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Друже!

Автор

Якщо ти хочеш стати грамотною і успішною людиною, якщо ти хочеш, щоб 
тому, як ти вправно висловлюєш свої думки, заздрили білою заздрістю інші, 
якщо ти прагнеш успішно складати найрізноманітніші іспити з мови, якщо 
серед твоїх життєвих завдань є бажання самоудосконалення, якщо ти пла-
нуєш у майбутньому служити перу і слову – попрацюй з цією книгою, яка і 
написана для того, щоб допомогти тобі усе це зробити, зробити самостійно, 
покладаючись лише на свої здібності, силу волі та нестримне бажання пере-
магати. Перемагати у великих і малих справах.

Ця книга – порадник, учитель, помічник, гра. Пограйся з нею у грамотність, 
загартуй свій характер і кинь виклик невблаганній долі: «Я можу». І тоді тебе 
не зупинять жодні життєві випробування, оскільки ти і станеш грамотною 
людиною, і виховаєш в собі бажання та вміння перемагати – отримаєш фі-
лософію та психологію переможця. І тоді тебе не зупинити. Попрацюй з цією 
книгою.



4

* * *
Культура мови – це проблема, що так чи інакше наявна в усякій націо

нальній спільноті і буває предметом публічного обговорення та пильної 
уваги мовознавців, письменників, узагалі людей, небайдужих до виражальних 
можливостей слова або до престижу своєї мови. Адже літературна мова в 
усіх народів відрізняється від розмовної, «народної» і потребує постійного 

дбайливого догляду, культивування 
(Іван Дзюба).

* * *
Через ставлення кожної людини до своєї мови можна абсолютно точно 

судити не тільки про її культурний рівень, але й про її громадську цінність. 
Істинна любов до своєї країни немислима без любові до своєї мови. Людина,  

байдужа до рідної мови, – дикун. Вона шкідлива за самою своєю суттю тому, 
що її байдужість до мови проявляється найповнішою байдужістю до минуло

го, теперішнього і майбутнього свого народу 
(Костянтин Паустовський).

* * *
Життя не дуже пестило нашу мову на шляху до утвердження її в різних 

сферах спілкування: то не було умов для розвитку наукового стилю, то до 
краю звужувано рамки її офіційного використання, то ретельно під різними 
приводами винищувано її творців та плекальників. Але незважаючи на все 

це, українська мова ввійшла в коло найрозвиненіших мов світу, має викриста
лізувані норми на всіх рівнях. Ці норми треба засвоїти і дотримуватись їх, а 

не творити нові там, де немає на це жодної потреби 
(Олександр Пономарів).

* * *
У наш час дуже поширена думка про те, що досконале володіння усним 

і писемним мовленням – це обов’язок лише філологів, словесників, фахівців, 
що одержують спеціальну мовну підготовку і вивчають мову глибше за всіх. 
Однак очевидним є той факт, що мовою користуються всі, оскільки лише 
за допомогою мови можна висловити свої думки, зробити їх якомога ближ
чими, доступнішими  для інших. Уміння зробити це найкраще, найточні

ше – завдання кожної людини, яка бере участь у процесах спілкування. З цього 
починається повага до співрозмовника. З цього починається повага до себе 

(Автор). 
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СЛОВО ВIД АВТОРА НА ДОБРУ ДОРОГУ

ЛЮБIМО НАВЧАННЯ 

Учитель спитав: «Ю, чи чув ти про шість людських 
вад, про які мовиться у шести фразах?… Сідай, я 
розповім. Любити людинолюбство і не любити навчання. 
Вада в тому, що це веде до тупості. Любити мудрість і не 
любити навчання. Це призводить до саморозпорошення. 
Любити правдивість і не вчитися. Ця вада призводить до 
того, що правда йде на шкоду самому собі. Любити 
прямоту і не вчитися. Це призводить до грубості. Любити 
мужність і не любити навчання – прямий шлях до 
розпалення заворушень. Любити твердість і не 
навчатися. Вада в тому, що це призводить до впертості»
                                                      (Конфуцій «Лунь-Юй»).

Що ж є благо? Знання. Що є зло? Незнання (Луцій
Аней Сенека).

Той, хто шукає ученостi, росте з кожним днем в очах 
свiту (Лао-Тсе).

