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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.
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ЗАВДАННЯ 68.
За наведеними зразками напишіть доручення (на вибір):

— доручення одного учня другому на отримання цінної бан$
деролі у відділенні зв’язку;

— доручення від класного керівника учневі на отримання
навчальної літератури в книжковому магазині для школи;

— доручення від завідувача бібліотеки студентові на отри$
мання в магазині художньої літератури для інституту.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Лист учня 81го класу Івана Парадицького

до Президента Їжака

Президенте наш Їжаче,
щось неясно мені:
українська мова наче
і державна і ні.

Нею пишемо у зшитку,
нею чуємо урок.
Далі цього сфера вжитку
уперед ані на крок.

А урок — це крапля в морі.
Як любить? Як учить?
Вийшов з класу — в коридорі
й скрізь російська звучить.

А про українську галас,
а потрібні діла,
щоб державною і звалась
і насправді була!

Та ж період не царистський
Слава Богу у нас.
Ваш Іван Парадиський,

                                                                                    8$й клас.
                                                                                               (Д. Білоус)

Зразок № 2
Доручення

Місто Київ, п’ятого травня дві тисячі восьмого року.
Я, Карпенко Петро Васильович, який мешкає в м. Києві по

вул. Сагайдачного, 9, кв. 15, цим дорученням уповноважую гр.
Кононенка Михайла Івановича, який мешкає  за тією ж адре$
сою, розпоряджатися належним мені грошовим вкладом, що
знаходиться в Залізничному відділенні Ощадного банку № 1217
м. Києва на рахунку № 1927.

Доручення видане без права передоручення і дійсне стро$
ком на два роки, тобто по п’яте травня дві тисячі десятого року.

    Підпис

Зразок № 3
Доручення

Тов. Іванченку Михайлу Миколайовичу доручено одержа$
ти з ремонтної майстерні № 27 м. Києва одну друкарську ма$
шинку згідно з накладною № 107.

Доручення дійсне до 01 квітня 2008 р.
Підпис тов. Іванченка М. М.....................

засвідчується
Начальник цеху                                                    О.Б. Мельник
05 березня 2008 р.

Зразок № 4
Доручення

Я, Тернова Оксана Іванівна, доручаю своєму однокласни$
кові, Олексієнку Анатолію Петровичу, одержати в Старокиївсь$
кому відділенні зв’язку три бандеролі на моє ім’я.

05 квітня 2008 р.                                                                                О. Тернова

Підпис учениці О.І. Тернової засвідчую:
Секретар
середньої школи № 91
05 квітня 2008 р.                                                        М.П. Кондратенко
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лили стародавні греки. Слов’янська азбука була зроблена за зраз$
ком грецької. До 24 грецьких літер було додано ще 19 літер. На
наші українські землі ця азбука прийшла тисячу років тому. Увесь
цей час вона змінювалась і вдосконалювалась, аж доки не стала
такою, якою ми сьогодні і користуємося.

                                                                (А. Коваль)

АЗБУКА — АБЕТКА — АЛФАВІТ
Азбука. 1. Сукупність літер якогось письма, розташованих у

прийнятому порядку; переносно — найпростіші засади якоїсь
науки, справи: слов’янська азбука, азбука математики, вчити
азбуку.

2. Книжка для початкового навчання, буквар.
Абетка. Те саме, що азбука: за абеткою, слов’янська абетка.
Алфавіт, $у. Те саме, що азбука: український алфавіт, за ал1

фавітом.

АЗБУЧНИЙ — АБЕТКJJJJJВИЙ — АЛФАВSSSSSТНИЙ. У словосп.:
азбучна (абеткова) істина, азбучне (абеткове) поняття, абет1
ковий (алфавітний) порядок, в абетковому (азбучному, алфавіт1
ному) порядку, алфавітна система, алфавітне письмо, алфавіт1
ний покажчик, алфавітний список, укладений за алфавітним прин1
ципом. Пор. азбука.

