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канікул 4 (чотири) географічні карти, 2 (два) підручники з гео$
графії, 1 (один) підручник з історії України, 1 (один)  набір для
креслення.

25 березня 2008 р.                                                                     В. Корчовий

*      *      *
РОЗПИСКА

     Я, директор школи села Веселий Кут,
Іван Васильович Карабут,
одержав від Майківської Тамари
відповідні товари шкільні:

бутси і кеди (чотири пари),
шахи, фляги, транспортири (по чотири).

 (Підпис)
          (Д. Білоус)

ЗАВДАННЯ 58.
За наведеними зразками напишіть одну з таких розписок:

—  розписку учня про одержання від завідувача шкілької бібліоB
теки 30 підручників для учнів 7Bго класу;

— розписку студента про одержання залікових книг від декана
факультету.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.
ЧИСЛІВНИК

КІЛЬКІСНІ Й ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ ЧАСУ
І досі ще багато хто не знає, як треба точно означити час, і

питає: «Скільки зараз годин?», — замість — «Котра година?» Чує$
мо інколи: «Зараз година ночі», — замість — «Зараз перша година
ночі» тощо. Навіть в українсько$російському словнику АН

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. РОЗПИСКА.
КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.

ЧИСЛІВНИК

РОЗПИСКА
Розписка — документ, що може бути службового та приват$

ного характеру; підтверджує передачу й одержання документів,
грошей, товарів, продуктів тощо, завірений підписом одержувача.

Зразок №  1
РОЗПИСКА

Я, Корчова Марія Павлівна, одержала 01 червня 2008 р. від
Житомирського Франца Антоновича 150 (сто п’ятдесят) тисяч
гривень. Зобов’язуюсь вказану суму повернути 05 червня 2008 р.

Дата                                                                                                                     Підпис
01.06.08 р.                                                                                                    
Засвідчення                                                                                                       Підпис

Зразок № 2
РОЗПИСКА

Мною, учнем 10$го класу Божиковецької середньої школи
Корчовим В.П., одержано від завідувача шкільної бібліотеки
Т.Г. Шевчука для тимчасового користування на час весняних

РОЗДІЛ4

М.П. Корчова
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буде сьома. Не дробові числівники, а цілі, що означають кількість
хвилин якоїсь години, треба ставити з тими ж прийменниками
за попередніми правилами: десять на другу, тридцять на другу або
тридцять до другої, за двадцять друга або двадцять до другої.

Коли мовиться не про означення часу доби, поділеної на 24
години, а про кількість часу, витрачену на якусь роботу чи дію,
тоді слід користуватись кількісними числівниками: «Як ось із
неба дощ полився, в годину весь пожар залив» (І. Котляревсь$
кий); «От ми й узялися перевіряти рахунки з десятої ранку аж до
сімнадцятої дня, витративши на це діло сім годин»

(Б. Антоненко1Давидович)

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ
О котрій годині?
О... хвилин на ... у (ю)
О двадцять п’ять хвилин на
      третю

О пів на ... у (ю)
О пів на другу

За ... хвилин ... а (я)
За чверть (за десять хвилин)
      третя

О ... ій (годині)
О п’ятій годині

Котра година?
 хвилин на ... у (ю)
 двадцять хвилин на першу

пів на ... у (ю)
пів на другу

за ... хвилин ... а (я)
за чверть (за десять хвилин)
п’ята

... а (я) (година)
п’ята година

КОТРА ГОДИНА?
Форма відліку часу в Україні єдина,
з плином літ не пригасла, не стерта.
Ви питаєте: котра воно година?
І вам кажуть: друга, третя, четверта...

УРСР натрапляємо на паралельні вислови: «не пізніше трьох гоB
дин» і «не пізніше                                    », а вислів «                                     дня»
перекладається «во втором часу дня» і «в два часа дня».

