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НАУКА – ШКОЛІ
Баран Ганна Василівна,
завідувач кафедри філологічних дисциплін
та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського,
кандидат філологічних наук, доцент

«МОЛЮСЬ… У ВІРІ – СОНЦЯ БЛИСКІТ:
МОВА ВІРШІВ-МОЛИТОВ ЗІ ЗБІРКИ ЛІНИ
ЛАНСЬКОЇ «ЦІЛУЮ ТВІЙ ПОДІЛ…»
Ліна Ланська — письменниця зі своїм особливим поетичним почерком,
авторка кількох збірок віршів, які відразу завоювали прихильність читачів, схвальну
оцінку критиків та популярність серед колег по перу. Поезія Ліни Ланської — це
високостильні вірші, надзвичайно глибокі за своїм філософським наповненням,
яскраві за художньою образністю. Авторка належить до тих письменників, які
творять інтелектуальну літературу, бо самі є людьми начитаними й ерудованими.
Збірка Ліни Ланської «Цілую Твій поділ…» — це спроба поетеси осягнути
духовні глибини, зануритися в божественний космос, відчути присутність Бога в
усіх його проявах. Збірка містить поезії-молитви, які є високохудожніми зразками
цього жанру.
Щоб збагнути глибину цієї поезії, необхідно зануритися в мову віршів
названої збірки, зрозуміти за якими законами жанру вибудовує тексти молитов
авторка.
Ліна Ланська творить у річищі традицій українського молитвотворення й
водночас демонструє оригінальні зразки жанру.
Віршована молитва — це з одного боку художній твір, а з другого —
сакральний текст. Вона має риси релігійного стилю, які удосконалюють і
збагачують художній стиль української мови. Сучасні мовознавці визначають
релігійний стиль як такий, що обслуговує потреби релігії (релігійна література,
молитви, проповіді тощо), виконує функції впливу, має певні особливості на різних
мовних рівнях — лексичному, фразеологічному, морфемному, словотвірному,
морфологічному та синтаксичному1.

1

Бурдіна Г. В. Вплив Біблії та конфесійного стилю на збагачення української лексики й фразеології. Християнство й
українська мова : матеріали наук. конф., (Київ 5 — 6 жовт. 2000 р.). Львів: Вид-во Львівської богословської
академії, 2000. С. 258—265.
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Релігійний стиль впливає й на інші стилі української мови. Особливо тісний
зв’язок є між релігійним та художнім стилями: вони збагачують один одного,
розширюють стильові межі, надають творам особливого колориту. Художнім
жанром, що поєднав у собі засоби релігійного стилю (уживання
церковнослов’янізмів, назв церковної атрибутики, біблійних фразеологізмів тощо), є
віршована молитва. Вона виникла як жанр художнього стилю й удосконалила цей
стиль2.
Віршована молитва, на нашу думку, — це поетичний текст, що ввібрав у себе
форму, зміст і риси християнської молитви й поєднав у собі ознаки релігійного та
художнього стилів3.
Українська християнська молитвотворчість проходить через усю українську
літературу від Х до ХХІ ст. Найранішою можна вважати молитву святого
Володимира, задокументовану в «Повісті временних літ»4. Літературна українська
християнська молитва бере свій початок від молитв-графіті в Софії Київській. Це
дає змогу твердити, що ритмізовані молитви були поширені серед світського люду5.
Віршована християнська молитва виникла не на голому ґрунті. Саме Святе
Письмо було написане ритмічною мовою, що сприяло виникненню християнських
молитов у віршованій формі.
Про ритмічність Біблії писав Іван Огієнко та його сучасники. І. Огієнко
вперше в українській науці в статті «Ритмічність мови Святого Письма»6 показує,
що Біблія є першоджерелом віршованої молитви. Оскільки біблійні тексти, за
твердженням І. Огієнка, написані ритмізованою мовою, то зрозуміло, що автори
віршованих молитов наслідували Вічну книгу як першоджерело.
Молитва релігійно-культова, або церковна, різниться від молитви літературної
не лише ступенем канонічності, але й ступенем художності й індивідуальності.
І. Франко писав, що «поезія церковна [культово-релігійна] не те саме, що поезія
релігійна [духовно-світська поезія]»7. Згідно із Франковою методологією, поділ
поетичних творів на культово-релігійні та духовно-світські набуває важливо
значення під час вивчення особливостей мови цих текстів, їх стильової належності.
2

Німчук В. В. Українська мова — священна мова. Людина і світ. 1992. №11/12. С. 28—32; 1993. № 1. С. 35—39;
№ 4/5. С. 14—19; № 6/7. С. 26—32; № 8/9. С. 20—24; № 10/12. С. 26—31.
3
Баран Г. В. Мова української християнської віршованої молитви ХІХ — початку ХХІ ст.: Монографія. Чернігів:
Десна Поліграф, 2015. С. 8.
4
Повесть временных лет. Собрание русских летописей. Т. 1. М., 1928 — 1929. С. 85—100.
5
а) Нимчук В. В. Древнерусская эпиграфика в свете социолингвистики и истории языка. Тезисы докладов советской
делегации на V Международном конгрессе славянской археологии. К., 1985. С. 160—161.
б) Нимчук В. В. Древнерусская эпиграфия в свете социолингвистики и истории языка. Труды V Международного
конгресса славянской археологии. Т. 3. Вып. ІІ ―б‖. К., 1988. С. 36—43.
в) Німчук В. В. Давньокиївські написи — пам’ятки літератури ХІ — ХІІІ ст. Писемність Київської Руси і
становлення української літератури: зб. наук. праць. К., 1988. С. 24—32.
6
Огієнко І. (митрополит Іларіон). Ритмічність мови Святого Письма. Рідна мова. 1934. Ч. 4. С. 57—62.
7
Франко I. Я. Духовна й церковна поезiя на Сходi й на Заходi: Вступ до студiй над ―Богогласником‖. Зiбрання творiв.
К., 1983. Т. 39. С. 126—144.
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Літературна молитва — це художній жанр, що постав на основі релігійної
(церковної традиції), але докорінно від неї відрізняється8. Як зазначає
І. І. Даниленко, слово молитви є складником ритуально-культової дії вірянина,
спрямованої на контакт з Богом, у той час як у літературній молитві молитовне
слово втрачає свій зв’язок з містичною дією, а стає чистим засобом відображення,
відтворює «ситуацію містичного спілкування з вищими силами, використовуючи усі
можливі ресурси мистецтва»9.
За В. І. Антофійчуком, молитва є засобом передачі емоційно-психологічного
стану суб’єкта, виконує функцію творення внутрішнього монологу, ліричного
відступу, надає художньому текстові медитативного, філософського характеру10.
Варто зазначити, що літературна молитва взаємодіє з іншими суто літературними
жанрами, через що І. І. Даниленко називає літературну молитву синкретичним
жанром, що набуває різноманітного втілення у жанрових формах сонету, ліричної
медитації, елегії, духовної епіграми, плачу, гімну, оди, псальми, канта, «фігурної»
поезії, акровірша, сатиричної епіграми, пародії тощо, а також у жанрово-тематичних
різновидах молитви-сповіді, молитву за кохану людину, країну, мову, молитвиборіння, «революційної молитви» тощо. Літературна молитва може поставати як
мистецьким опрацюванням канонічних молитовних текстів (парафраз, стилізація,
алюзія) або індивідуально-авторською молитвою. Вона часом виступає як
самостійний твір, а часом як частина великого твору (вставна молитва)11.
Специфічність молитви як мовленнєвого жанру полягає в тому, що мовець
(який творить або відтворює молитву) виходить зі сфер соціальної взаємодії, а тому
багато з того, що в «мовленнєзнавстві» й, зокрема, в «жанрознавстві» розцінюють як
важливе з типологічного погляду, виявляється неважливим для розуміння природи й
жанрової специфіки молитви12.
За теорією М. М. Бахтіна, діалогічність притаманна всім без винятку
текстам13. За своєю первинною комунікативною функцією молитва — це звертання
до Бога з метою його прославлення, хвали, а також з проханням чи подякою, а отже,
діалогічність є її основною праматичною ознакою. Молитва є основним способом
8

Курганова О. Ю. Текстотвірна роль молитви в поезії українського бароко середини ХVІІ ст.: дис. на здобуття наук.
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 ―Українська мова‖ . К., 2008. С. 11.
9
Даниленко І. І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці XVII — ХХ століть: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.01.06 ―Теорія літератури‖ . К., 2009. С. 10—11.
10
Антофійчук В. І. ―Молитва, як сонце вічна...‖ Жанр молитви в українській літературі. ―Святі чуття, закладені в
молитву...‖: Антологія української молитви: у двох книгах / упор. В. І. Антофійчук. Кн. 1. Чернівці: Рута, 1996.
С. 3—9.
11
Даниленко І. І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці XVII — ХХ століть: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.01.06 ―Теорія літератури‖. К., 2009. С. 10—11.
12
Мишланов В. А. Молитва как речевой жанр. Прямая и непрямая коммуникация: Сб. науч. статей. Саратов: Колледж,
2003. С. 290—302.
13
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества [примеч. С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова.]. М.: Искусство, 1979.
424 с.
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спілкування вірника з Богом, і водночас найважливішою формою вияву пошани до
Бога.
У реальній ситуації молитва — це спілкування без зворотнього зв’язку, а тому
мовленнєвий акт, можна трактувати як рід фатичної комунікації. На думку
В. О. Мишланова та В. О. Салимовського, «саме молитва є тим жанром, у якому
фатична функція мови зреалізована в чистому вигляді‖14. Комунікативна мета й
прагматичний зміст молитви полягає в тому, щоб мовець став у думках ближчим до
Бога, до святих, до царства небесного, щоб по-особливому були налаштовані його
розум і серце, щоби досягнув гармонії його внутрішній світ. Діалогічність при
цьому є однією з найважливіших ознак молитви. Про це свідчать визначення
поняття «молитви» у творах отців Церкви. Зокрема, св. Василій Великий називає
молитву проханням «про дар, що його вірний засилає до Бога…»15. У св. Івана
Ліствичника природа молитви визначена як «спілкування та єднання людини з
Богом»16. Св. Іван Золотоустий виводить поняття молитви через вплив, який вона
здійснює на психологічний стан вірянина: «Молитва — священний посланець. Вона
веселить серце, заспокоює душу, збуджує страх перед карою, дає бажання небесного
царства, вчить покори, дає пізнання гріха, словом – прикрашає людину всім добром,
наділяючи душу різними чеснотами»17. На діалогічності молитви, на її впливі на
матеріальний світ наголошує св. Єфрем Сирин: «Молитва — розмова з Богом,
зрівняння з ангелами, успіх у доброму, відвернення лиха, навернення грішних» 18.
Митрополит Михаїл (Володимир Левицький) твердить, що «молитва — то душевна
розмова людини з Богом з піднесенням до Бога розуму й серця»19.
Висловлювання отців Церкви (від апостола Павла до богословів початку
ХХ ст.) зібрані в книзі «Мистецтво молитви» (збірник поучень Святих Отців і
досвідчених у ній молільників), укладеній ігуменом Валаамського монастиря
Харитоном, свідчать про необхідність такої душевної праці, як молитва,
стверджують, що молитва є розмовою з Богом, мостом, що єднає людину й
Господа20. Звідси можна зробити висновок, що молитва як текст має в собі інтенцію
як до спілкування, так і до порозуміння з Богом.
Текст молитви, який промовляє вірник, об’єктивує діалогічне відношення я —
Ти (Бог) або я (Церква) — Ти (Бог) (залежно від того, чи промовляє вірник молитву,
складену ним, чи молитву, складену отцями Церкви). Якщо молитва є художнім
14

Мишланов В. А., Салимовский В. А. Диалогичность церковно-религиозных текстов. Российская и зарубежная
филология. 2010. Вип. 6 (12). С. 25—29.
15
Перлини Східних Отців / [зібрав Ю. Катрій]. [2-ге вид., доп.]. Львів: Місіонер, 1998. С. 146.
16
Перлини Східних Отців / [зібрав Ю. Катрій]. С. 147.
17
Перлини Східних Отців / [зібрав Ю. Катрій]. С. 149.
18
Перлини Східних Отців / [зібрав Ю. Катрій]. С. 152.
19
Митрополит Михаїл (Левицький Володимир). Поширений катехизис Православної Церкви Христової. Кенінгстон,
США. К. : Воскресіння, 1992. С. 105.
20
Мистецтво молитви / [перекл. з рос. Лілії Петрович]. Львів: Свічадо, 2000. 264 с.
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твором, зразком художнього стилю, то діалогічне відношення набуває вигляду: Ти
(Бог) — я (автор) — читач (слухач). При цьому літературна молитва стає текстом,
що адресований не лише «до Неба», але й «до людини». Автор літературної молитви
сподівається бути почутим не лише Богом, але й тим читачем (слухачем), який стає
одним із членів цього діалогу.
У канонічній молитві, яку читає вірник з молитвенника чи напам’ять,
відношення я — Церква повністю інтертекстуальні: мій (особистий) текст прагне
до тотожності з церковним текстом. Але й церковний текст теж інтертекстуальний,
оскільки спирається на тексти Святого Письма21. Текст віршованої молитви теж
частково інтертекстуальний: автори використовують формули звертання до Бога,
Богородиці, святих, вислови з Біблії, назви церковних речей тощо. Часто зміст і
тональність (суб’єктивна модальність) текстів віршованої молитви близькі до
текстів Біблії чи канонічних молитов (Прости мене, Боже, прости (Ліна Ланська
«Прости мене, Господи!.. Вчора»).
Компоненти церковної молитви: звертання до Бога, прославлення
(славослів’я), висловлення подяки, покаяння, прохання — формують внутрішній
світ людини, ті почуття, які згідно з християнськими догматами повинні визначати її
вчинки й світогляд22. Водночас текст канонічної молитви передбачає повне
підпорядкування волі людини Божій волі. Тому молільник просить здебільшого про
допомогу в реалізації Божих заповідей, про звільнення від гріха, про спасіння.
Церковна молитва культивує певні емоційно-вольові стани вірника, ті стани, які
відповідають біблійним цінностям. З іншого боку, живі почуття, спрямовані до Бога
й такі, що виявляють діалогічну спрямованість свідомості, визначають емоційне
забарвлення мовлення23. У цьому аспекті літературна молитва більш «вільна». Тут
можемо спостерігати органічний зв’язок діалогічності й інтертекстуальності, який
визначають ступінь і специфіка віри. Відповідно в таких текстах діалогічність та
інтертекстуальність будуть виражені подекуди в інший спосіб, ніж у молитві
канонічній. За релігійними уявленнями, внутрішнє й вербалізоване звертання
людини до Бога — це сутнісне виявлення людської душі, оскільки в ній закладене
почуття істини, яку людина пізнає як щось близьке, рідне, давно забуте24. Душа
людини прагне до істини, до Бога, у цьому й полягають глибинні витоки
адресованості (діалогічності) молитовного тексту. Водночас духовно-релігійний
розвиток людини передбачає ознайомлення зі Святим Письмом та релігійною
літературою, тому молитовне звертання до Бога зумовлене й інтертекстуальністю.
21