УВАГА! НАГОЛОС!

Абtтка, абеткjвий, абеткувfти.

ЗАВДАННЯ 70.
Запишіть під диктовку, написане звірте з надрукованим і поB

милки, якщо вони трапляться, виправте.

Граматика як наука виникла приблизно дві з половиною
тисячі років тому. Спочатку слово означало писемність взагалі
(назва походить від слова «грамма», тобто буква). У Давній Русі
словом                  називали писемні документи. І донині осві$

МОЖЕ, ВИ ВІДПОВІСТЕ?
Наді З.

До бабусеньки до Львова
Надя їздила в село.
Українська казка, мова,—
як там гарно їй було!

Й на Бориспільщині всюди
в ріднім краї татуся
рідною говорять люди,
всі близькі, рідня уся.

А до Києва прибуде —
близько, майже на межі,—
 мова тут нерідна всюди,
назви, вивіски чужі.

І дівча, відчувши зміни,
каже: — Тату, а чому
тут немає України? —
Що сказать на це йому?

Надя ремствує і плаче.
А питання не просте,
Президенте наш Їжаче,
може, Ви відповісте?

                                                                               (Д. Білоус)

 Шановні друзі! А може, ви відповісте?

ЗАВДАННЯ 69.

Наше слов’янське письмо — знайомі та звичні літери абетки
— пройшло довжелезний шлях, доки дійшло до нас. Поклав по$
чаток цьому один дуже давній і беручкий народ — фінікійці, які
жили за 50 століть до нас. Їхнє письмо запозичили й удоскона$

Перепишіть текст.

граматика
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ЗАВДАННЯ 73.
Прочитайте уважно текст. Перекажіть його.

Біля витоків слов’янської писемності стояли брати Кирило і
Мефодій. Народилися вони в сім’ї знатного воїна у грецькому
місті Солунь (тепер Салоніки). Старший — Мефодій — 815 р.,
молодший — Костянтин — бл. 827 р. Згодом у ченцях молодший
приймає ім’я Кирило, з ним він і увійшов в історію. Вчився Ки$
рило у Константинополі, при дворі імператора. Обидва брати
були одними з найосвіченіших людей того часу. З 863 р. живуть у
Моравії і Паннонії та починають проповідувати православ’я
(відкидаючи пануючий тоді католицизм). За їх активної участі
при церквах відкриваються православні школи, для них Кирило
та Мефодій перекладають слов’янськими мовами грецькі цер$
ковні книги. Писали вони й власні твори, до текстів яких пізніше
не раз зверталися письменники і науковці Європи. Кирило ство$
рив один з двох давніх слов’янських алфавітів — глаголицю. На
честь творця його назвали потім кирилицею. Ця абетка заклала
основи і стала могутнім поштовхом у розвитку писемності, осві$
ти, науки та культури на слов’янській землі.

                                                                                                            (А. Притула)

ЗАВДАННЯ 74.
Запишіть текст. Визначте тип мовлення. Яка основна думка

тексту? Дайте йому заголовок. З’ясуйте, якими мовними засобаB
ми користується автор.

Аркуші з папіруса, на яких писали древні єгиптяни, не мож$
на було згинати, бо поламаються ж. Тому їх згортали у трубку. І
лише після того, як виготовили пергамент і папір, постала потре$
ба у «кожусі» для листів — конверті. Щоправда, спершу корес$
понденцію відправляли «пакетом», тобто писали лише на одно$
му боці, потім складали текстом всередину.

Вважається, що винахідником прототипа сучасного конвер$
та є англієць Бревер із Брайтона, який у 20$х роках ХІХ століття

чену людину називають грамотною. Ще стародавні народи ста$
вилися до письменності як до чудодійного мистецтва; люди, які
знали письменність, належали до особливої касти. Професія
писаря була дуже шанованою.

        (За В. Драчуком)

ЗАВДАННЯ 71.
Прочитайте, дотримуючись правильної інтонації.