Такий паралелізм у справі означення часу, де має бути абсо$
лютна точність,— недопустима річ. Тут конче треба твердо стати
на бік якоїсь одної форми вислову й ставити на означення часу
доби або кількісні числівники («Я встав у сім годин ранку»), або
порядкові («Я встав о сьомій годині ранку»). Наша мовна тради$
ція стоїть за порядкові числівники: «О п’ятій годині виїхали ми з
монастиря» (М. Коцюбинський); «Завтра об одинадцятій на мене
чекатиме інженер» (Ю. Смолич). У цих фразах порядкові числі$
вники п’ятій, одинадцятій означають не проміжок часу між дво$
ма годинами — четвертою й п’ятою, десятою й одинадцятою, як
у російських висловах                   часу, в одиннадцатом, а точно виз$
начену годину, що по$російському буде: в пять часов, в одиннадB
цать часов. На доказ цього можна навести ще одну фразу з творів
М. Коцюбинського: «Рівно о пів до сьомої панна Анеля пройде
через столову у кухню». Виходячи з цього, треба питати не
«Скільки годин?», а — «Котра година?», казати не «Одна година
ночі», а — «Перша година       » тощо.

Якщо треба сказати не про точно означений час, а лиш при$
близно назвати період між двома годинами, відповідно до ро$
сійських висловів в пятом часу, в одиннадцатом, тоді слід ставити
перед порядковим числівником прийменник     : «Ой сплю го$
дину, сплю і другу, а вже повертає та на третю» (С. Гулак$Арте$
мовський). Отож російську фразу «Я приду в пятом часу» треба
сказати по$українському: «Я прийду на п’яту годину», а не «Я
прийду о п’ятій годині», — бо це означає вже точний, а не при$
близний час.

Дробові числівники часу передаються відповідним дробом
із прийменником на до половини години: чверть на третю,— з
прийменниками на або до, коли буде половина години: пів на
сьому або пів до сьомої, як це ми вже бачили в фразі з твору М. Ко$
цюбинського, — чи прийменниками до або за, коли перейшло
вже за половину години: за чверть сьома або чверть до сьомої,
цебто: чверть години залишилось до сьомої або за чверть години

о другій годинітретьої години

в пятом

ночі

на

(з живих уст).
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Время летит — час летить.
Хватает времени — вистачає часу (на що).
В последнее время — останнім часом; в останній час.
Мало времени — обмаль часу.
Не иметь времени — не мати часу.
На время отсутствия — на час відсутності.
Терять время — гаяти час, марнувати час.
Время вышло — час вийшов.

ЗАВДАННЯ 59.

1;  5;  7;   11;  55;  69;  379;   11/2;   1,5;  0,5;   138 000;  27 345;   1345
241; 25 341 428.

ЗАВДАННЯ 60.

Коли  (учора, сьогодні, завтра). З якого часу  (зранку, здав$
на). До якого часу (доти, довіку).

ЗАВДАННЯ 61.
Розіграйте діалоги, використовуючи вирази.

Раз у раз
рік у рік
день у день
з дня на день
час від часу
кінець кінцем

ЗАВДАННЯ 62.

ЯК ПРАВИЛЬНО?
Чисельний аналіз — числовий аналіз;
численна аудиторія — багаточисельна аудиторія;
чисельна перевага — численна перевага;
численні війська — чисельні війська.

Щоб почуті на лекції мовні норми
нам у пам’ять міцніш западали,
вчили ми порядкових числівників форми
і на них різні речення дома складали.

Наприклад: «Долаючи втому,
дівчата на полі сушили м’яту.
Одна каже: «Це ж прийдем додому
не раніше як пів на дев’яту».

А друга: «Але ж на люди
ти не підеш у сукні прим’ятій.
То воно уже так і буде:
прийдем до клубу десь о дев’ятій».
Граматичні ці форми — не випадковість.
Ще хочете прикладів? Ось вам:
у Ірини Вільде є гарна повість,
і зветься вона: «Б’є восьма».

Граматична ця форма добре відома.
Щоб закріпити почуте в класі,
придумайте й ви свої приклади вдома
на цю форму відліку часу.

(Д. Білоус)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Каждый час — щогодини.
Без четверти час — за чверть перша.
Без пятнадцяти час — за п’ятнадцять хвилин перша.
Час пятнадцать  (минут)   — п’ятнадцять  (хвилин)  по першій.
Часы приема — години прийому.
Часы отдыха — години відпочинку.
Выбирать время — вибирати час (для чого).
Занимать время — забирати час.
Использовать  время — використовувати  час   (на  що;  для  чого).
Со временем — згодом; з часом.
Рабочее время — робочий час.