Мишланов В. А., Салимовский В. А. Диалогичность церковно-религиозных текстов / Российская и зарубежная
филология. 2010. Вип. 6 (12) . С. 25—29.
22
Мишланов В. А., Салимовский В. А. Диалогичность церковно-религиозных текстов. С. 25—29.
23
Мишланов В. А., Салимовский В. А. Диалогичность церковно-религиозных текстов. С. 27.
24
Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковно служителей. У 8-ми томах. М., 1913 (Репринт: Москва,
1993). С. 10.
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Для вивчення форм діалогічності релігійного мовлення важливим є те, що
молитва може бути адресована також Богородиці, святим, ангелам, яких молільник
просить бути заступником для нього перед Богом. У такому випадку діалогічні
відношення будуть реалізовані у формі: я — Ти (Богородиця, святий чи ангел) —
Він (Бог): Мій Янголе, — перо Чекаю і молюсь, Мене, щоб ласка Божа віднайшла
(Ліна Ланська «Мій Янголе, озвись»). У віршованій (літературній) молитві у цьому
ланцюжку з’являється ще один адресат — читач (слухач). Тоді формула набуває
форми: Він (Бог) — Ти (Богородиця, святий чи ангел) — я (автор) — читач
(слухач) (В омріянім едемі не покинь, Матусю Божа, не залиш навіки (Ліна Ланська
«В омріянім едемі не покинь»)). Модифікацією елемента «я» часом виступає «ми»
(«наш») як своєрідний вияв соборної свідомості: Молімось нашому Вітцю, Заснувши
у його обіймах. Гріх каяття помалу вийме, Смакуючи молитву цю («Молімось, Він
почує... Хай»).
Літературна (віршована) молитва, як і канонічна, якщо її створив автор, що
досягнув високого духовного розвитку, заснована на релігійних догматах і має на
меті зближення з Богом.
Отже, діалогічність молитви — адресованість Богові — й інтертекстуальність
визначають емоційне забарвлення молитви, що його створює в мовленні вираження
релігійних почуттів, і значною мірою впливають на її предметний зміст.
Діалогічність та інтертекстуальність канонічної та літературної молитви є
важливими рисами цих жанрів. Вони зумовлюють зміст і форму молитви. Ліна
Ланська дуже часто дотримується цих принципів у побудові своїх віршованих
молитов.
Авторка послуговується тими основними мовними ознаками релігійного
стилю, які притаманні канонічній молитві, але водночас вона використовує цілий
арсенал засобів художнього стилю, витворюючи зразки оригінального жанру
літературної молитви.
До засобів релігійного стилю беззаперечно належить релігійна лексика, яку
авторка вживає у віршах-молитвах напрочуд органічно й доречно.
Ця лексика в Ліни Ланської багатоманітна. Це — слова, запозичені з інших
мов, церковнослов’янізми, слова-синоніми (особливо щодо вживання звертань до
Бога, Богородиці, святих тощо), оказіоналізми. Слова, використовувані авторкою,
здебільшого мають урочистий характер. Такого ефекту художниця слова досягає
завдяки використанню церковнослов’янських запозичень та староукраїнської
лексики. Ці слова переважно походять із духовно-моральної сфери, церковного
вжитку, тому є доречними у творах такого жанру, як молитва. Із морально-духовної
сфери суспільного життя походять також українські назви церковної атрибутики, які
поетка також широко використала в поезіях-молитвах. У цьому напрямі Ліна
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Ланська майже не відходить від традиції творення української молитви від давніх
часів до новітніх. Використовуючи наведену вище лексику, поетеса утверджує в
українській літературі жанр молитви, а в українській мові розвиває й удосконалює
художній стиль.
Релігійна лексика в текстах віршованих молитов набуває різних смислів і
відіграє різноманітну роль. За визначенням Ю. І. Браїлко (Стежки), релігійна лексика
— «це окремий розряд лексичних одиниць, що характеризуються спільним
стильовим значенням, яке, нашаровуючись на предметно-понятійний зміст, виступає
компонентом загальної семантики та вказує на усталене вживання лексеми в
конфесійному [релігійному] різновиді сучасної української літературної мови, тобто
несе в собі додаткову ―непредметну‖ інформацію й точно сигналізує про сферу
побутування слова, у якій його денотативно-сигніфікативний елемент передається
оптимально»25. Як уважає дослідниця, у межах цього розряду є два типи лексем:
1) лексичні одиниці з денотативно-сигніфікативним значенням релігійного плану
(акафіст, єлей, Господній, молитись, охрещений, причастивши, грішно), яке і є тим
чинником, що зумовлює їх усталене функціонування в релігійному стилі мовлення;
2) лексеми, релігійно маркована семантика яких — результат історії функціонування
релігійного стилю або самої лексеми, тож релігійні семи в них стосуються лише
стильового значення. Це передусім церковнослов’янізми, які не асимілювалися
загальновживаним фондом мови, не втратили стилістичного забарвлення книжності,
урочистості (як-от: врата, всує, глас, окропити, отверзнути, присно, упованіє,
юдоль), а також велика група гебреїзмів (Моава, Содом, Соломон, Лазар, іудей,
вавилонський, єрихонський).
Особливу групу в системі релігійної лексики становлять слова на зразок амінь,
алілуя, осанна, які виконують не лише текстотвірні функції, але й виступають
своєрідними структурними чинниками26.
Релігійну лексику, використану у віршах-молитвах Ліни Ланської, можна
класифікувати за кількома напрямами. Скажімо, поділяємо на групи щодо ареолу
вживання цих слів: 1) загальнорелігійна лексика, до якої належать слова, що
позначають поняття, притаманні всім монотеїстичним релігіям світу (Бог, душа,
молитва); 2) слова, що позначають поняття, властиві всім християнським конфесіям
(Матір Божа); 3) лексеми, притаманні окремим християнським конфесіям
(відправа, сутана).
У лексичній палітрі художнього стилю яскравим є використання поетами
25

26

Браїлко Ю. І. Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60 — 80 років ХХ століття (семантикостилістичний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук: спец. 10.02.01 ―Українська
мова‖ / Юлія Іванівна Браїлко. К., 2005. С. 9.
Браїлко Ю. І. Конфесійна лексика у творчості українських поетів 60 — 80 років ХХ століття (семантикостилістичний аспект). С. 10.
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оказіоналізмів. Але в нашому випадку йдеться про художній жанр, який увібрав у
себе риси релігійного стилю. Як уважає Ю. І. Стежка (Браїлко), «лексика
конфесійного [релігійного] стилю є досить сталим і відносно закритим для
поповнення класом слів. Про це свідчить давня історія її виникнення, розвитку й
унормування. Тому, здавалося б, поняття ―конфесійне‖ й ―оказіональне слово‖ є
абсолютно несумісні, оскільки християнська релігія не потребує нових слів на
позначення здавна відомих понять. Нові слова від конфесійних одиниць (або за
аналогією до них) утворюються в художньому мовленні відповідно до поетичних
настанов»27. Ліна Ланська фактично не використовує оказіоналізми у віршахмолитва, що лише підтверджує думку про те, що авторка намагається наблизити свої
поезії до канонічної молитви. Окрім складного слова страстоцвіт («До Тебе я на
прощу... Звідусіль»), не знаходимо жодного авторського неологізму.
Лексика віршів-молитов Ліни Ланської засвідчує багатство української мови.
Поетеса
використовує
широкий
діапазон
української
лексики
від
церковнослов’янських запозичень до оказіоналізмів, збагачуючи художній стиль
української мови засобами стилю релігійного.
На думку Г. О. Бурдіної, особливістю релігійного стилю на лексичному рівні є
значна кількість маркованих слів, тобто слів, пристосованих до використання в
релігійному стилі. Найперше це лексика зі специфічним лексичним значенням:
Всевишній, Господь, Бог, пророк, ковчег, херувими, вівтар та ін.28.
Оскільки кожна молитва — це розмова з Богом, то вона містить назви Бога,
Божого Сина, Духа Святого, Божої Матері, святих, ангелів. Не виняток тут і молитви
Ліни Ланської:
а) іменування Бога-Отця: Господь (54 вживання), Бог (28 уживань), Творець
(«Втекла від демонічних сил луна»), Отець (Вітець) (22 вживання) Всевишній («Цей
білий світ змілілий і жаский»), а також контекстуально виправдані назви: Маестро
(«Не клич мене, Маестро! Громовиць») і Поводир («Марудний світ, куди не
зазирни»). Бог, у біблійному значенні, — творець усього сущого, який керує світом і
вчинками людей; в образному вживанні — носій найвищих людських цінностей,
ідеалів, моральної довершеності, утілення ідеї людського щастя, справедливості.
Саме у цих двох значеннях постає образ Бога-Отця у віршованій молитві Ліни
Ланської;
б) назви Божого Сина: Христос («Десь манна сиплеться з небес»). Слово27

Стежка Ю. До питання взаємодії конфесійного й художнього стилів (лексичні оказіоналізми, утворені від
сакральних лексем, в українських поетів 60 – 80 рр. ХХ ст.). Християнство й українська мова: матеріали наук.
конф. (Львів, 5 — 6 жовтня 2000 р.) / [відп. ред. В. Німчук]. Львів: В-цтво Львівської Богословської Академії, 2000.
С. 421.
28
Бурдіна Г. В. Вплив Біблії та конфесійного стилю на збагачення української лексики й фразеології. Християнство й
українська мова: матеріали наук. конф., (Київ 5 — 6 жовт. 2000 р.) / [відп. ред. В. Німчук]. Львів: Вид-во
Львівської богословської академії, 2000. С. 258—265.
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поняття Христос, за біблійною традицією, — Боголюдина, що вміщує в собі всю
природу Божу; друга особа Пресвятої Трійці; Син Господа Вседержителя. Це символ
страждання, вічного життя, воскресіння, перемоги Духа над матерією, спасіння
людства від загибелі29. Дослідник теми Христа Я. Розумний простежує
трансформацію цього образу «в постать людинолюбця й у символ національного
терпіння, розп’яття й воскресіння». Двофункціональність символіки Христа автор
убачає, з одного боку, у вірі у воскресіння, тобто в людське відродження, з другого,
— у людському безсиллі, байдужості. Образ Христа стає джерелом найвищої
мудрості й духовної сили30. Слово-символ Христос утілює в собі такі підтексти як
спасіння, страдництво, милість, всемогутність, всепрощення, відродження тощо.
Саме таку символіку несе в собі образ Сина Божого, створений поетесою;
в) на позначення третьої особи пресвятої Трійці авторка молитов уживає лише
лексему Дух. У Ліни Ланської одне вживання цієї лексеми. Третя особа Пресвятої
Трійці втілює в собі символ Вічного Бога. Святий Дух, що зачав Сина Божого, а
потім зійшов на апостолів, є символом божественного начала в людині, а звідси — у
поетичній молитві набуває особливого сакрального значення. В авторки — це ще й
надзвичайна сила, що нищить зло: О, Господи, іще... Вродилися глухими, Сліпими, як
один, чекаєм скон. Споконвіків ікони он Плекають світ незримо, А велич Духа
палить зло ущент («О, Господи, чому»);
г) лексеми на позначення Божої Матері: Матінка (3 вживання), Матінка
Божа, Матінка мила (3 вживання). Богородиця символізує чистоту, повноту життя,
самодостатність, звільнення від усього гріховного через осяяння, просвітлення,
терпіння. Образ Діви Марії творився протягом двох тисячоліть. Багатостраждальна
Мати, заступниця, всемилостива жінка, світла, мудра, сповнена всеохопної любові
— такою постає образ Божої Матері в багатьох релігійних та художніх творах. У
Ліни Ланської — це особливо теплий і близький образ МАТЕРІ всіх, Матері, що
захистить і оборонить, Матері, до якої можна звернутися з усім;
д) Ліна Ланська використовує також ряд номінацій, що означають назви
ангелів, біблійних персонажів: янгол (3 вживання), ангел (7 уживань), Самсон («Ти
чуєш, досі щось гуде?»).
Важливо наголосити, що авторка пише майже всі займенники Ти, Він (Вона) (у
значенні Бог, Богородиця) з великої літери, наслідуючи традицію таких написань у
релігійних текстах і висловлюючи особливу повагу до того, до кого звертається в
молитвах. Такий прийом називають асоціонімом і використовують у жанрах, які