Слово «школа» є в усіх слов’янських мовах. У давньо$
грецькій мові було слово схоле, від якого походить і наше школа.
От тільки буквальне значення його у греків було іншим. Спо$
чатку «затримка», потім «заняття у вільний час», далі «читання»,
а вже пізніше — «лекція»; сучасне — «школа». З’явилися там
школи десь у VI ст. до н.е. Вчилися в них хлопчики з вільних
родин. Спочатку вони відвідували школу, де навчали читати, пи$
сати й лічити. Потім у школах, де їх навчали співів, музики, поезії,
ще пізніше, в інших школах, проводилося фізичне виховання й
загартування: тут готували майбутніх воїнів. Усі ці школи були
приватними.

                                                                                                                (А. Коваль)

ЗАВДАННЯ 72.
Складіть розповідь за поданим початком. У розповіді вико$

ристайте діалог.

Першу школу заснував у Києві Володимир Святий, і в ній
вчилися діти бояр та інші. У школах вчили не тільки читати та
писати, а й співати церковних пісень та ще вчили грецької мови.
Із шкіл виходили священики й інші церковні служителі, писці,
які переписували книги (бо тоді ще не вміли їх печатати), та пе$
рекладчики, які перекладали книжки з грецької і інших мов на
церковнослов’янську. Ярослав теж упадав коло просвіти і заво$
див школи, і письменні тоді були не тільки князі, дружина та
духовенство, а й багато городян.

                                                                                                                 (М. Аркас)
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ЗАВДАННЯ 73.
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честь творця його назвали потім кирилицею. Ця абетка заклала
основи і стала могутнім поштовхом у розвитку писемності, осві$
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чену людину називають грамотною. Ще стародавні народи ста$
вилися до письменності як до чудодійного мистецтва; люди, які
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які переписували книги (бо тоді ще не вміли їх печатати), та пе$
рекладчики, які перекладали книжки з грецької і інших мов на
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ЗАВДАННЯ 76.
Перекладіть українською мовою.

Решающий фактор, оплата по факту, располагать фактами,
становиться фактором, факт имеет место, важный фактор, глав$
ный фактор, известный факт, бесспорный факт.

ЗАВДАННЯ 77.
 З’ясуйте, тлумачення яких слів наведено нижче. Складіть і

запишіть із цими словами речення.

1. Дійсна, невигадана подія, явище, приклад (те, що слугує
підтвердженням якогось положення, висновку).

2. Умова, рушійна сила, причина будь$якого процесу, яви$
ща (чинник).

3. Організація, що відає якоюсь галуззю народного госпо$
дарства, торгівлі, науки, культури та працює в цій галузі — уря$
дова, політична, торговельна, наукова, дослідна, проектна тощо
(Кабінет Міністрів, універмаг, академія, інститут, конструк$
торське бюро).

4. Організація, яка провадить навчально$виховну, культур$
но$освітню, оздоровчу роботу тощо (школа, інтернат, універ$
ситет, інститут, дитячий садок).

ЗАВДАННЯ 78.
Складіть і запишіть із антонімічними парами речення.

Безмежний/обмежений, брати/давати, важливий/дріб’яз$
ковий, тихо/голосно, тиша/голос, беззвучний/гучний, нечут$
ний/лункий, слабий/лункий; таємний/явний, старий/молодий,
старий/новий, природний/штучний, постійність/змінність,
сталий/мінливий.

ЗАВДАННЯ 79.
Перекладіть українською мовою.

почав виготовляти спеціальні «кожухи» для листів. Відправляти
в них послання стало престижним. Перші конверти робилися без
клею, тому їх запечатували облатками — спеціальними стрічеч$
ками. Клей на них з’явився водночас із маркою  у тій таки ж Англії
1840 року.