За своє життя людина може прочитати не більше 2000 книг. Я вважаю, що 
книга, яку ти тримаєш зараз в руках, повинна бути серед цих двох тисяч. Так я 
вважаю не тому, що цю книгу написав я, а тому, що вона потрібна 
сьогоднішньому учневі та студентові, взагалі сучасній людині. У той час, коли я 
був учнем і студентом, існувала величезна кількість потрібних і чудових книг. 
Але не було такої, яка б  допомогла самостійно, без учителя чи репетитора 
відкрити секрети практичного володіння мовою, яка б допомогла відчути радість 
від своїх, зовні ніби маленьких, але таких гігантських внутрішньо, таких 
потрібних і життєствердних перемог над поганими учителями (є, на жаль, і такі), 
над однокласниками (вони давно зарахували тебе до типових невдах) і, що 
найважливіше, над самим собою, коли розуміння того, що «Я МОЖУ», розпирає 
груди, літерами-колосами пульсує у глибинах твоєї свідомості і вкладає у твоє 
єство стільки енергії і сили нових звершень, що, здається, ти міг би живити усю 
енергомережу цілого Києва, та що там Києва – усього світу, або підмінити на 
кілька місяців утомлених атлантів і потримати на своїх плечах небо…

І  це  не формально-обов’язкова патетика. Спробуй – і в тебе обов’язково 
вийде. Книга – бажання – праця. Ось три кити твого успіху.

Мені захотілося таку книгу створити. Чи вдалося це, судити тобі, мій 
любий Читачу. Проте я дуже старався.

Автору цієї книги доволі часто доводилося чути питання «А як можна 
самому навчитися грамотно писати і говорити?». І справді, є багато людей 
(незалежно від віку, соціального становища, інтелектуального розвитку), які 
хотіли б оволодіти грамотним мовленням чи поліпшити його. Однак на заваді 
дуже часто стає велика кількість найрізноманітніших перешкод. Наша книга 
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К    Р    О    К    №   2 7
«Наука в ліс не веде, а з 
лісу виводить»

(українське прислів’я).

BIS REPETITA PLACENT – «Двічі 
повторене подобається»                        
                                               (приказка).

1. Виконайте орфографічно-пунктуаційне оформлення тексту:

Витоки (У,у)країн...с...кого ет(н,нн)ос(а,у)

В(е,и)значал...(н,нн)им показн(е,и)ком час(а,у) зародж(е,и)(н,н...н)...я 
конкрет(н,нн)ого ет(н,нн)ос(а,у) (с,з) усіма (йо,ьо)го характер(н,нн)ими 
ознаками вкл...ючаюч(и,і) й мову (в,вв)ажа(є,ї)(цц,ц...ц,т...с)...я 
кул...тур(н,нн)о/історич...(н,нн)а н(е,и)/п(е,и)рерв(н,н...н)іс...т... (йо,ьо)го 
ро(з,с)в(е,и)тк(а,у). Пі(д,т)/кресл(е,и)мо саме н(е,и)/п(е,и)рерв(н,н...н)іс...т...
ет(н,нн)о/кул...тур(н,нн)ого ро(з,с)витк(а,у) а н(е,и)/пев(н,нн)ий 
пос...(т,т...т)ій(н,нн)ий наб(і,о)р ет(н,нн)о/мов(н,нн)их ознак є 
в(е,и)значал...(н,нн)им ел(е,и)ментом д...л...я бу(д,т).../якого ет(н,нн)ос(а,у). 
А(д,т)же ет(н,нн)о/в(е,и)значал...(н,н...н)і риси мат(е,и)ріал...(н,нн)ої та 
духов(н,нн)ої кул...тур а тако(ш,ж) мови народ(а,у) прот...ягом (йо,ьо)го 
тр(е,и)валої історії можут... су(т,т...т)...єво з...мін...юват(е,и)с...я аж до 
н(е,и)/впіз(н,нн)а(н,нн)ос...(т,т...т)і. Однак за/в/дяки 
н(е,и)/п(е,и)рерв(н,нн)ос...(т,т...т)і ро(з,с)в(е,и)тк(а,у)
зб(е,и)ріга(є,ї)(цц,ц...ц,т...с)...я г(е,и)н(е,и)тич...(н,нн)ий зв...язок мі(ш,ж)
окрем(е,и)ми фазами ро(з,с)в(е,и)тк(а,у) кул...тури та мови пев(н,нн)ого 
ет(н,н...н)іч...(н,нн)ого організм(а,у) прот...ягом ус...(йо,ьо)го (йо,ьо)го 
ж(е,и)(т,т...т)...я. Ч(е,и)р(е,и)з/це наві(д,т)... ві(д,т)мі(н,н...н)і 
ет(н,нн)о/мов(н,н...н)і ланки на/при/кла(д,т) ет(н,нн)о/мов(н,н...н)і 
особливос...(т,т...т)і (П,п)івде(н,нн)о/(Р,р)у(с...с,с)...ких пл(е,и)мен 
шостого/д(е,и)в...ятого сто/лі(т,т...т)... насел(е,и)(н,н...н)...я (П,п)ервіс...(н,нн)ої 
(Р,р)у(с...с,с)і в межах (К,к)и(ї,є)в(шч,сч,щ)(е,и)(н,нн)и 
(П,п)(е,и)р(е,и)яслав(шч,сч,щ)(е,и)(н,нн)и й 
(Ч,ч)(е,и)рніг(і,о)в(шч,сч,щ)(е,и)(н,нн)и (У,у)країн...ців за часів (В,в)(е,и)ликого 
(К,к)н...язів(цт,ст)ва (Л,л)(е,и)товс...кого й 
(Г,г)е,и)т...ма(н,нн)(шч,сч,щ)(е,и)(н,нн)и є (с,з)кладовими й 
н(е,и)/ві(д,т)...єм(н,нн)(е,и)ми частинами єди(н,нн)ого ет(н,нн)о/мов(н,нн)ого 
лан...ц...юг(а,у) історії (У,у)країн...с...кого народ(а,у) та (йо,ьо)го мови. 