29

30

Юліян Я. Катрій. Пізнай свій обряд!: Літургійний рік Української католицької церкви. Нью-Йорк — Рим: Вид-цтво
оо. Василіян, 1982. С. 72.
Розумний Я. Від символізму до екзистенціалізму: християнські елементи в українській поезії ХХ ст. Науковий
конгрес у 1000-ліття хрищення Руси-України. Мюнхен, 1988 — 1989. С. 497—499.
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вимагають урочистого й піднесеного мовлення31.
Значну частину лексики молитов Ліни Ланської складають назви церковної
атрибутики. Ця лексика збагачує тексти елементами релігійного стилю, надає
віршам особливої урочистості й піднесеності, свідчить про інтертекстуальність
поетичної молитви. Сюди належать:
а) слова і словосполуки небо (небеса) (ужито 23 рази); рай (11 уживань); Едем
(2 вживання); райський (1 вживання) (у різному значенні (як благодать і щастя на
землі та як Божа оселя); іменник пекло (15 уживань); б) іменник душа, ужитий
46 разів, і прикметник душевний (1 вживання) (за М. В. Скаб, «ми визначаємо
концепт ДУША як макроконцепт, у структурі якого виокремлюємо насамперед дві
частини — сакральну та несакральну»32. У молитвах Ліни Ланської слово душа
вжите лише в його сакральному значенні); в) іменник Дух, використаний 1 раз;
г) іменники хрест (4 вживання); д) іменники віра, ужитий 4 рази, надія (5 уживань),
любов (7 уживань); е) іменник гріх, ужитий 14 разів (варто наголосити, що в
названих поезіях іменник гріх ужитий лише в релігійному тлумаченні цього слова:
1) гріх проти Бога, Церкви; 2) гріх проти ближніх, родини, суспільства; 3) гріх проти
плоті); ж) іменники пожертва (1 вживання), офіра (1 вживання); з) іменники
скрижалі, ужитий 5 разів; к) іменники милість (1 вживання) та іменник благість
(ужитий 1 раз); л) іменники-назви культових будівель храм (5 уживань), дзвіниця
(1 вживання); м) назви предметів церковного вжитку: дзвін (4 вживання), свічка
(свіча) (5 уживань), аналой (1 вживання), ікона (5 уживань), плащаниця
(1 вживання), серед яких і предмети одягу: хітон (1 вживання), саван
(1 використання); н) назви жанрів церковних творів: іменник молитва, ужитий
16 разів; іменник псалом — 2 рази; о) іменники відправа (1 вживання), проща
(1 вживання) та причастя (1 вживання), спокута (4 вживання), каяття
(10 використань); п) прикметники (у різних формах) на позначення святості —
гріховності: прикметники святий, ужитий поетесою двічі, чистий (використаний
3 рази), Божий (ужитий 7 разів), добрий (використаний 2 рази), небесний (ужитий
4 рази), благий (ужитий 3 разів), райський (ужитий 2 рази), благодатний (ужитий
1 раз); прикметники гріховний, використаний 1 раз, лукавий, ужитий 1 раз, та лихий,
використаний двічі; р) іменники стигма і стигмати; дієслова, які означають дії в
церкві та побожному житті: молитися (молити) (ужите 19 разів), благати
(6 використань), благословити (1 вживання), вірувати (вірити) (9 уживань), просити
(10 використань), плакати (13 використань), напророчити (1 вживання), каятися
(1 використання), любити (2 вживання), не судити (1 використання), причащатися
31
32

Словник тропів і стилістичних фігур / [автор-укладач В. Ф. Святовець]. К.: Академія, 2011. С. 35.
Скаб М. В. Християнське уявлення про душу людини крізь призму української мови. Християнство й українська
мова: матеріали наук. конф. (Львів, 5 — 6 жовтня 2000 р.) / [відп. ред. В. Німчук] Львів: В-цтво Львівської
Богословської Академії, 2000. С. 273—278. С. 69.
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(3 вживання), спокутувати (1 використання), прощати (15 уживань) та ін.
Також варто зазначити, що часте вживання таких слів, як душа, молитва, дух,
святий, наближає віршовану молитву Ліни Ланської до канонічних зразків цього
жанру. Найбільше вживань у віршах-молитвах цієї поетки має слово душа.
В. В. Німчук зауважує, що в давньоукраїнській мові праслов’янське душа має не
лише семантику безсмертної нематеріальної субстанції, яка здатна існувати поза
тілом, але й може мати інші значення («внутрішній психічний стан людини,
характер», «жива людина», «людина при вказівці на кількість»)33. Слід сказати, що у
віршах-молитвах лексема душа вжита тільки в першому значенні. Зрозумілим є й
часте вживання таких лексем, як молитва, молити, святий, дух, рай тощо, оскільки
жанр молитви передбачає використання названих слів. Ліна Ланська у своїх віршахмолитвах часто послуговується лексемою серце (15 уживань) у значенні душа.
Традиція кордоцентризму, яка багато століть живе в українській культурі, дуже
яскраво відбита й у творчості цієї поетеси.
Вірші Ліни Ланської — це зразки сучасної української інтелектуальної поезії.
Про ерудицію письменниці свідчать слова, використані авторкою в її творах. До
таких, беззаперечно, належить цілий ряд так званих поганізмів, які вказують на
широкий погляд поетеси в напрямку релігії. Ліна Ланська використовує такі
лексеми, як: Арес, Веди, Вуду, Горгона, Леда, Лета, Мора, мантра, демон та ін.
Про багатство української мови свідчить велика кількість звертань до Бога
(імені Бога) в українській віршованій молитві загалом і у віршах-молитвах Ліни
Ланської. Найчастіше авторка вживає однослівні іменування Господа: Боже
(23 вживання), Господи (42 використання), Отче (11 уживань) та варіанти Божого
імені: Боже мій (1 вживання), мій Боже (2 вживання), мій Боженьку милий
(1 використання), Боже милий (1 вживання), Боже мій милий (1 використання),
Отче мій (4 вживання), мій Отче (6 використань), а також оригінально-авторське
звертання Маестро (2 використання) та ін. Кожне зі звертань семантично
мотивоване, авторка використовує його відповідно до контексту. Скажімо, вокатив
Маестро доречно вжитий у вірші, де одним із мотивів є музика.
Як зазначає Надія Бабич, «сильний емоційний вплив чинить нанизування
звертань, наприклад, до Бога, кожне з яких виражає вищу міру захопленої оцінки, —
своєрідна висхідна градація уточнень»34. У Ліни Ланської така градація відбувається
на просторі всього вірша. Часто це у формі анафор, обрамлень і т. ін.
Отже, щодо імені Божого письменниця використовує традиційні звертання, що
надає молитві урочистості й піднесеності. Водночас Ліна Ланська може
послуговуватися й оригінально-авторськими звертаннями.
33
34

Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. К.: Наукова думка, 1992. С. 352—353.
Бабич Н. Д. Богословський стиль української мови у контексті стилістичної науки: Збірник науково-дидактичних
праць.Чернівці: Букрек, 2009. С. 95.
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Кілька поезій-молитов цієї авторки звернені до Божої Матері. Такі молитви
відзначаються особливою ніжністю й пестливістю. Поетеса досягає такого ефекту
через вживання звертань до Божої Матері в зменшувано-пестливих висловлюваннях:
Матінко (3 використання), Матінко Божа (1 вживання); Матінко мила
(1 вживання), Матусю (1 використання), Матусю Божа (3 вживання), а також
традиційного католицького вокативу Мадонно.
Ці звертання є усталеними в українській християнській традиції й виступають
як синонімічний ряд називання Богородиці, вони є часто вживаними не лише в
канонічних молитвах, але й в усній народній творчості35.
У Ліни Ланської є дві молитви, звернені до Ангела. Вони дуже схожі за
змістом та ідейним наповненням. Складається враження, що авторка подає варіанти
одного й того самого вірша як зразок роботи над текстом. Ця поезія теж, звісно,
містить звертання до Янгола Охоронця. Відрізняють звертання лише форми янгол —
ангел: мій Янголе (3 вживання); мій Ангеле (6 уживань).
Отже, використовуючи традиційні канонічні звертання до Бога, Матері Божої,
ангелів, Ліна Ланська лише зрідка послуговується новоутвореннями чи художніми
звертаннями. Такий підхід до молитовних звертань свідчить про небуденне й
обережне ставлення літераторки до жанру молитви та його словесного оформлення.
Окрім власне української лексики, використаної у віршах-молитвах,
письменниця послуговується й запозиченою лексикою. У лексичному складі кожної
мови певне місце посідає лексика, запозичена з інших мов. Оскільки засвоювання
слів з інших мов є одним зі шляхів збагачення лексичного складу мови, то поетеса у
своїх творах не уникає слів іншомовного походження. Варто зазначити, що
джерелами цих запозичень є найчастіше такі мови: давньоєврейська, грецька,
латинська, церковнослов’янська, оскільки в молитвах використана здебільшого
лексика з мов, якими було написане або давно перекладене Святе Письмо.
У віршах-молитвах Ліни Ланської переважають лексичні запозичання. Усі ці
запозичення можна поділити за мовою, з якої запозичене слово (1); за сферою
вживання (2).
1. Найчастіше трапляються запозичення з давньоєврейської або арамейської,
грецької, латини. Рідше — з інших мов (це здебільшого ті запозичення, які не
стосуються релігійної сфери і є лише допоміжним словесним матеріалом). До
давньоєврейських або арамейських лексичних запозичань відносимо: Голгофа,
Вавилон («Мої ніким несплачені борги»); Аmen! («А ти не вір, що сили молитов»);
Самсон («Ти чуєш, досі щось гуде?»); вавилони (П. Куліш) (79, с. 56); Едем
(2 вживання); ave (3 виористання); алілуя («Ридати не хочеться висі»); осанна
35