Запишіть числа словами. Поставте наголоси.

Складіть і запишіть речення з поданими словами та структурами.
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ЗАВДАННЯ 60.

Коли  (учора, сьогодні, завтра). З якого часу  (зранку, здав$
на). До якого часу (доти, довіку).

ЗАВДАННЯ 61.
Розіграйте діалоги, використовуючи вирази.

Раз у раз
рік у рік
день у день
з дня на день
час від часу
кінець кінцем

ЗАВДАННЯ 62.

ЯК ПРАВИЛЬНО?
Чисельний аналіз — числовий аналіз;
численна аудиторія — багаточисельна аудиторія;
чисельна перевага — численна перевага;
численні війська — чисельні війська.

Щоб почуті на лекції мовні норми
нам у пам’ять міцніш западали,
вчили ми порядкових числівників форми
і на них різні речення дома складали.

Наприклад: «Долаючи втому,
дівчата на полі сушили м’яту.
Одна каже: «Це ж прийдем додому
не раніше як пів на дев’яту».

А друга: «Але ж на люди
ти не підеш у сукні прим’ятій.
То воно уже так і буде:
прийдем до клубу десь о дев’ятій».
Граматичні ці форми — не випадковість.
Ще хочете прикладів? Ось вам:
у Ірини Вільде є гарна повість,
і зветься вона: «Б’є восьма».

Граматична ця форма добре відома.
Щоб закріпити почуте в класі,
придумайте й ви свої приклади вдома
на цю форму відліку часу.

(Д. Білоус)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Каждый час — щогодини.
Без четверти час — за чверть перша.
Без пятнадцяти час — за п’ятнадцять хвилин перша.
Час пятнадцать  (минут)   — п’ятнадцять  (хвилин)  по першій.
Часы приема — години прийому.
Часы отдыха — години відпочинку.
Выбирать время — вибирати час (для чого).
Занимать время — забирати час.
Использовать  время — використовувати  час   (на  що;  для  чого).
Со временем — згодом; з часом.
Рабочее время — робочий час.

Запишіть числа словами. Поставте наголоси.

Складіть і запишіть речення з поданими словами та структурами.
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Подавать предложение — подавати пропозицію;
получать предложение — одержувати пропозицію;
отвергать предложение — відкидати пропозицію;
отклонять предложение — відхиляти пропозицію;
принимать предложение — приймати пропозицію.

УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНЕ СЛОВОВЖИВАННЯ

ГЕНЕРFFFFFЛЬНИЙ – ГЕНЕРFFFFFЛЬСЬКИЙ
Генерfffffльний. Найважливіший, головний, вирішальний, ос$

таточний. Вж. зі сл.: директор, конструктор, бій, наступ, план,
заняття, реконструкція, реорганізація, репетиція, огляд, проба.

Генерfffffльський. Який стосується генерала, належний, влас$
тивий йому. Вж. зі сл.: син, одяг, погони, форма, автомобіль, вда1
ча, звання.

ЯК ПРАВИЛЬНО?

Відповідь свою запишіть.

Генеральський син — генеральний син;
генеральський автомобіль — генеральний автомобіль;
генеральська реконструкція — генеральна реконструкція.

ГОЛОВНBBBBBЙ —  ОСНОВНBBBBBЙ
Головнbbbbbй. 1. Прикм. від головfffff: головний біль, головний мо1

зок, головний убір.
2. Найважливіший, найсуттєвіший.  Вж.  зі сл.:  зміст, ме1

тод, мотив, наголос, напрям, підсумок, показник, представник,
приз, пункт, район,  удар,  урок,  ідея,  мета,   надія,  перешкода,
порода,  причина, проблема, риса, роль, тема, тенденція, турбо1
та, умова, джерело, завдання, питання.

УСМІХНІТЬСЯ!
— Десять років я працюю у вас за трьох, а отримую звичайну

платню. Я прошу підвищення,— звертається   підлеглий   до   на$
чальника.

— Підвищити   платню   не   можу, — відповідає   начальник.
— Але скажіть, чию роботу ви виконуєте, і я вижену отих двох
дармоїдів!