Як с...ві(д,т,ч)чат... сучас...(н,н...н)і наукові да(н,н...н)і 
(Е,е)т(н,нн)о/(Г,г)рафіч...(н,н...н)і риси (У,у)країн...ців формувал(е,и)с...я 
прот...ягом б(а,о)гат...(йо,ьо)х віків на най/дав(н,н...н)іших 
(С,с)хід(н,нн)о/(С,с)лов...ян...с...ких т(е,и)(рр,р)(і,и)то(рр,р)іях 
(Н,н)а(д,д...д)ніпр...ян(шч,сч,щ)(е,и)(н,нн)и (П,п)о/(Л,л)і(с,с...с)я 
(Г,г)ал(е,и)ч(е,и)(н,нн)и та (П,п)р(е,и)/(К,к)арпа(т,т...т)...я сер(е,и)д 
корі(н,нн)ого (С,с)лов...я(н,н...н)...с...кого насел(е,и)(н,н...н)...я ц...(йо,ьо)го 
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ар(е,и)ал(а,у) історія якого ві(д,т)знача(є,ї)(цц,ц...ц,т...с)...я 
(с,з)па(д,т)коєм(н,н...н)іс...(т,т...т)...ю наступ(н,н...н)іс...(т,т...т)...ю 
ві(д,т)сут...(н,н...н)іс...(т,т...т)...ю бу(д,т).../яких глобал...(н,нн)их 
пр(е,и)род(н,нн)ичих чи сус...піл...(н,нн)их катакліз...мів які могли/(п,б)
(с,з)/руйнувати б(е,и)(с,з)/п(е,и)рерв(н,нн)ий історич...(н,нн)ий лан...ц...ю(х,г)
ет(н,нн)о/мов(н,нн)ого і кул...тур(н,нн)ого ро(з,с)в(е,и)тк(а,у) наших пре(д,т)ків. 