Бабич Н. Д. Богословський стиль української мови у контексті стилістичної науки: Збірник науково-дидактичних
праць.Чернівці: Букрек, 2009. С. 123—135.
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(2 вживання); манна («Десь манна сиплеться з небес») та українізований прислівник
від гебрейської основи Сатана — осатаніло («Солоний дощ із стронцію і диму»). Як
бачимо, до давньоєврейських запозичень належать здебільшого власні назви —
імена людей, назви міст, гір, а також вигукові форми тощо.
Значну кількість лексичних запозичень у молитвах-віршах Ліни Ланської
становлять слова з грецької мови псалом (2 вживання) Христос («Десь манна
сиплеться з небес»); ангел (янгол) (10 уживань); альфа і омега («В Тобі всі дні і ночі
невсипущі»); аналой («А ти не вір, що сили молитов»); Арес (2 вживання); асфальт
(«Марудний світ, куди не зазирни»); Горгона, Харон, хітон («А ти не вір, що сили
молитов»); демон (3 вживання); ікона (5 уживань); канат («Боже, як смішно чекати,
не бачивши зроду»); Леда («Дякую, Господи... Знову»), мелодія («Боже, як смішно
чекати, не бачивши зроду»), ода (2 вживання), порфіра («В порожнім храмі плакала
свіча»), сталактит («А ти не вір, що сили молитов»), стигма («Почуй мене і не
залиш»), стигмати («І знов услід Тобі зітхаю днесь»), тартар («Не сплю я, Тебе
визираю»). Уживання значної кількості грецизмів можна пояснити тим, що багато
назв церковної атрибутики прийшло до нас із грецької мови (ікона, аналой, псалом
тощо). Творячи молитви, поетеса не могли оминути цієї лексики, бо були б утрачені
ознаки жанру. Проте слід зазначити, що поетична молитва Ліни Ланської
вирізняється широким використанням поганізмів, походження яких часто пов’язане
із грецькою міфологією, а також наповнена лексикою, що номінує наукові та
мистецькі поняття. Це урізноманітнює вірш, надає йому глибини й широти думки.
Таку ж мету авторка переслідує, використовуючи слова, що походять із
латинської мови. Ці запозичення лише опосередковано стосуються релігійної
лексики, а часом і зовсім її не стосуються. Наприклад: Мадонна («Мої ніким
несплачені борги»), вена («Я збайдужіла, Господи, пробач»), віват («Ридати не
хочеться висі»), діагонально («Почуй мене і не залиш»), доктрина («Як говорити з
глухою стіною?»), комедія («Ридати не хочеться висі»), мурал («Цей білий світ
змілілий і жаский»), офіра, пензлик (лат. через польську) («Дякую, Господи...
Знову»), німб («Пиха й зневага арендують рай»), петехія («Ще ранок колисає зорі»),
плебей («Не плач, благаю, не тужи»), стронцій («Солоний дощ із стронцію і диму»)
та ін. Також авторка вживає назву міста Рим як центру християнства. Проте
більшість латинських запозичень нейтральні, вони слугують лише додатковим
словесним матеріалом у віршах-молитвах.
Найбільша кількість запозичань у поезії Ліни Ланської з французької мови:
актриса («Боже милий, келих вина»), арбалет («Спинись, сховай свої мечі»), бал
(«Молюсь... Тремчу, як лист осінній»), валет, еполети («Пиха й зневага арендують
рай»), галоп, канкан («Я збайдужіла, Господи, пробач»), гротеск («Молімось, Він
почує... Хай»), драпрі («Боже, як смішно чекати, не бачивши зроду»), дукач (франц.,
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італ.) («Прости мене, Отче... Не плачу»), менует (2 вживання), мотив («Спинилась
на мить Земля»), прем’єра, субтитри («Ридати не хочеться висі»), силует
(2 використання), сутана («У світі лицемірства і мани»), філігранний («Боронь,
Боже, від лихої долі»), шарада («Розірваний у неба плащ»). Вірші-молитви Ліни
Ланської — це насамперед художні тексти, тому вони містять лексику, яка не
завжди дотична до релігійного стилю, проте такі слова підсилюють ефект сказаного,
створюють художні образи, надають поезії динаміки чи, навпаки, спонукають до
глибоких роздумів.
Запозичення з інших мов у творах поетеси теж часто слугують для створення
піднесеного настрою вірша, надають емоційного забарвлення поезії, демонструють
широкий кругозір авторки, її світогляд. Ліна Ланська використовує релігійну
лексику не лише з християнства, письменниця послуговується онімами та
номінаціями з різних світових релігій. Наприклад, поетеса використовує такі назви:
Веди (санскрит), мантри (санскрит), прана (санскрит), Вуду (араб.). Крім
нехристиянської релігійної лексики, авторка доречно вводить у тексти віршів слова
різномовного походження. Наприклад: з арабської: кава («Розірваний у неба плащ»),
саван (2 вживання), самум («Господи, почуй і надоум»); із тюркських: орда («Не
плач, благаю, не тужи»); із турецької: канчук («І знов услід Тобі зітхаю днесь»),
кирея («В порожнім храмі плакала свіча»), козирний («Пиха й зневага арендують
рай»); із німецької: клавір («Дякую, Господи... Знову»), панчохи (2 вживання), траса
(«Боже милий, келих вина»), фіранка («Молюсь... Тремчу, як лист осінній»); з
англійської: клатч («Я збайдужіла, Господи, пробач»), ринг («В ганебному
хвилинному двобої»), тунель («Втекла від демонічних сил луна»); з італійської:
Маестро! (2 вживання; у формі звертання до Бога), скерцо («Мій Янголе, озвись»),
унісон («Боги, не заздріть радощам моїм»); із польської — сарна («В омріянім едемі
не покинь»).
2. За сферою вживання всі запозичені слова, ужиті у віршованих молитвах
Ліни Ланської, можемо поділити на назви-імена Бога, Сина Божого, Матері Божої
(Христос, Маестро, Мадонна), імена біблійних персонажів (Самсон), імена
язичницьких богів (Арес, Леда, Харон та ін.), назви церковних речей (ікона, аналой,
сутана), церковних жанрів (псалом) тощо. Усі ці запозичення, як бачимо, належать
до церковно-релігійної сфери, вони є засобами релігійного стилю. Велика частина
запозичань належать до лексики наукового та художнього стилів мовлення.
Як бачимо, у віршах-молитвах Ліни Ланської найбільше запозичень із грецької
та французької мов. Це пов’язано із грецьким церковним обрядом, традицією
української церкви. Французькі ж запозичення надають віршу цікавого звучання,
наповнюють його інтелектуальним змістом. Авторка часто надає віршу вигляду
пісенного тексту, іноді створює картину, пов’язану з мистецьким сприйняттям світу,
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тому французькі запозичання в текстах цих поезій надзвичайно органічні.
Грецькі запозичення здебільшого потрапили в українську мову через
церковнослов’янську. Оминути церковнослов’янські запозичення в поезіях-молитвах
не може жоден із авторів. Не виняток, звісно, і Ліна Ланська, яка послуговується
цією лексикою напрочуд доречно й виважено.
Церковнослов’янська лексика для українців є природним явищем, оскільки
вона була засвоєна разом із християнством. У радянські часи ця лексика почала
втрачати активність, проте в мові художніх творів вона зберігала свої позиції. Зі
здобуттям незалежності й поверненням церкви до суспільного життя ця лексика
набуває поширення й водночас зазнає переосмислення та входить у різні сфери
спілкування. На міцних позиціях вона залишається в художній літературі.
Як зазначає Світлана Корнієнко, «уживання старослов’янізмів у стилістичній
системі української мови — явище закономірне. Оскільки релігія є невід’ємною
частиною життя і культури українського народу, цілком природно, що у творчості
митців слова не могла не відбитися мова старослов’янська, особливо у творах на
релігійні теми»36. Традиція вживання церковнослов’янської лексики в художніх
творах на релігійну тему продовжується й у наш час. Яскравим свідченням цього є
вірші-молитви Ліни Ланської.
Запозичення з церковнослов’янської мови, у яких є формальні (тобто
фонетичні й словотвірні) прикмети їх походження, розглянемо за кожною з цих
прикмет.
Наприклад, неповноголосся. Як і лексичні церковнослов’янізми, форми з
неповноголоссям властиві переважно релігійній лексиці. До неповноголосних форм,
використаних у поезіях молитвах Ліни Ланської, належать:
1) длань («Не плач, благаю, не тужи»), мрево («Не сплю я, Тебе визираю»);
2) ще одним прикладом може бути гніздо з початковим словом благо, у якому
поряд з благий (3 вживання) (наприклад: Навіщо наміри благі, Коли услід летять
прокльони, А друзі, наче вороги? Тремтить рука, душа холоне... Навіщо наміри
благі? («Навіщо наміри благі») композити (благість («Давно не молилась чи може,
замало?»), благословити («Десь манна сиплеться з небес»), благодатний («Боронь,
Боже, від лихої долі»), блаженна («Прости мене, Господи!.. Вчора»);
3) прикладом використання неповноголосних церковнослов’янізмів слугує
іменник храм, ужитий поетесою 3 рази. Наприклад: О, Господи, чому В небеснім
храмі тихо, Коли у дзвони треба калатать? Допоки рахуватиме до ста, На всі сто
років лиха — Зозуля про тюрму і про суму («О, Господи, чому В небеснім храмі
тихо»).
36
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На думку П. Сігалова, «особливо слід зупинитися на формантах з
неповноголосними сполученнями: префіксах пре- та пред-»37. Ад’єктивний суфікс
пре- виступає в деяких явних запозиченнях з церковнослов’янської, наприклад,
пречистий, преподобний, премудрий та ін. У Ліни Ланської знаходимо лише один
випадок такого вживання — це традиційний епітет при імені Божої Матері:
Пречиста: Був і нема... Навколішки до ранку Молюсь Пречистій Діві і Йому. Прошу
лишити Душу і світанки, Знеславити непрохану пітьму («Був і нема... Упала і
накрила»).
Сполучення жд (із dj) виступає в поезіях-молитвах Ліни Ланської лише у двох
випадках: стражденний (Твої такі печальні очі... Здається, біди всіх усюд Зливає в
них стражденний люд, А озиратися не хоче («Твої такі печальні очі»), страждання
(Господи, чом наші долі Лущиш, як білка горіх? Мук і страждання доволі... Може,
світліш угорі? («Господи, чом наші долі»). З наведених прикладів важко визначити,
чи письменниця орієнтувалася на народну мову (оскільки в народній мові можуть
бути вживані слова зі сполученням жд), чи вона творила під впливом книжної мови
(тоді можна говорити про церковнослов’янський вплив).
Потребує дослідження ад’єктивний клас із суфіксом -ущ-/-ащ-. Як відомо,
система дієприкметників російської мови, крім пасивного стану минулого часу,
запозичена з церковнослов’янської. В українській мові цих класів нема, є лише
окремі запозичення: цілющий (Боронь, Боже, десь упасти в полі Чи вчепитись,
падаючи, в ноги. Хоч бажання буде одиноке, Благодатним та цілющим спокій
(«Боронь, Боже, від лихої долі»), Подай мені не милостиню, ні. Подай, мій Боже,
знак, щоб зачерпнути Цілющої води, а не отрути, Зливати на рубці після спокути
Гріхів численних... Знак подай мені («Подай мені не милостиню, ні»), невмирущий
(Сім літер, Отче! Яко сон, — Прокинулись і невмируще («Ти чуєш, досі щось
гуде?»), невсипущий (В Тобі всі дні і ночі невсипущі, Стрімкий політ в безодню й до
небес. Якби Ти знов надією воскрес, Тоді б усюди колосились пущі («В Тобі всі дні і
ночі невсипущі») тощо. Тут знову ж таки не можна говорити лише про прямий
церковнослов’янський вплив, оскільки ці форми трапляються в народній мові, тому
визначити, якого впливу (книжного чи живомовного) зазнала авторка, досить важко.
Як відомо, церковнослов’янські за походженням типи складають важливу
частину російської словотворчої системи38. В українській мові цей вплив значно
слабший; церковнослов’янські словотворчі типи представлені найчастіше ніби в
початковій стадії впливу — наявністю якоїсь кількості утворень за певним зразком.
Що ж стосується типів із суфіксами абстрактності -ство і -ость, які інколи
вважають запозиченими з церковнослов’янської мови, то це спільнослов’янські
37
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типи, продуктивні в сучасній українській мові, а їх широку представленість у
книжній мові, а зокрема у віршах-молитвах, можна пояснити абстрактним
значенням39.
Із церковнослов’янських ад’єктивних утворень із початковим все-, які
сприяють оформленню різновиду складних прикметників в українській мові, у Ліни
Ланської подибуємо лише один приклад: Всевишній (Згадай-но, білий світе, як
колись Тебе з пилинки виплекав Всевишній. Любові вчив, а ти Господній вишні
Конаючи, і досі не вклонивсь («Цей білий світ змілілий і жаский»).
У поезіях-молитвах Ліни Ланської трапляються ще й такі лексичні
запозичення з церковнослов’янської мови: воскрес (2 вживання); всує (3 вживання);
днесь (2 вживання); десниця, плащаниця, кориця («Ще ранок колисає зорі»); персти
(«Десь манна сиплеться з небес»); праща («Кому ми складаємо оди»), хула («Не
плач, благаю, не тужи»), кущі, яко («Ти чуєш, досі щось гуде?»).
Церковнослов’янська мовна й культурна спадщина, що є невід’ємною
частиною культурного набутку українського народу, який тривалий час був
причетний до її творення40, послугувала ефективним засобом урочистого мовлення в
українській віршованій молитві, а поетеса Ліна Ланська продовжує цю традицію,
спираючись на досвід молитвотворення, проте як письменник нової формації вона
обирає мовні засоби, які притаманні літературі ХХІ століття.
Засобом релігійного стилю виступає використання в художніх творах
біблійних фразеологізмів та висловів, пов’язаних зі Святим Письмом. Значна
кількість біблійних висловів набула поширення в українській літературній мові.
Віршована молитва як літературний жанр, що увібрав у себе риси релігійного й
художнього стилів, не оминула, звичайно, і біблійну фразеологію та вислови,
пов’язані зі Святим Письмом. Біблійні вислови чи фразеологізми «можуть
скорочуватися <...>; традиційно вони можуть вживатися як українською, так і
іншими мовами»41.
Використовуючи вислови з Біблії, Ліна Ланська вдосконалює художній стиль
української мови, надає художньому мовленню урочистості й піднесеності, створює
особливу наснаженість поезії, що має ознаки молитви. Варто зазначити, що поетеса
зрідка використовує церковнослов’янські варіанти фразеологізмів та висловів, що
пов’язані з Біблією, оскільки у наш час такі варіанти мало вживані в мовленні. Усе ж
авторка не ігнорує ці вислови. Наприклад: Отче мій (Отчє нашъ (Мт. 6:9;
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Лк. 11: 2)); Твоя десниця (спаси дєсницєю твоєю (Пс. 17:36, 19:7, 20:9, 47:11, 59:7));
Господи, спаси (Спаси, Господи (Пс. 5:10, 11:3, 53:3)).
Проте письменниця здебільшого використовує українські варіанти
фразеологізмів та висловів з прямим значенням: райські кущі, гнів пекельний,
розп’ятий Божий син, з руки Господньої, виженеш з Раю, ласка Божа та ін.
Звичайно, використання як церковнослов’янських варіантів фразеологізмів і
висловів з прямим значенням, так і їхніх українських перекладів надає мові
віршованої молитви урочистого характеру й високого звучання, таким чином
збагачуючи українську мову та вдосконалюючи художній стиль української мови.
Біблійні фразеологізми та вислови з Біблії, ужиті в поезіях-молитвах Ліни
Ланської, можуть бути виражені як словами (Голгофи, вавилони, Самсон та ін.) чи
словосполученнями (тернистий шлях, купина неопалима та ін.), так і реченнями
(Молімся нашому Вітцю та ін.). Такі використання є вмотивованими текстами
віршів, у яких вони вжиті, а також ідеєю, яку висловлює автор.
Поетеса у своїх творах використовує фразеологізми із різних книг Біблії.
Вислови з деяких книг переважають: Книга Буття, Вихід, Псалтир, Євангелія.
Висловлювання з цих книг є найбільш уживаними в церкві, вони надають мовленню
урочистості й піднесеності. Послуговуючись біблійними фразеологізмами з
названих книг, авторка досягає влучності й точності у висловленні думки, надає
своїм творам метафоризації, високої досконалості, сакральності й високостильного
звучання.
Як вислови, що пов’язані з Біблією, так і біблійні фразеологізми у віршахмолитвах Ліни Ланської зазнають трансформацій. Оскільки біблійні фразеологізми
та вислови з Біблії увійшли в українську мову через церковнослов’янські та
українські переклади, тому їх трансформація в поезіях-молитвах є логічною.
Однією з актуальних проблем сучасної фразеології є проблема
функціонування фразеологізмів у мовленні, у тому числі художньому, де не рідко
можна помітити їх трансформацію. А. М. Мелерович і В. М. Мокієнко зазначають,
що «словникове опрацювання індивідуально-авторських уживань фразеологічних
одиниць допоможе оцінити художню майстерність письменників, що виявляється у
творчому застосуванні мовних образів»42. У зв’язку з цим значне зацікавлення
викликає українське віршоване молитвотворення, яке увібрало в себе велику
кількість трансформованих авторами біблійних фразеологізмів та висловів,
пов’язаних зі Святим Письмом.
Біблійні фразеологізми в поетичних молитвах іноді зазнають трансформації.
Не виняток і поезії Ліни Ланської. Трансформовані авторкою бібліїзми та вислови з
42