(З календаря)

FFFFFРКУШBЛИСТ
FFFFFркуш, $а. Шматок, пласт якогось тонкого й плоского мате$

ріалу певної форми й розміру — переважно паперу, картону,
рідше фанери, заліза тощо. Вживається як одиниця вимірюван$
ня обсягу книги, що дорівнює шістнадцяти сторінкам друкова$
ного тексту. FFFFFвторський fffffркуш. Одиниця виміру обсягу твору,
що дорівнює 40 000 друкованих знаків. Друкjjjjjваний fffffркуш. Оди$
ниця виміру обсягу видання, яка дорівнює половині паперового
аркуша при стандартних форматах. ОблікjjjjjвоBвидавнbbbbbчий fffffркуш.
Одиниця виміру друкованого видання, яка дорівнює 40 000
знаків, включаючи обсяг власне твору, а також усього іншого
текстового й графічного матеріалу.

Лист. 1. р. $f. Тонкий шматок якогось матеріалу (зі словами
папtttttру, паперjjjjjвий майже не простежується). Вж. зі сл.: жерстя1
ний, залізний, поліетиленовий, сталевий, фанерний, холодноката1
ний, шиферний.

2. р. $f. Писане повідомлення, звертання тощо.
3. р. $f. Орган живлення рослини; листок.
4. р. $у, збірн. Листя (на рослині). Він дивився у вікно й не

бачив ні вікна, ні синього весняного неба, ні садка, ні зеленого 
свіжого листу на деревах (Н.$Лев.); В нетрях дичини було, Як трави
та листу.

(Павл.).

ЗАВДАННЯ 75.
Проведіть пресBконференцію на тему: «Писемність».
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становиться фактором, факт имеет место, важный фактор, глав$
ный фактор, известный факт, бесспорный факт.

ЗАВДАННЯ 77.
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ний, залізний, поліетиленовий, сталевий, фанерний, холодноката1
ний, шиферний.

2. р. $f. Писане повідомлення, звертання тощо.
3. р. $f. Орган живлення рослини; листок.
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УСТАЛЕНІ   ВИРАЗИ

*        *        *

                                                                                       Платон

*         *         *

Оратор користується народною прихильністю лише тоді,
коли завчасно продумує, що буде говорити: лише цим доводить
він свою відданість народу, а той, хто не турбується, як буде
сприйнята його промова, діє...  як людина, яка більше спираєть$
ся на силу, ніж на переконання.

Демосфен

Маркетинговая возможность; массовые беспорядки; мас$
совые волнения; материальное вознаграждение; материальное
обеспечение; материальные блага; материальные убытки.

ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ

ГАРАНТSSSSSЙНИЙ – ГАРАНТJJJJJВАНИЙ
Гарантsйний. Прикм. від гарfffffнтія; який гарантується кимсь,

чимсь. Вж. зі сл.: ремонт, лист, паспорт, талон, договір, угода,
зобов’язання, кредит, мінімум, строк, термін, майстерня, марка.

Гарантjjjjjваний. Дієприкм. від гарантувfffffти; у знач. прикм. —
сталий; підтримуваний законом. Вж. зі сл.: заробіток, збут, при1
буток, дохід, урожай, успіх, можливість, оплата, праця, робота,
свобода, постачання, право.

ЗАВДАННЯ 80.
Прочитайте наведені нижче слова. Запишіть словосполучен$

ня цих слів зі словами гарантійний і гарантований.

Договір, майстерня, урожай, дохід, прибуток, праця, термін,
мінімум, свобода, кредит.

НАГОЛОС!
В  рішення
в  рішений
виріш  льність
виріш  льний
в  рішити
в  рішний
вир шування
вир шувати

Пред’яв  ти
пред’  влений
пред’  влення
пред’явл  ння
пред’явл  ти
пред’явн  к
пред’явн  цький

b
b

b
b

b

b
b

f
f

s
s

z
z

z
z

— Обов’язок  оратора —     говорити правду.