ЗАВДАННЯ 63.
Напишіть діловий звіт, використовуючи наведені нижче

синтаксичні структури.

Розрахунок готівкою, податок з обороту, накладення стяг$
нення, накладення штрафу, на підставі наказу, на нашу адресу.

ЗАВДАННЯ 64.
Складіть і запишіть речення, використовуючи наведені

нижче антонімічні пари.

Плаксивий/сміхотливий, розплакатися/розсміятися, мов$
чазний/говіркий, мовчати/казати, мовчун/балакун, минулий/
теперішній, давній/сучасний, теперішній/нинішній, давнина/
сучасність.

ЗАВДАННЯ 65.
Запишіть українські відповідники до слів російської мови.

Прочитайте, правильно наголошуючи слова обох мов.

Верба, инструмент, чернила, очки, библиотека, заморозки,
досуг, творог, тефтели, страда, арбуз, ненависть, крапива.

ЗАВДАННЯ 66.
Прочитайте. З українськими варіантами складіть і запишіть

дискусійну розповідь.
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тивий йому. Вж. зі сл.: син, одяг, погони, форма, автомобіль, вда1
ча, звання.

ЯК ПРАВИЛЬНО?

Відповідь свою запишіть.

Генеральський син — генеральний син;
генеральський автомобіль — генеральний автомобіль;
генеральська реконструкція — генеральна реконструкція.
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Головнbbbbbй. 1. Прикм. від головfffff: головний біль, головний мо1

зок, головний убір.
2. Найважливіший, найсуттєвіший.  Вж.  зі сл.:  зміст, ме1

тод, мотив, наголос, напрям, підсумок, показник, представник,
приз, пункт, район,  удар,  урок,  ідея,  мета,   надія,  перешкода,
порода,  причина, проблема, риса, роль, тема, тенденція, турбо1
та, умова, джерело, завдання, питання.

УСМІХНІТЬСЯ!
— Десять років я працюю у вас за трьох, а отримую звичайну

платню. Я прошу підвищення,— звертається   підлеглий   до   на$
чальника.

— Підвищити   платню   не   можу, — відповідає   начальник.
— Але скажіть, чию роботу ви виконуєте, і я вижену отих двох
дармоїдів!

ЗАВДАННЯ 63.
Напишіть діловий звіт, використовуючи наведені нижче

синтаксичні структури.

Розрахунок готівкою, податок з обороту, накладення стяг$
нення, накладення штрафу, на підставі наказу, на нашу адресу.
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теперішній, давній/сучасний, теперішній/нинішній, давнина/
сучасність.
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Запишіть українські відповідники до слів російської мови.

Прочитайте, правильно наголошуючи слова обох мов.

Верба, инструмент, чернила, очки, библиотека, заморозки,
досуг, творог, тефтели, страда, арбуз, ненависть, крапива.
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факт, фактор, віха, галузь, деталь, думка, заслуга, істина, комі1
сія, лабораторія, нарада, особа, особливість, подія, праця, про1
блема, професія, річ, робота, розмова, роль, сполука, справа, тає1
мниця, тема, угода, умова, форма, відкриття, діло, завдання, за1
сідання, місто, місце, питання, укріплення, збори.

Вfffffжний. 1. Сповнений гідності, поважний, гордий: важний
генерал, важний професор, важна особа.

ЗАВДАННЯ 67.
Запишіть 10 речень зі словами: бережливий — бережний; важB

ливий — важний.

УСТАЛЕНІ ВИРАЗИ
По$видимому — мабуть;
по всем привилам — за всіма правилами;
по всей вероятности — цілком імовірно, мабуть;
что еще важно отметить — що ще важливо відзначити;
что еще можно добавить к сказанному — що ще можна

           додати до сказаного;
что еще можно сказать — що ще можна сказати;
чем я могу быть вам полезным? — чим можу бути корис$

ним?
разумеется — звичайно;
 пошел вон! — забирайся геть!
 осторожно, окрашено! — обережно, пофарбовано!
прежде всего — перш за все;  над усе;  передусім;

        насамперед; в першу чергу;
прежде чем продолжить — перш ніж продовжити;
прежде чем сказать — перш ніж сказати;
не называя имен — не називаючи імен;
не в обиду сказано — даруйте на слові;
ничего не могу поделать — нічого не можу вдіяти;
как все считают — як всі вважають;
два сапога пара — який їхав, таку й стрів;
ничуть не бывало — аж ніяк;
резюмируя все сказанное — підсумовуючи сказане;

3. Який рухається попереду когось, чогось; передній. Вж. зі
сл.: вагон, дозор, загін, танк, автомашина.