Мелерович А. М., Мокиенко В. М. Фразеологизмы в русской речи: Словарь / [2-е издание]. М.: Русские словари:
Астрель, 2005. С. 4.
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Біблії ми можемо поділити на такі групи (за класифікацією А. М. Мелерович і
В. М. Мокієнка)43:
1) заміна компонента у вислові: створення світу (Бут. 1; Мт. 25:40) — із часу
сотворіння («Тобі укотре ніж»), тридцять срібняків (Мт. 26:15; Мк. 14:11; Лк. 22:5)
— за тридцять мідяків («В руках тримаєш ніч і день»), бути спокушуваним
сатаною (Мк. 1:13; Лк. 4:2) — спокушає лихий («Прости мене, Господи!.. Вчора») та
ін. ;
2) індивідуально-авторські заміни компонентів з переосмисленням значення:
тридцять срібняків (Мт. 26:15; Мк. 14:11; Лк. 22:5) — срібляник тридцятий («У
світі лицемірства і мани»); терновий вінець (Мт. 27:29; Мк. 15:17; Ін. 19:2) —
обереги плетем тернові («Ти ж не хочеш війни між нами?»), тернові канчуки («І
знов услід Тобі зітхаю днесь») та ін.;
3) розширення компонентного складу (експлікація) та його часткова заміна:
Господи, карай (Вих. 4:14; Чис. 22:28, 25:3; Пс. 93:12; Ос. 14:5) — Господи, карай
тоді мене («Господи, почуй і надоум») та ін.;
4) скорочення компонентного складу (імплікація): воскрес із мертвих
(Мт. 27:64, 28:6—7; Мк. 16:6; Лк. 24:6; Ін. 20:9) — воскрес («В Тобі всі дні і ночі
невсипущі») та ін.;
5) еліпсис: живий Господь (Пс. 18:47) — ЖИВИЙ («Не плач, благаю, не
тужи») та ін. ;
6) зміна граматичної будови бібліїзму: вигнання з раю (Бут. 3:24) — виженеш
з раю («Прости мене, Господи!.. Вчора»);
7) алюзія (виникнення фразеологізму на основі біблійної розповіді): І вчинив
Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, — і заснув він. І Він узяв одне з ребер
його, і тілом закрив його місце. І перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із
Адама, на жінку, і привів її до Адама (Бут. 2:21 — 22). — я лиш чиєсь ребро («Мій
Янголе, озвись»); хай вона і не з ребра («Дякую, Господи... Знову»);
8) залучення синекдохи (перенесення значення з одного явища на інше за
ознакою кількісного відношення між ними): Вавилон (Бут. 11:9), Голгофа
(Мт. 27:33; Мк. 15:22; Лк. 23:33; Ін. 19:17) — Душі однак: в лахмітті чи в обнові.
Там, де голгофи, там і вавилони («Мої ніким несплачені борги»).
9) перифраз (описовий вислів, іносказання): падати на добрий ґрунт (Мт.13:2;
Мк. 4:3; Лк. 8:5) — де впало зерня — там прозріння копи («Світ димова обплутала
завіса»).
Такі трансформації зумовлені текстотворенням та метою, яку ставить авторка
у створенні художнього образу та мовної картини своїх творів. Усі перетворення
43
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біблійних висловів у поетичних молитвах Ліни Ланської підпорядковані стилю,
який обирає поетеса, та ідеї того чи того вірша.
Письменниця збагачує українську літературу чудовими зразками жанру
віршованої молитви, а українську мову — прекрасними варіаціями щодо
використання біблійних фразеологізмів та висловів зі Святого Письма.
Окрім біблійних висловів, які письменниця органічно вплітає в канву своїх
віршів, авторка використовує фразеологізми, що мають різні джерела походження.
Вірш молитва, як будь-яка поезія, творить художній образ. У цьому творенні
важливу функцію виконують фраземи. Частина з них у віршах-молитвах Ліни
Ланської мають хоч не біблійне, та все ж релігійне походження (літургійне, з
народних звичаїв та обрядів тощо): гріхи, що не пускають в Рай, лихої долі, долю
напророчать, вийняв душу, пеклом той рай називаю, чистих душ, поклони бити та
ін. Значну частину складають фразеологізми різного походження: фольклорного,
античного, книжного, літературного тощо: рожеву мрію, зміїне кубло, димова завіса,
пеклом той рай називаю, крихти розуму згубив, ріжеш мене без ножа, лихої долі,
гріхи, що не пускають в Рай, батіг все хутчіше, ніж пряник та ін. Як бачимо,
більшість із цих висловів містять релігійну лексику або стосуються моральної
сфери.
Цікаво, що поетеса часом обирає за основу вірша фразеологізм і розвиває
навколо нього тему, творить художні образи. Як приклад можна навести такі рядки:
а) Для лагідного є і друге вим’я. Посмокче в голод крапелькою більш Чи менш,
а від недолі порятує Тепла людського висходжений книш, І вже не варто, Матір
Божу всує... («Коза до воза... Боже, хай уже»), у яких бачимо вплетення в канву
вірша авторського бачення фраземи «ласкаве телятко дві мамки ссе»;
б) Не сплю я, Тебе визираю. На сьомому небі чи вище, Де вітер не дме і не
свище, Гуртуєш хмаринки у зграю («Не сплю я, Тебе визираю»). У цьому уривку
бачимо використання авторкою трансформованого фразеологізму «бути на сьомому
небі», який означає «відчувати щастя, радість». Ліна Ланська означує такий стан як
молитовний.
Аналіз мови збірки віршів-молитов Ліни Ланської «Цілую Твій поділ…» був
би неповним без розгляду синтаксичних особливостей зразків цього жанру. Загалом
синтаксична будова цих віршів, її аналіз розширює уявлення про ритмомелодику
мови, оскільки використання таких стилістичних фігур, як епітети, порівняння,
постпозиційні означення, риторичні фігури створює особливу стильову
ритмомелодику44.
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Синтаксичними особливостями української віршованої молитви є часті
вживання художніх означень (епітетів), використання таких явищ, як інверсії,
риторичні запитання і риторичні оклики, уживання порівняльних зворотів як
елементів художньої тропіки тощо. Вірші зі збірки Ліни Ланської «Цілую Твій
поділ…» містять такі ж ознаки художньої молитви.
Розвитку й утвердженню в українській мові художнього стилю, його
увиразненню й поглибленню сприяє також використання в поезіях таких художніх
засобів, як епітети, які, як відомо, є художніми означеннями й розвивають, окрім
того, поетичний синтаксис української літературної мови. Епітет є одним із вагомих
засобів естетизації мови, у системі епітета, як ніякого іншого тропа, відбивається
стиль письменника, епохи, літературного напряму. Без вивчення цієї системи
неможливо створити цілісну картину еволюції художнього та релігійного стилів
узагалі та віршованої мови зокрема45.
Епітети, використані Ліною Ланською, поділяємо на такі групи:
а) урочисті, які мають або релігійне забарвлення, або є елементами урочистої
лексики. Наприклад: молюсь смиренно («Не клич мене, Маестро! Громовиць»);
знецінені душі («Кому ми складаємо оди»); святу ікону («Не вибачить Господь
дурних образ»); невидимий хітон, сили молитов («А ти не вір, що сили молитов»);
Потреба Світла Вічної Краси, велич Духа («О, Господи, чому»), нещире каяття
(«Мій Янголе, озвись»), від причастя злого («Боронь, Боже, від лихої долі») та ін.;
б) постійні: лист осінній («Молюсь... Тремчу, як лист осінній»); холодних
думок («Прошу тебе, Отче зарадь»); істини прості («Мій Янголе, озвись»); від лихої
долі, від тяжкої втрати «Боронь, Боже, від лихої долі»); солодких снів («Не
вибачить Господь дурних образ»); розірвана струна («Розірваний у неба плащ») та
ін.;
в) звичайні: білосніжний силует, прямий, не знайдений ще шлях («Мій Янголе,
озвись»); неслава вікова («О, Господи, чому»); шкіра шовковиста, росою
життєдайною («Боги, не заздріть радощам моїм») та ін.;
г) оригінальні: місячну колиску («Молюсь... Тремчу, як лист осінній»), у
грозовому безладі почвар («Не клич мене, Маестро! Громовиць»), зимове скерцо, біль
розкраяних сердець, в прозорій наготі, туман зловтіх («Мій Янголе, озвись»), об
хвилясті філігранні роги, від забутих крихт («Боронь, Боже, від лихої долі»),
схованку калинову («Дякую, Господи... Знову»), світ безбарвний («Боже, Боже...
Знищеному раді»), ринви глупства і сваволі, серпанками з невинних чистих душ
(«Світ димова обплутала завіса»), двох тіл і душ безпрограшні бої, солодковогниста… пристрасна рука, рожеву мрію… посивілу, чарівних барв і дотиків
45
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пекучих, у шепіт вбраний поклоніння рай, злива серця («Боги, не заздріть радощам
моїм»), розтрощене серце і зібгану душу («Скінчились меди. Лишень мухи на
споді»), розсипана кориця петехій на прозорім тлі небаченої плащаниці («Ще ранок
колисає зорі») та багато інших.
Варто зазначити, що Ліна Ланська дуже доречно вплітає в канву своїх текстів
епітети-оксиморони, які створюють насичені художні образи, допомагають донести
ідею вірша до читача. Серед таких зразків цього прийому — криваве умите сяйво
(«Не клич мене, Маестро! Громовиць»), солодкої неволі («Мої ніким несплачені
борги»), дзвеніла тиша голосна й німа («Мені казали, що Тебе нема»), холодно в
спеку гарячу («Прости мене, Отче... Не плачу»), до крику німого («Боже, як смішно
чекати, не бачивши зроду»).
Як бачимо, авторка все ж витворює молитовний вірш як художній твір, тому
послуговування оригінальними епітетами, оксиморонами — основна прикмета цієї
збірки.
Також можна зазначити, що епітети, які авторка використовує у своїх творах,
здебільшого виражені прикметниками, рідше — дієприкметниками та іменниками.
Порівняння в поезіях-молитвах Ліни Ланської слугують художнім засобом і
бувають виражені як порівняльними зворотами, так і порівняльними реченнями.
Порівняння характерні для художнього мовлення, а оскільки віршована молитва
ввібрала в себе ознаки художнього й релігійного стилів, то використання порівнянь
для цього жанру є природним. Та слід зазначити, що в поезіях молитвах доречно
використовувати порівняння, які містять релігійну лексику. Такі порівняння
надають мовленню особливого урочистого й водночас глибоко філософського
забарвлення. До прикладу: як ту святу ікону, у відчаї, обожнює жебрак («Не
вибачить Господь дурних образ»); як пекло те життя чи з раю вороття («Озвись,
мій Ангеле»); душа, як яблуко достигле, до ніг Твоїх ось-ось впаде («Почуй мене і не
залиш»).
Усе ж художній текст вимагає художніх означень, цим прийомом наближаючи
молитву до читача, роблячи її зрозумілою навіть неоцерковленим. До таких
порівнянь можемо узалежнити: тремчу, як лист осінній («Молюсь... Тремчу, як лист
осінній»); слово летить, як за вітром полова («Прошу тебе, Отче, зарадь»); Він у
кожну душу загляда, як у вікна мовчазного дому («Тихше, не шуміть. Його хода»);
Господи, чом наші долі лущиш, як білка горіх? («Господи, чом наші долі»); тануть в
руках, як льодяники, ті намистини («Боже, як смішно чекати, не бачивши зроду»);
як не вмерти в розпачі мовчазно, коли докір виє, як самум («Господи, почуй і
надоум»).
У Ліни Ланської поняття Бог нерозривно зв’язано із поняттям природа, живий
світ навколо — від Всесвіту до маленької комашки. Та й загалом часто світ у
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письменниці асоціюється із бджолиним роєм, джмелями. І навіть порівняння в
авторки налаштовують на розуміння саме такої філософії: непевність і страхи,
гудуть, як вулик («І знов услід Тобі зітхаю днесь»); пітьма вчепилась за дзвіницю —
чорнильні плями, як джмелі, повзуть великі і малі («Ще ранок колисає зорі»).
Теплоти, певної «домашності» надають віршам-молитвам такі порівняльні
речення: Слова розбігаються, наче руді прудкі мишенята, що цапнули сало у кішки
з-під носа («Давно не молилась чи може, замало?»); Випити щастя до денця, як з
келиха воду, що розлили з хвилюванням натруджені руки («Боже, як смішно чекати,
не бачивши зроду»).
Інтелектуальна поезія Ліни Ланської завжди ряснить покликаннями на твори
світової літератури: Ти в Задзеркаллі не знайдеш, де виходи з нього? Жевріє десь біля
ніг, як пожежа неспинна («Боже, як смішно чекати, не бачивши зроду»); Від сонця
схованка оця, як шмат шагреневої шкіри («Нещастям не впивайся, — дим»).
Як бачимо, поетеса не зловживає порівняннями, можна навіть сказати, що
авторка використовує їх рідко. Сучасна література загалом рідко послуговується
порівняннями. Ліна Ланська як представниця сучасного красного письменства теж
перебуває в річищі новітніх тенденцій і вкрай рідко вживає у своєму поетичному
мовленні цей троп.
Оскільки молитва — це прохання, моління, побажання, звернення до Бога, то
однією з її синтаксичних ознак є спонукальні речення та речення бажальної
модальності. Ця традиція походить ще від перших молитовних текстів і не
переривається й у літературі ХХІ століття — як релігійній, так і художній.
У віршах молитвах автори найчастіше використовують речення, у яких
присудок — дієслово наказового способу. Цей прийом не оминає й Ліна Ланська.
Кожен віршований текст, який можна уналежнити до жанру молитви, містить
речення, що виражають прохання, благання, побажання тощо: Прошу тебе, Отче
зарадь; Не дякують, Отче, за хліб і повітря, Бо звикла трава до роси. Якщо
сухостій все до попелу витре, Бадилля те перетруси («Прошу тебе, Отче зарадь»);
Не клич мене, Маестро! Громовиць Не надсилай. Спокутою до страти Мій вірш
короткий стане; У грозовому безладі почвар Не кидай долу, виспіваю Ave; Молюсь
смиренно, Господи, прости («Не клич мене, Маестро! Громовиць»); Мій Янголе,
озвись; Озвись, надію дай; Я лиш чиєсь ребро, Краплиною жалю Віншуй прямий, не
знайдений ще шлях («Мій Янголе, озвись»); Моїх гріхів небачений потік Мені лиши;
Не опали, нехай збирають пил, Їм сонце — бог, а полум’я — ікона; Почуй мене,
Мадонно! Скажи Йому!.. Карай мене! Без крил Однак впаду, злечу лишень по скону.
А їх оборони, нема ж мірил: З гріха в життя рушаєм чи з любові? («Мої ніким
несплачені борги») та багато ін. Усього в збірці Ліни Ланської «Цілую Твій поділ…»
нараховуємо 169 спонукальних речень. Найчастіше в ролі дієслів-присудків
виступають такі дієслова наказового способу: подай, прости, спаси, озвись, оборони,
почуй і под. Ці дієслова найчастіше використовують і в традиційних канонічних
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церковних молитвах. Крім того, у текстах віршів-молитов Ліни Ланської спонукальні
речення набувають іноді характеру імперативу, виконуючи суттєву змістову роль і
наслідуючи тексти Святого Письма.
Функцію прохання й побажання виконують у тексті поезії-молитви також
речення бажальної модальності, у яких формальними виразниками бажальної
модальності найчастіше є частки нехай, хай, щоб (щоби): Не опали, нехай збирають
пил, Їм сонце — бог, а полум’я — ікона («Мої ніким несплачені борги»); Нехай Земля
пригорне і розкаже («В руках тримаєш ніч і день»); Благаю, решетом дірявим У
дощ душі не накривай. Нехай зігріється, нехай У затишку чекає з’яви, Нещадним
вироком неслави, Засмучена украй («Твої такі печальні очі»); В омріянім едемі не
покинь, Матусю Божа, не залиш навіки. Нехай пітьма не склеплює повіки — Не
підведусь з натужених колін; Надію дай, укоротити лихо. Якщо й прийшло, нехай
минає стиха, Або ж летить у прірву стрімголов («В омріянім едемі не покинь»);
Боронь, Боже, серденьку розбиться Об хвилясті філігранні роги. Стисну душу. В
муках хай пологи Стануть злу щитом перестороги... Боронь, Боже, від тяжкої
втрати, Від забутих крихт, що пахнуть медом. Хай жагою тіл наллються ночі,
Зазирнуть закохано ув очі; Боронь, Боже, від лихої долі, Від причастя злого та не
Твого. Зав’яжи не очі, то хоч руки, Щоби не штовхали у розлуку («Боронь, Боже, від
лихої долі»); Боги, не заздріть, хай проллється... ХАЙ («Боги, не заздріть радощам
моїм‖»; Спинися, Боже, запали вогні. В небеснім храмі хай лунають дзвони
(«Спинися, Боже, не розгойдуй вісь»); Боже милий, келих вина Із краплиною сонця
лий. Хай ковточок терпко-п’янкий Сколихне цей простір до дна; Отче, дай їм
зоряних трас! Щоб на небі якось Тарас Забажав огнистих пісень («Боже милий,
келих вина»); Хай у душі розківтає зачовганий ранок Все-таки десь за порогом —
надії повсталі («Боже, як смішно чекати, не бачивши зроду»); Мій Янголе, — перо
Чекаю і молюсь, Мене, щоб ласка Божа віднайшла («Мій Янголе, озвись») та ін.
Усього речень бажальної модальності — 48. Як бачимо, речень бажальної
модальності порівняно зі спонукальними реченнями (169) в поезіях-молитвах Ліни
Ланської набагато менше. Це пов’язано зі значним впливом на українську
літературну молитву молитви канонічної, церковної, у текстах якої здебільшого
використовувані спонукальні речення, та дотримання цієї традиції авторкою.
Речення бажальної модальності й у канонічній релігійній, і в літературній молитві
виникли, можливо, під впливом Господньої молитви «Отче наш», у якій названі
речення переважають.
Часто спонукальні речення та речення бажальної модальності бувають як
окличні. Здебільшого це — риторичні оклики. Наприклад: Почуй мене, Мадонно!
Скажи Йому!.. Карай мене! («Мої ніким несплачені борги»); Не витопчи, постій
хоч мить, не руш! («Світ димова обплутала завіса»); Спинись же, не карай, не муч!
(«Спинись, сховай свої мечі») та ін. Окрім того, іноді риторичними окликами є
розповідні речення: Рвуться тенета й ґрати Стримують не на вік! («Господи,
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стільки солі!»). Окличні речення використані авторкою відповідно до теми, ідеї та
настрою вірша. Вони надають поезії урочистості, прохальності, заклику, іноді
розпачливого вигуку, часом — надриву.
Загалом для молитви канонічної не є характерним уживання риторичних
запитань, лише Псалтир містить такі речення. Цікаво, що Ліна Ланська в цьому
випадку наслідує саме Псалтир і використовує чимало риторичних запитань у своїх
текстах. Наприклад: За віщо муки ті? Чи істини прості В прозорій наготі Ще й досі
гріх?; Чи пекло те буття, Чи з раю вороття? («Мій Янголе, озвись»); Мої ніким
несплачені борги Ти залишаєш. Нащо, від одчаю, Моїй душі і совісті?; А їх за що?
(«Мої ніким несплачені борги»). Усього в досліджуваних нами текстах виявлено
81 риторичне запитання. Для такого текстового простору ця кількість є значною.
Такі синтаксичні фігури свідчать про те, що в поезіях авторки більше роздумувань,
розважань, запитань, ніж прохань, благань, молінь.
Цікаво, що Ліна Ланська фактично не використовує у віршах ні асиндетону, ні
полісиндетону, які є жанровими ознаками літературної і канонічної молитви.
Молитви Ліни Ланської — це оповіді без нанизування прохань. Усе ж авторка не
уникає повторів, анафор та рефренів, що надає її поезії вигляду пісенних текстів. До
таких беззаперечно належать вірші «Дякую, Господи... Знову», «Прости мене,
Господи!.. Вчора» та ін.
Вплив Святого Письма на українську поезію-молитву виявлений і в такій
синтаксичній особливості, як постпозиційні означення. Інверсія такого виду часто
трапляється в текстах Біблії в церковнослов’янських та українських перекладах. Ця
традиція перейшла й на такий художньо-релігійний жанр, як віршована молитва.
Як зазначає Г. В. Бурдіна, «однією з найвиразніших рис перекладів Біблії є
інверсійний порядок слів у словосполученнях і реченнях, що постійно підкреслює
урочисту піднесеність мови релігійного тексту»46. У текстах віршів-молитов Ліни
Ланської поширеним є вживання постпозиційних означень. Таке розташування
означень допомагає підсилити їхню роль у реченні, зробити на означенні логічний
наголос. Здебільшого постпозиційні означення стосуються імен Бога, Богородиці:
Отче мій, Боже мій, Боже мій милий, Боже милий, мій Боженьку милий, Матір
Божу, Матусю Божа, Матінко мила, Матінко Божа, Тобі єдиному, погляд Твій, до
ніг Твоїх.
Як бачимо, поетеса використовує традиційні постпозиційні означення при
іменах Бога, Богородиці. Постпозиційні означення є засобом безпосереднього
впливу Біблії на українську віршовану молитву, вони відіграють особливу роль у
тексті молитви — ритмо-, мелодієтворчу, а також семантично-видільну. Можливо, у
первісному тексті Святого Письма (гебрейському чи грецькому) порядок слів був
іншим, ніж у церковнослов’янських та українських перекладах. Але можна
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погодитися з висновками Р. О. Будагова, що «порядок слів — це не лише проблема
стилістики, як зазвичай вважають. Традиційне розмежування, згідно з яким порядок
слів у флективних мовах вільний, а в мовах аналітичних зв’язаний, виявляється
розмежуванням недостатнім: у мовах того й того типу є проблема взаємодії
граматики й стилістики, яка визначає різноманітність видів порядку слів»47.
Окрім того, авторка використовує постпозиційні означення як елементи
поетичного мовлення в словосполученнях, що мають релігійний характер: для крил
твоїх, крил твоїх, істини прості, від причастя злого, гріхів численних, з гріхів моїх,
пір’ячко янгольське, безликість душевна, душі моєї, душі своєї, наші душі полохливі,
дзвони неземні, на поклони пласі, молитву цю, одежину чернечу, віру святу, — та
фразеологічні вислови, які містять постпозиційні означення: купина неопалима,
наміри благі, гнів пекельний, з руки Господньої.
Оскільки інверсія є прикметою не лише релігійного, але й художнього стилю,
то вона на просто вірша надзвичайно органічна. Ліна Ланська надзвичайно
майстерно використовує цей прийом не лише з лексикою релігійного стилю, але й
загалом із словами, які допомагають у створенні художнього образу. До прикладу:
обереги тернові, крило розпатране й підбите, кладку веселкову, відлунням
мовчазним, вогонь зажерливий, сни зубожілі, сонечко руде, росою життєдайною,
схованку калинову та багато інших.
Мова поезій Ліни Ланської збагатилася через використання поетесою різних
синтаксичних конструкцій, які є елементами як поетичного синтаксису, так і
засобами релігійного стилю. Поетичний синтаксис, притаманний віршам-молитвам
Ліни Ланської, надав зразкам цього жанру високого художнього рівня. У своїх
поезіях-молитвах письменниця вдало використовує епітети, порівняння, анафори,
рефрени, риторичні фігури, що допомогло створити високохудожні зразки цього
жанру, засвідчило про високий рівень авторки.
Лінгвістичний аналіз художньої практики письменниці Ліни Ланської виявив
традиційні елементи й індивідуальну мовотворчість авторки, ступінь використання
книжних і фольклорних елементів. Поетична молитва, оприявнена в збірці «Цілую
Твій поділ…», поєднала в собі риси канонічної молитви й водночас виявила
оригінальні підходи авторки до цього специфічного жанру. У віршах-молитвах Ліни
Ланської яскраво виражені як традиції світової християнської культури, так і
українські національні традиції.

