев

*        *        *
Одне слово, сказане від щирого серця, діє на наш розум силь$

ніше усяких найважливіших доказів і переконливіше усяких роз$
мірковувань, а особливо якщо воно сказане саме тоді, коли треба...

А. Амієль

*        *        *
Красномовство — це дар, який дозволяє нам оволодіти ро$

зумом і серцем співрозмовника, здатність тлумачити чи навіяти
йому все, що нам потрібно.

  Ж. Лайбрюйєр

ЗАВДАННЯ 102.
Розіграйте діалоги, використовуючи слова витрата — витрати

— видаток — затрати.

ЗАВДАННЯ  103.
Увага! Наголос! З поданими словами складіть словосполу$

чення.
Абзfц, абітурієнт, абонемtнт, захиснbй, захиснbк,

захиснbця, захистbти, захищe, захистbш, захистbть, захистbмо,
захиститt, захистzть, захищfти, захищfю, захищfєш,
захbщений.

УСТАЛЕНІ ВИРАЗИ
На чем свет стоит — на всі застави;
на чем мы остановились? — на чому ми зупинились?
хвост трубой — хвіст бубликом;
хиханьки да хаханьки — смішки та пересмішки;
не болтай глупостей! — не говори дурниць! не мели дурниць!
не зевай! — не лови гав!
осмелюсь сказать — насмілюся сказати;
по имеющимся сведениям — за наявними відомостями;
ни в коей мере — ні в якій мірі;
я не уверен — я не певний;
это еще неизвестно — це ще невідомо;
по определению — за визначенням;
уносить ноги — брати ноги на плечі;
приветствуйте от меня — вітайте від мене;
с вашего разрешения — з вашого дозволу;
сгораю от нетерпения — аж палаю з нетерпіння;
прекрати! — облиш!
прекрати!, попридержи язык! — схаменися,

  перестань базікати!
вгамуйтеся, тихіше!

прошу прощения — прошу пробачення;
прошу прощения, простите — прошу пробачення, даруйте;

  прекратите, тише! —
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