4. Який перебуває в центрі чогось. Вж. зі сл.: вхід, корпус [уні1
верситету], під’їзд, шлях, вулиця, дорога, пристань.

5. Який очолює що$небудь, старший над кимсь тощо. Вж. зі
сл.: агроном, актор, економіст, інженер, лікар, отаман, помічник,
режисер, штаб, квартира, підприємство, речення, управління.

 Основнbbbbbй. Те саме, що головнbbbbbй. 2. Вж. зі сл.: елемент, засіб,
закон, зміст, капітал, колектив, мотив, наголос, напрям, обов’я1
зок, осередок, показник, район вирощування, рід військ, сорт, тип,
тягар, урок, факт, фонд, фундамент, відмінність, група, дисцип1
ліна, ділянка, олійна культура, маса, причина, риса, робота, спо1
руда, суперечність, тема, умова, виробництво, завдання, значен1
ня, зусилля, знаряддя, питання, види зброї, заходи, сили.

ЯК ПРАВИЛЬНО?
Головний урок — основний урок;
головна турбота — основна турбота;
головний агроном — основний агроном;
головний напрям — основний напрям;
головна причина — основна причина;
головний вхід — основний вхід;
головне питання — основне питання.

БЕРЕЖЛИВИЙ – БЕРЕЖНИЙ
Бережлbbbbbвий. Ощадливий, економний: бережливий господар,

бережливий керівник, бережливе витрачання матеріальних і тру1
дових ресурсів.

Бtttttрежний. Який уміє берегти щось, дбайливо поводитися з
чим$небудь; дбайливий: бережне ставлення, бережне викорис1
тання.

ВАЖЛBBBBBВИЙ – ВАЖНИЙ
Важлbbbbbвий. Який має велике, особливе значення. Вж. зі сл.:

вантаж, виріб, висновок, етап, договір, документ, дослід, завод,
засіб, крок, метал, об’єкт, процес, район, ритуал, рубіж, стимул,
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разумеется — звичайно;
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прежде всего — перш за все;  над усе;  передусім;

        насамперед; в першу чергу;
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ничуть не бывало — аж ніяк;
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засіб, крок, метал, об’єкт, процес, район, ритуал, рубіж, стимул,
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Розділ 5

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ДОРУЧЕННЯ.

 КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ДОРУЧЕННЯ
Доручення — це документ, який виражає юридичну довіру

особі при здійсненні яких$небудь юридичних дій, а також з ме$
тою одержання грошових коштів.

Зразок № 1
Доручення

Я, Олексієнко Володимир Борисович, доручаю Олексієнко
Тетяні Андріївні одержати в касира належну мені зарплату за
квітень.

Доручення дійсне до 03 червня 2008 р.
Дата                                                                                      Підпис
02.05.2008                                                                          В.Б. Олексієнко

Засвідчення.
Підпис інженера Олексієнка В.Б. засвідчую:

Начальник цеху                                                                 О.М. Петренко
02.05.2008.

РОЗДІЛ5

лязгать зубами — клацати зубами;
плакать навзрыд — ридма ридати;
первым делом — щонайперш;
факт остается фактом — факт лишається фактом;
филькина грамота — фільчина грамота;
осмелюсь спросить — насмілюся запитати;
строить глазки — бісики пускати;
строить козни — підступи чинити;
разбиться в лепешку — зі шкури вилізти;
не по вашей милости — не з вашої ласки.

*        *       *
Сказано — зроблено.
Краще мудро мовчати, ніж даремно базікати.
Яка людина, така й мова.
По одягу нас вітають, а по розуму проводжають.
Спершу слово зваж, а потім скаж.
Велика справа — мовчання.
Живе слово краще виховує.