47
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УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЕВІ
Шевченко Світлана Петрівна,
учитель української мови і літератури Ніжинської гімназії №3, учительметодист

ПРОЄКТНА ТЕХНОЛОГІЯ
«ПУНКТУАЦІЙНИЙ ТРЕНАЖЕР» ІЗ ТЕМИ
«РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ІЗ
ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ПРИКЛАДКАМИ»
В умовах реалізації особистісно орієнтованого навчання ефективними є проєктні
технології, які покликані стимулювати інтерес здобувачів освіти до проблемних
питань, котрі передбачають не лише опанування знань, а й уміння через проєктну
діяльність практично застосовувати їх у різних ситуаціях. У такий спосіб найбільш
повно реалізується один із основних дидактичних принципів – нерозривного зв’язку
теорії та практики. Завдяки проєктним технологіям удається не тільки гармонійно
поєднати академічні знання з практичними, а й зберегти рівновагу між ними на
кожному етапі навчання. Технологія розвивального навчання передбачає реалізацію
концепції цілеспрямованої навчальної діяльності, яка відрізняється від інших видів
діяльності насамперед тим, що спрямована на отримання не зовнішніх, а внутрішніх
результатів, на досягнення теоретичного рівня мислення.
Формуванню мовної компетентності допоможе проєкт «Пунктуаційний
тренажер», який за основним методом (видом діяльності) є практично орієнтованим.
Важливою для реалізації проєкту є організація координаційної роботи через
обговорення, корекцію спільних дій, презентацію отриманих результатів та можливих
способів використання їх на практиці.
Для успішного засвоєння пунктуаційних норм варто передусім ознайомити учнів
з основними принципами української пунктуації: граматичним, який забезпечує
синтаксичну організацію висловлювання; смисловим, що спирається на зміст речення й
ураховує логічні зв’язки між його складниками; інтонаційним, або ритмомелодійним,
котрий виявляється в тому, що розділові знаки зумовлені інтонацією висловлювання.
Усі три принципи взаємопов’язані, тож для правильного вибору розділового знака слід
ураховувати й граматичну структуру, і зміст речення, й інтонацію.
Наведемо приклад застосування проєктної технології під час вивчення теми
«Розділові знаки в реченнях із відокремленими прикладками».
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Прикладка – це різновид узгодженого означення, вираженого іменником, що
дає предметові другу назву.
1. Прикладки відокремлюємо комами:
1.1. якщо вони стосуються особового займенника:
Іду я, засмучений хлопчик, до старого коваля спокутувати перший гріх
(О. Довженко);
Тридцятилітній Буратіно, я все такий же оптиміст (Ю. Позаяк);
1.2. якщо вони поширені й стоять після означуваного слова:
Ходить вечір, мрійний мій веселик, по дніпровій сивій ковилі* (А. Малишко).
1.3. якщо вони мають відтінок обставини причини:
Вірний син трудової поневоленої України, Шевченко став найглибшим
виразником народних дум і надій... (О. Гончар);
1.4. якщо вони, навіть непоширені, стоять після власної назви:
На призьбі сиділа його мати Маруся Джериха, уже немолода молодиця з
темними очима з сухорлявим лицем (І. Нечуй-Левицький);
1.5. прикладки із словами родом, на ім’я, на прізвище, за національністю, за
походженням, так званий тощо:
У Сквирі лікар був, на прізвище Рушилов (М. Рильський);
Харківський службовець Мина Мазайло, українець за походженням, проте
душею малорос, вирішив змінити своє «плебейське» прізвище на щось милозвучніше
(Л. Танюк);
В Івановім підрозділі служив гонористий хлопчина, за національністю
вірменин (В. Дрозд);
1.6. прикладки, що починаються сполучниками як, тобто (себто, цебто), або
(= тобто) тощо:
Колись Шевченко, як маляр, мріяв був подати у своїх картинах «Живописну
Україну» (П. Тичина);
Атоли, або низовинні коралові острови кільцеподібної форми, найчастіше
трапляються в Тихому океані (Із підр.);
Усяке нове поняття народжується в готовому звуковому одязі, тобто у формі
слова (А. Матвієнко);
1.7. прикладки – власні назви, які мають уточнювальне значення щодо
означуваних загальних назв:
Його однолітки, суціль Івани, Петри, Миколи, Михайли, Василі, дражнили
хлопця й насміхалися з нього… (Г. Арсенич-Баран).
Довідка: *ковила – трав’яниста степова рослина родини злакових із вузькими листками та квітками, зібраними в пухнасті
волоті; тирса (СУМ. Т. 4. С. 205).
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Примітка 1. Прикладку зі словом як звичайно не відокремлюємо (коли вона має
значення «у ролі кого (чого) виступає предмет чи особа»):
Справжній учитель переживає знання як радість особистого прилучення до
духовних багатств, створених людством (В. Сухомлинський).
Примітка 2. Прикладку зі сполучником як відокремлюємо комою лише тоді, коли
вона має відтінок обставини причини (відповідає на запитання чому?):
Як справжній лірик [тому що він справжній лірик], Сосюра надзвичайно
різноманітний у своїх переживаннях (Д. Білоус).
2. Для виділення прикладок уживають тире:
2.1. якщо прикладка має уточнювальне значення й стоїть у середині речення, її з
обох боків виділяємо тире:
Дзвіночок сміху – мій син – прокидається вранці (Є. Гуцало);
А он і решта пташок – біль, тривога, віра, образа – б’ються об клітку душі,
миготять крильми (Г. Арсенич-Баран);
2.2. якщо поширена чи непоширена прикладка стоїть у кінці речення й має
уточнювальне значення (перед нею можна вставити а саме):
Пташенята виросли й вибилися на справжніх дорослих морських птахів –
чайок-реготунів (Остап Вишня);
2.3. якщо в складі прикладки, яка стоїть у середині речення, є свої розділові
знаки (коми), її виділяємо з обох боків тире:
Мати – ставна, смаглява грекиня, що була ніби старшою сестрою Ользі, –
саме ув’язувала вузли, коли дівчата зайшли до хати (За О. Гончаром);
2.4. якщо після відокремленої прикладки стоїть за іншими правилами кома, то
друге тире не ставимо:
І здавалось йому, що попав він в інший світ – у чудний і невідомий храм, і в
тихім, радіснім спокої спочивала душа його (М. Івченко).
Вправи на засвоєння матеріалу
1. Творче спостереження з елементами аналізу.
Прочитайте речення, поясніть наявність чи, навпаки, відсутність
розділових знаків при прикладках.
1. Степова юнь – хлопці ще безвусі, дівчата неціловані, – вони душею відчували,
що тут, у вогнях Вузлової, зараз вирішується їхня доля. 2. Ліна – худорлява, серйозна
дівчина, з великими, як і в батька, блискучими очима, – сьогодні вона не в стандартній
шкільній формі. 3. З ношами, у важкому спецодязі, із сумками Червоного Хреста через
плече, розсипавшись на фортечному пустирі, вони, юні медички, зі сміхом долають
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уявну радіоактивну зону, долають смерть і все когось рятують, рятують, рятують…
4. Ось вона стоїть дибки, гігантська рептилія, головою поводить, стежить за танцівницею, що зовсім близько перед нею теж по-зміїному в’ється в танку, трясе плечима,
мов розшаленіла циганка в рясних своїх спідницях… 5. Нас, хлопчаків, Клинчик
просто магнетизує, притягує своєю вседоступністю. 6. Десь там дядько Масич –
виконавець – іде, крізь завірюху пробивається до сільради на своє нічне чергування.
7. Учитель фізкультури Микола Дмитрович теж приєднався до малюків. 8. Старшина
батареї сорокоп’яток Яша Гуменний наказав своєму кашоварові Кацо оббігти бункери.
9. Він, цей юнак, більше цивілізований, ніж ми. 10. Патріот, людина високої вірності
обов’язкові, Котляревський не раз опинявся у вирі пристрастей своєї доби (О. Гончар).
2. Пунктуаційний практикум.
Прочитайте речення. Спишіть, поставте пропущені розділові знаки. За
потреби зверніться до правил.
1. І він прийшов жаданий день – і морем радості й пісень розквітнув край...
(В. Сосюра) (1.1).
2. Перелітними птицями летять чутки, збираються в ключі й несуть на своїх
крилах найдорожче слово земля (М. Стельмах) (2.2).
3. Тайновидець він одразу ж розгадує наші думки (О. Гончар) (1.1).
4. І. Франко як учений, етнограф і фольклорист усе життя з великим інтересом
ставився до народної творчості (Із часопису) (примітка 2).
5. Про хист Довженка як письменника заговорили на повен голос тільки в роки
Другої світової війни (М. Рильський) (примітка 1).
6. Заслужений митець він із радістю передає багатий досвід молоді (Із часопису)
(1.1).
7. Давно колись була ріка Діала. І цар персидський на імення Кір (Л. Костенко)
(1.5).
8. Смертні знаки могили скошених братів ми за собою залишали (В. Сосюра)
(1.2).
9. Тонкий знавець фольклору й етнографії українського народу Максим
Тадейович Рильський уважав першочерговим завданням записати їх і зберегти для
прийдешніх поколінь, для нашої історії (Із часопису) (1.3).
10. Григорій Колонкевич чоловік демократичних поглядів і проукраїнського
духу полюбив молодого розумного студента й почав трохи доплачувати й заохочувати
(Г. Арсенич-Баран) (2.1).
11. Цілком спокійно почуває себе взимку кажан тобто летюча миша
(О. Копиленко) (1.6).
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12. Микола Лисенко чудовий піаніст надзвичайно тонко передавав твори
композитора Шумана (Із часопису) (1.4).
13. І земля наречена в молочнім цвіту яблунево-рожевих садів мліє солодко в
сонячно-яснім меду (Є. Маланюк) (1.2).
14. Ти ідеш, мов пливеш над землею, завойоване щастя в бою і просвічує тіло
зорею крізь одежу шовкову твою (В. Сосюра) (1.1).
15. Портрет Мони Лізи пов’язаний із чудовою порою в історії людства епохою
Відродження (П. Нестеренко) (2.1).
16. Кумис або перешумоване кобиляче молоко уживають як ліки (Із посібн.)
(1.6).
17. Дні рожеві коні на шляхи, червоні од крові, од сліз, зійдуть із блакиті,
променем повиті, в цоканні заліз (В. Сосюра) (1.2).
18. А «вона» тобто мати пішла до млина (У. Самчук) (1.6).
19. Полтавець родом Симоненко закінчив свій короткий життєвий шлях у
Черкасах, у Шевченковім краю (О. Гончар) (1.5).
20. Високо на ній [бочці-водовозці] в пілотці набакиреній, у медалях на всі
груди сидить Діденко Сашко артилерист (О. Гончар) (1.4).
3. Пунктуаційний практикум з обґрунтуванням.
Спишіть речення, розставте розділові знаки при відокремлених прикладках
та обґрунтуйте пунктуацію.
1. Ліс зустрів мене як друга горлиць теплим воркуванням. 2. Ми круг стола
гостинного сиділи ми київські і чернівецькі гості на бесіді поважній і веселій. 3. Перед
тобою світ великий том розкритий. 4. У горах, серед каменю й снігів, де слід людини
око бачить рідко, малюється на синім небі чітко мисливська хатка притулок орлів.
5. Так-от у Сквирі в тихій книгозбірні живе мій друг старий казкар вечірній. 6. Гомер
наш польовий славетний Вересай у Петербурзі мав співати на концерті. 7. От він
прадавній Київ мій незрадливий друг порадник мій старий. 8. Мій син грибок на двох
тоненьких ніжках у перший раз пішов сьогодні в школу. 9. Воно хлопченя із лляним
чубчиком тільки що навчилось говорити. 10. Три дівчини студентки-агрономи йшли
взимку по доріжці лісовій (Із тв. М. Рильського).
4. Пунктуаційний практикум.
Спишіть текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Підкресліть
відокремлені прикладки.
У першу неділю після першої повної фази Місяця від дня весняного рівнодення
наші предки святкували Великдень світле й радісне свято. Віра в Христове Воскресіння
дарувала їм надію на особисте безсмертя.
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В останній тиждень посту так званий Страсний побожні люди цілий тиждень
нічого не їли.
У Страсний четвер або Чистий четвер удосвіта купалися в річках, щоб не хворіти.
На Поліссі виносили надвір діжу, щоб на неї зійшло сонце, освятивши її для
найсвятішого хліба паски (За Г. Бондаренко).
5. Пунктуаційний практикум з обґрунтуванням.
Перепишіть речення, розставте розділові знаки при відокремлених