Науково/довед(е,и)(н,нн)а й пі(д,т)/твер(дж,ж)(е,и)(н,нн)а 
арх(е,и)о/логіч...(н,нн)ими мат(е,и)ріалами н(е,и)п(е,и)рерв(н,н...н)іс...т... 
ро(з,с)в(е,и)тк(а,у) мат(е,и)ріал...(н,нн)ої кул...тури на (У,у)країн...с...ких 
(З,з)емл...ях простежу(є,ї)(цц,ц...ц,т...с)...я л(е,и)ше ві(д,т) шостого 
сто/лі(т,т...т)...я (Н,н)ашої (Е,е)ри то/б/то за оста(н,н...н)і тис...ячу/п...ят.../сот 
років. Арх(е,и)о/логи чітко зас...ві(д,т,ч)чуют... б(е,и)(с,з)/п(е,и)рерв(н,нн)ий 
ро(з,с)в(е,и)ток прот...ягом ц...(йо,ьо)го час(а,у) традицій виготовл(е,и)(н,н...н)...я 
посуд(и,у) і (с,з)порудж(е,и)(н,н...н)...я ж(е,и)тлових будів(е,и)л... на 
(С,с)(е,и)ред...(н,н...н)ій (Н,н)а(д,д...д)...ніпр…ян...(шч,сч,щ)(е,и)(н,н...н)і й 
(В,в)ерх(н,н...н)ій (Н,н)а(д,д...д)...ністр...ян...(шч,сч,щ)(е,и)(н,н...н)і на 
(В,в)оли(н,н...н)і та в (Г,г)ал(е,и)ч(е,и)(н,н...н)і. Усе це є вагомою й цілком 
достат...(н,н...н)...(йо,ьо)ю пі(д,т)ставою д...л...я того (шч,сч,щ)о/(п,б) історію 
(У,у)країн...ців як окремого ет(н,нн)ос(а,у) поч(н,нн)нати услі(д,т) за 
(Г,г)рушевс...ким і б(а,о)гат...ма ін...ш(е,и)ми істор(е,и)ками ві(д,т)
с(е,и)реди(н,нн)и пер(в,ш)ого т(е,и)с...яч(е,о)/лі(т,т...т)...я (Н,н)ашої (Е,е)ри 
то/б/то б(е,и)(с,з)/пос(е,и)ред...(н,н...н)(йо,ьо) ві(д,т) ро(с,з)пад(а,у)
(П,п)ра/(С,с)лов...я(н,н...н)...с...кої ет(н,нн)о/мов(н,нн)ої 
(с,з)піл...(н,нн)ос...(т,т...т)і. (С,З)/ц(йо,ьо)го час(а,у) на (У,у)країн...с...ких 
(Е,е)т(н,н...н)іч...(н,нн)их (З,з)емл...ях мі(ш,ж) (К,к)и(ї,є)в...с...кою 
(Н,н)а(д,д...д)ніпр...ян(шч,сч,щ)(е,и)(н,нн)ою (С,с)хід(н,нн)(е,и)ми 
(К,к)арпатами та (П,п)ри/(П,п)...я(т,т...т)...ю прот...ягом тис...ячі/п...ят(и,...)/сот 
років ро(с,з)в(е,и)вавс...я один ет(н,нн)ос який ві(д,т) часів 
(П,п)із...(н,н...н)(йо,ьо)го (С,с)(е,и)ред(н,н...н)(йо,ьо)/(В,в)і(ч,ч...ч)...я має назву 
(У,у)країн...с...кого (Г. Півторак).

2. Написання якого слова не відповідає нормам правопису?

2.1) а) цвірінчати в) манікюр ґ) інтерв’ю
б) призидія г) двійка-байдарка д) Перун

2.2) а) шахто-управління в) компетенція ґ) неосудність
б) ідентичний г) наверх д) кубинський

3. У якій групі  в усіх  прикметниках у формі вищого ступеня 
порівняння пишеться буквосполучення  -жч- ?

а)   
швидкий – шви...ий
молодий – моло...ий                                                                                                
багатий – бага...ий

в)
солодкий – соло...ий
короткий – коро...ий
дешевий – деше...ий                           

ґ)
високий – ви...ий
товстий – товст...ий
красивий – кра...ий

202
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б) 
дерево – дерев’яний 
туман – туманний 
зміна – змінний 

г) 
диван – диванний 
вино – винний 
година – годинний 

д) 
реформа – реформений 
журавель – журавлиний 
буква – буквений 

4.1 – пантеон – в) 4.2  – плебісцит – б)   5 – б) цéнтнер 

 6.1   6.2   6.3    6.4    6.5   7 8.1  8.2  9 
в) г) в) б) в) в) в) в) б) 