Лясы точить – теревені правити; 
не криви душой – не криви душею;
речь идет о том, что – мова йде про те, що (йдеться про);
называть по имени$отчеству – називати на ім’я та по батькові;
от дождя да под капель – з дощу та під ринву; 
не стоит благодарности – не варто подяки; 
увы – на жаль; 
очертя голову – на відчай душі; 
не зазнавайтесь – годі кирпу гнути (не зазнавайтесь); 
чем могу быть полезен? – чим можу бути корисним? 
на ваше усмотрение – на ваш розсуд; 
мы склонны считать, что – ми вважаємо, що; 
не вызывает сомнения – не викликає сумніву; 
счастливо! – щасливо!  
счастливо оставаться! – зоставайтеся здорові! 
являться взору – поставати перед очима; 
швырять деньгами – розтринькувати гроші, сіяти грошима; 
чем богаты, тем и рады –  чим багаті, тим і раді;
могу вас заверить – можу вас запевнити; 
между нами говоря – між нами кажучи; 
между прочим – між іншим; 
язык чешется – язик свербить. 
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УСТАЛЕНІ   ВИРАЗИ

*        *        *

                                                                                       Платон

*         *         *

Оратор користується народною прихильністю лише тоді,
коли завчасно продумує, що буде говорити: лише цим доводить
він свою відданість народу, а той, хто не турбується, як буде
сприйнята його промова, діє...  як людина, яка більше спираєть$
ся на силу, ніж на переконання.

Демосфен

Маркетинговая возможность; массовые беспорядки; мас$
совые волнения; материальное вознаграждение; материальное
обеспечение; материальные блага; материальные убытки.

ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ

ГАРАНТSSSSSЙНИЙ – ГАРАНТJJJJJВАНИЙ
Гарантsйний. Прикм. від гарfffffнтія; який гарантується кимсь,

чимсь. Вж. зі сл.: ремонт, лист, паспорт, талон, договір, угода,
зобов’язання, кредит, мінімум, строк, термін, майстерня, марка.

Гарантjjjjjваний. Дієприкм. від гарантувfffffти; у знач. прикм. —
сталий; підтримуваний законом. Вж. зі сл.: заробіток, збут, при1
буток, дохід, урожай, успіх, можливість, оплата, праця, робота,
свобода, постачання, право.

ЗАВДАННЯ 80.
Прочитайте наведені нижче слова. Запишіть словосполучен$

ня цих слів зі словами гарантійний і гарантований.

Договір, майстерня, урожай, дохід, прибуток, праця, термін,
мінімум, свобода, кредит.

НАГОЛОС!
В  рішення
в  рішений
виріш  льність
виріш  льний
в  рішити
в  рішний
вир шування
вир шувати

Пред’яв  ти
пред’  влений
пред’  влення
пред’явл  ння
пред’явл  ти
пред’явн  к
пред’явн  цький

b
b

b
b

b

b
b

f
f

s
s

z
z

z
z

— Обов’язок  оратора —     говорити правду.

Лясы точить – теревені правити; 
не криви душой – не криви душею;
речь идет о том, что – мова йде про те, що (йдеться про);
называть по имени$отчеству – називати на ім’я та по батькові;
от дождя да под капель – з дощу та під ринву; 
не стоит благодарности – не варто подяки; 
увы – на жаль; 
очертя голову – на відчай душі; 
не зазнавайтесь – годі кирпу гнути (не зазнавайтесь); 
чем могу быть полезен? – чим можу бути корисним? 
на ваше усмотрение – на ваш розсуд; 
мы склонны считать, что – ми вважаємо, що; 
не вызывает сомнения – не викликає сумніву; 
счастливо! – щасливо!  
счастливо оставаться! – зоставайтеся здорові! 
являться взору – поставати перед очима; 
швырять деньгами – розтринькувати гроші, сіяти грошима; 
чем богаты, тем и рады –  чим багаті, тим і раді;
могу вас заверить – можу вас запевнити; 
между нами говоря – між нами кажучи; 
между прочим – між іншим; 
язык чешется – язик свербить. 
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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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