прикладках. Письмово поясніть пунктуацію.
1. І ми підлітки на печі лежали теж нищечком і показували одне одному на
стелю… 2. Великий безсмертний Магава сокрушитель гір затупцював на місці.
3. А метушливий Годованчик батько нашого Майка метушиться найбільше, усім
заважає, попихкує цигаркою і розказує, як він геніально придумав. 4. Вони довбали
камінь поперемінно, довбали цілими днями (ось так, як він у ступі), а потім приходив
батько Мирон Кубенко закладав шнури й всипав у глибокі буровини динаміт жовтий
порошок. 5. Мати його жінка чула й теж делікатна трохи не вмлівала. 6. Усі троє
Гаркава і його помічники стояли під щоглою і дивилися в синє літнє небо. 7. Наш
знайомий родом львів’янин був гарною людиною. 8. Він сидить за столом чужий
дядько міцний і натоптуваний. 9. Світилася вона Оляна за столом як тепла обкутана
сонцем хмара над лугом хмара-паляниця хмара-лебідка. 10. Збита з високих жердин й
укріплена на землі дротами вона висока щогла була ніби маяком для рибалок, для
пасажирів, які поверталися з Києва (Із тв. В. Близнеця).
6. Дослідження-аналіз.
Проаналізуйте вживання тире в реченнях, ускладнених відокремленими
прикладками. Знайдіть речення, у якому тире вжито лише за інтонаційним
принципом пунктуації.
1. Місто – гігантський мурашник – уже давно прокинулося й ожило.
2. Розлука – довготелеса дівуля – бродить із самотністю. 3. Він – хлопець із
карпатського села – мусив пробивати собі дорогу сам у цьому страшному й
жорстокому житті. 4. Головний редактор Колосівської районки – жіночка непевного
віку – сиділа за масивним столом. 5. Самсон так працював коло свого саду – свого
найріднішого дитяти! 6. Отак і жив дивак Самсон зі своїм вічним щастям – садом за
церквою. 7. Час невблаганно котить свої колеса, веде за руку свою нову наречену –
зиму. 8. Директором каналу призначили Віктора Зіненка – ще досить молодого й
небезталанного журналіста. 9. Мати – колись красива чорнявка Марися, тепер
виснажена частими пологами, вічною працею й турботою знайти їжу для сім’ї, циганка
– говорила з дітьми лише циганською, а із сусідами улесливо переходила на
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українську. 10. Та Василь – метикований хлопець – одразу все помітив. 11. Редакція
районної газети – двоповерхова будівля часів застою – зустрічала Яриківську кожен
ранок суворо й байдуже водночас. 12. Міля – біляве, сивооке створіння з косами,
закладеними вінком, – здавалася Орестові сірою тінню Марти Думанської (Із
тв. Г. Арсенич-Баран).
7. Вибірково-аналітична робота.
Випишіть лише ті речення, у яких допущено пунктуаційні помилки,
виправте їх, обґрунтуйте правилами.
1. Це був расовий гітлерівський пес останньої формації, жорстокий, лихий
мерзотник, герой шибениць, масових палійств і ґвалтувань. 2. І я примовкав, а Тарас
тоді дідів батько брав мене на руки й розповідав про Десну. 3. І хто ж не поклониться з
живих і прийдешніх невмирущій красі Марії Стоянихи, матері, що просила милостиню
для дітей чужих. 4. Вони ці оповідання подібні одне до одного, як крики людського
болю, чи зойки людського відчаю, чи стогони розпачу. 5. Вони були сміливі, діди оті,
сердиті і не боялися смерті. 6. Він стояв на кормі з веслом, суворий і красивий, і
дивився поверх нас. 7. У чомусь найдорожчому й найважливішому ми українці
безумовно, є народ другорядний, поганий і нікчемний. 8. Великий молодець, ходжу я
по торгу з конем серед крамарів і купців. 9. Невблаганні садові пірати – хлопчаки –
падали з яблунь, скакали через огорожу й тікали, збиваючи куряву на дорозі.
10. Розбирає хату Бесараб Філон мій сусід, тесляр років за п’ятдесят. 11. Другий сусід
мій, Григорій Шиян, вирішив зовсім не покидати своєї старої хати… 12. Не погодився
тільки старший лейтенант Андрій Орлюк, юнак розумний і освічений, але
задерикуватий і завжди з чимось не згодний (Із тв. О. Довженка).
Тестові завдання «Розділові знаки в реченнях із відокремленими прикладками»
І варіант
1. Незалежно від позиції в реченні відокремлюємо комами поширені й
непоширені прикладки, які стосуються:
А кількісного числівника;
Б іменника – загальної назви;
В особового займенника;
Г іменника – власної назви.
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2. Виберіть правильне твердження про умови відокремлення прикладки,
уведеної сполучником як, у реченні У горах Брянський, як командир, зустрівся з
новими труднощами (О. Гончар):
А прикладка має додаткове обставинне значення причини;
Б прикладка стоїть після означуваного слова;
В прикладка стосується власної назви;
Г прикладка стоїть після означуваного слова – загальної назви.
3. З’ясуйте умови відокремлення поширеної прикладки лицарі науки в
реченні Вони, лицарі науки, щось все шкребуть, все шукають, байдужі до всього на
світі, крім своїх вічних черепків (О. Гончар):
А прикладка стоїть після означуваного слова;
Б прикладка має додатковий обставинний відтінок;
В прикладка стосується особового займенника;
Г прикладка стоїть після власної назви.
4. У реченні Леся Українка, дочка чернігівця Петра Антоновича Косача та
полтавки Ольги Петрівни Драгоманової, називала себе волинянкою (Із часопису)
поширену прикладку відокремлюємо за правилом:
А прикладка стосується особового займенника;
Б прикладка стосується пропущеного іменника;
В прикладка має обставинний відтінок причини;
Г прикладка стоїть після означуваного слова.
Прочитайте текст і виконайте завдання 5–8
(1) Леся Українка рід вела свій од людей порядних, не пустодухих, не
змізернених. (2) Дядько її – Михайло Драгоманов улюблений Лесин наставник,
змушений був жити в еміграції. (3) Добрим словом годиться згадати турботливого
батька Лесі – Петра Антоновича Косача та матір її – відому нашу письменницю Олену
Пчілку, уважну виховательку й невтомну громадську діячку, чиї риси характеру,
вольовита вдача передалися і її геніальній дочці. (4) Фантазія, ця сестра поезії, уже з
дитячих літ заваблювала Лесю в таємничий світ народних легенд і казок. (5) Разом із
родинно близькими людьми Лесю, майбутню поетесу, формувала, виховувала й
готувала до творчого подвигу вся тодішня передова Україна (За О. Гончаром).
5. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:
А першому;
Б другому;
В четвертому;
Г п’ятому.
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6. У четвертому реченні прикладку відокремлюємо за правилом:
А відокремлюємо поширені або непоширені прикладки після означуваного
слова;
Б відокремлюємо поширені або непоширені прикладки, які стосуються
особового займенника;
В відокремлюємо поширені прикладки перед означуваним словом, якщо вони
мають додатковий обставинний відтінок (причини, умови, допусту);
Г відокремлюємо поширені або непоширені прикладки, які стосуються
пропущеного в реченні іменника.
7. З’ясуйте, скільки відокремлених прикладок у третьому реченні:
А 2; Б 3; В 4; Г 5.
8. Відокремлюємо поширену прикладку, що стосується означуваного слова
– загальної назви, у реченні:
А першому;
Б другому;
В четвертому;
Г п’ятому.
9. Увідповідніть.
Приклади речень (розділові знаки пропущено)
1. Старшокласники хлопці й дівчата розбрелись в зелених хащах (О. Гончар);
2. Вона вміє творити найбільше диво веселку (Г. Арсенич-Баран);
3. Один лише Ярема Бобир наш родич по дідовому коліну не постраждав у цій
пригоді (О. Довженко);
4. І щастя квіти запізнілі сумують айстри у саду (В. Сосюра).
Пунктограми
А за допомогою тире відокремлюємо в кінці речення непоширені прикладки,
перед якими можна, не змінюючи змісту, вставити а саме;
Б відокремлюємо непоширені прикладки після означуваного слова;
В відокремлюємо поширені прикладки перед означуваним словом, якщо вони
мають додатковий обставинний відтінок (причини, умови, допусту);
Г відокремлюємо поширені або непоширені прикладки, які стосуються
особового займенника;
Д відокремлюємо поширені або непоширені прикладки після означуваного слова
– власної назви.
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ІІ варіант
1. Укажіть, за яким правилом ставимо тире в реченні Часом зустрічає
дітвора на подвір’ї малу смагляву дівчину – Ягорову Єльку в білій хустині (О. Гончар):
А тире між підметом і присудком, вираженими іменниками, на місці пропущеної
дієслівної зв’язки;
Б тире відокремлюємо поширену прикладку, перед якою можна, не змінюючи
змісту, вставити а саме;
В тире на місці пропущеного члена речення, переважно присудка;
Г тире після однорідних членів речень перед узагальнювальним словом.
2. З’ясуйте, за яким правилом відокремлено комою поширену прикладку в
реченні Коли ж дивлюсь – баба снує біля моркви, дідова мати (О. Довженко):
А прикладку, виражену власною назвою, частіше відокремлюємо комами;
Б поширена прикладка стосується особового займенника;
В поширена прикладка стоїть після означуваного слова, вираженого іменником –
загальною назвою;
Г поширена прикладка має відтінок обставини причини.
3. Укажіть речення, у якому допущено помилку у виділенні відокремленої
прикладки.
А І з ними Олег, мій синочок, крізь сяйво пожарів руде, крізь снігом завихрені
ночі свою батарею веде...
Б Це ж я – школяр його колишній, дивлюсь на нього з читанок, де почуття моє
шалене вирує в пісні огневій...
В Ти ждав її, сподіваної волі, а тьми кругом густішали вали...
Г Ми – посланці нових, незнаних ще сторіч – несем загибель злу, кінець
кривавим зливам (Із тв. В. Сосюри).
4. Укажіть речення, у якому треба відокремлювати непоширену прикладку
(окремі розділові знаки пропущено):
А В еллінів великих поетів античності прекрасні створіння народжувалися з
моря, з піни морської.
Б Це ж вона Леся ще будучи зовсім юною, написала перший у нас підручник з
історії стародавніх народів.
В Листатий чауш або «волове око» як його в них звуть, буйно розрісся цієї весни.
Г Старий солдат він добре знає, як багато ховається за цим усталеним висловом
(Із тв. О. Гончара).
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Прочитайте текст і виконайте завдання 5–8
(1) Із полтавської Богданівки, мистецької столиці Катерини Білокур, пішла до
людей її малярська поезія, сповнена якоїсь майже магічної сили, майже фантастичної
краси. (2) Звідки в неї, простої української жінки, такий вроджений артистизм,
естетичне чуття, багатство й сила уяви?
(3) Дочка України, народний художник, Катерина Білокур привернула на
виставках загальну увагу до своєї праці, вразивши найвибагливіших оцінювачів
яскравою самобутністю, поетичною силою своїх творів.
(4) Україна здавна славиться народним мистецтвом. (5) Дівоче вбрання й
козацька люлька, топірець гуцула й спинка саней, бабусина скриня й мисник на стіні,
вишитий рушник і звичайний віконний наличник будь-яка ужиткова річ під рукою
невідомого художника чи художниці ставала витвором мистецтва. (6) І водночас
творилася пісня, з’являвся народний живопис, бриніла бандура – українська арфа... (За
О. Гончаром).
5. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:
А першому;
Б другому;
В четвертому;
Г п’ятому.
6. У третьому реченні прикладки відокремлено за правилом:
А однорідні поширені прикладки стоять після означуваного слова;
Б однорідні поширені прикладки стосуються пропущеного означуваного слова;
В однорідні поширені прикладки перед означуваним словом мають додатковий
обставинний відтінок;
Г однорідні поширені прикладки – загальні назви – стоять після означуваного
слова – власної назви.
7. Тире в шостому реченні ставимо за правилом:
А тире на місці пропущеного члена речення, переважно присудка;
Б тире після однорідних членів речень перед узагальнювальним словом;
В тире між підметом і присудком, вираженими іменниками, на місці пропущеної
дієслівної зв’язки;
Г тире відокремлюємо в кінці речення поширену прикладку, яка має значення
уточнення або пояснення.