  10.1 – д) система охорони здоров’я  10.2 –  д) потужний двигун 
 11 а) о котрій годині г) написати кілька рядків 
 б) цей вираз дорівнює п’ятдесяти ґ) помізкуйте (поміркуйте) 
 в) відчинити вікно д) розгорніть книжку 
12 –  б) демонстративна  відмова   13.1  13.2  13.3   13.4   13.5  

демонстраційний зал а) б) а) б) б) 
 14 15 16.1   16.2  17.1  17.2   17.3  18.1  18.2  
г) в) г) в) б) б) в) г) а) 
19.1   19.2   19.3   20   21   23   

в) в) а) г) в) в) 
22   а) після  повернення г) заходи вдосконалення  
 б) за наказом ґ) піти по воду 
 в) з ініціативи д) за аналогією 

 
 
 

К    Р    О    К    №   50 
 

1. 
 

 «Мага Віра» 
 

«Мага Віра» – фундаментальна праця видатного українського шумеролога, 
етнолога, філософа та історика Лева Силенка (США) – лідера Руху за 
утвердження серед українців рідної української національної віри. Книга видана 
українською мовою в Нью-Йорку у тисяча дев’ятсот сімдесят дев’ятому  році на 
тисячі чотирьохстах двадцяти сімох сторінках. 

Написанню великої праці передували численні багаторічні поїздки Силенка 
тими країнами і краями, де мешкали стародавні українські племена оріїв, пелазгів, 
укрів (Індія, Іран, Палестина, Мала Азія, Італія, Греція, Західна Європа та ін). 

«Мага Віра» – праця енциклопедична, багатопланова й широкомасштабна за 
змістом, проста й доступна за формою. 

Правічну язичницьку (сонцепоклонницьку) українську національну віру 
автор подає в контексті історії України з найдавніших часів до наших днів. 
Зокрема, тут на широкому історіографічному, архівному та археологічному 
матеріалі розповідається про утворення і розвиток на степових обширах від 
Прикарпаття до Дніпра країни орачів – стародавньої Оріани, що є першоназвою 
України (п’яте-четверте тисячоліття до н.е.). Автор переконливо доводить, що 
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саме Україна-Оріана є колискою людської цивілізації: тут вперше приручено 
коня, винайдено колесо і плуг, прокладено першу борозну, спечено першу 
хлібину, тут складено першу в світі – «трипільську» – абетку. Численними 
фактами Силенко стверджує відому наукову концепцію про те, що Оріана-
Україна є праматір’ю всіх індоєвропейських народів, а давня українська мова 
(санскрит) – основою, першоджерелом усіх індоєвропейських мов. 

Автор широко використовує досягнення сучасної світової історіографічної 
та археологічної науки, зокрема – праці відомого американського археолога 
Вальтера Суллівана, який стверджує, що колесо винайшли трипільці, а коні 
вперше були приручені в степах України за чотири тисячі триста п’ятдесят років 
до народження Христа. 

«Мага Віра» є розгорнутою хронікою життя великого українського народу 
протягом семи тисяч років його розвитку (С. Плачинда). 

 
2.1 – в) безперестанку 2.2 – в) необережність 
  3 – д) розжувати, головешці, Парасчин  
4.1 – спаринг-партнер – в) 4.2  – плюмаж – а)   5 – б) симетрíя 

 6.1   6.2   6.3    6.4    6.5   7 8.1  8.2  9 
в) г) г) г) в) а) а) а) а) 
  10.1 – б) підроблення документів  10.2 –  в) перебувати на лікуванні 

 11 а) витерти дошку (зітерти з дошки) г) останній тролейбус 
 б) коротко кажучи ґ) заповітна мрія 
 в) мала перерва між уроками д) за дорученням вчителя 
12 –  б) читацький абонемент     13.1  13.2  13.3   13.4   13.5  

телефонний абонент г) а) г) г) в) 
 14 15 16.1   16.2  17.1  17.2   17.3  18.1  18.2  
а) а) б) а) б) г) в) а) в) 
19.1   19.2   19.3   20   21   23   

в) а) а) в) б) б) 
22   а) йти  берегом г) на замовлення 
 б) на вимогу ґ) переносити по складах 
 в) не під силу д)  змагання з боксу 
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