39

Українська мова і література в школі № 68’2021

8. Укажіть речення, у якому відокремлена прикладка стосується особового
займенника:
А перше;
Б друге;
В третє;
Г шосте.
9. Увідповідніть.
Приклади речень (окремі розділові знаки пропущено)
1. Вели партизанку на страту фашисти запінені пси (В. Сосюра);
2. А тим часом іду я засмучений хлопчик до старого коваля спокутувати перший
гріх (О. Довженко);
3. Глибокий знавець фольклору Леся Українка майстерно відтворила побут,
народні традиції поліщуків у драмі-феєрії «Лісова пісня» (Із часопису);
4. Одна тільки Палажка вдова убитого партизанами начальника поліції зловісно
мовчала (О. Довженко).
Пунктограми
А за допомогою тире відокремлюємо в кінці речення поширену прикладку, перед
якою можна, не змінюючи змісту, уставити а саме;
Б відокремлюємо поширену прикладку після означуваного слова – загальної
назви;
В відокремлюємо поширену прикладку перед означуваним словом, якщо вона
має додатковий обставинний відтінок (причини, умови, допусту);
Г відокремлюємо поширені або непоширені прикладки, які стосуються
особового займенника;
Д відокремлюємо поширені або непоширені прикладки після означуваного слова
– власної назви.
Література
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посіб. для підготовки до ДПА та ЗНО для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Київ:
КНИГОЛАВ, 2017. 176 с.
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ПУНКТУАЦІЙНИЙ ТРЕНАЖЕР ІЗ ТЕМИ
«РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ІЗ
ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ»
Як відомо, однією з найскладніших проблем сучасної лінгводидактики є
формування мовної особистості, яка вільно володіє ресурсами рідної мови, уміло
добирає мовні одиниці відповідно до ситуації спілкування. І хоча формування
пунктуаційної грамотності триває впродовж одинадцяти років навчання здобувачів
освіти в ЗЗСО, але їхні письмові роботи свідчать про недостатньо високий рівень
вправності вживання розділових знаків у простому й складному реченнях, у
конструкціях із прямою мовою тощо.
На першому етапі необхідно навчити учнів розрізняти розділові знаки, адже в
пунктуаційній системі сучасної української літературної мови розділові знаки
виконують певні функції, тому виокремлюють віддільні (відділяють одну частину
тексту від іншої) та видільні (відокремлюють окремі частини в реченні) розділові знаки.
До віддільних належать крапка, знак питання, знак оклику, які насамперед фіксують
кінець речення, а також передають питальну та окличну інтонацію, проте можуть
стояти й у середині речення (скажімо, між однорідними членами, якщо питальна чи
оклична інтонація властива кожному окремому члену; можуть стояти в дужках у
середині цитати або у вставлених конструкціях), можуть поєднуватися один з одним
або з крапками (для посилення експресії вживають два-три знаки оклику або знаки
питання); крапка з комою, двокрапка та три крапки, або крапки. До видільних
розділових знаків належать дужки, лапки та знак виноски. Важливо знати, що кома й
тире при одноразовому вживанні виступають як віддільні розділові знаки, а при
парному – як видільні.
Розроблений «Пунктуаційний тренажер» допоможе реалізувати низку
різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань, як-от: розвиток
пізнавальних навичок здобувачів освіти, вироблення в них уміння самостійно
конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, а також
формування критичного мислення, предметної (лінгвістичної) та ключових (ціннісносмислової, соціальної, загальнокультурної та комунікативної) компетентностей.
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Пропонуємо логічно вибудувану систему завдань під час вивчення теми
«Розділові знаки в реченнях із відокремленими обставинами». На початку подаємо
теоретичний блок, що містить компактно викладені правила вживання розділових
знаків при відокремлених обставинах.
1. Відокремлюємо комами обставини, виражені дієприслівниковими зворотами й
одиничними дієприслівниками: На кладці, обнявшись, стояли дві дівчини і, забувши
про все на світі, виводили стару сумовиту пісню (М. Стельмах). Вовкулака,
заточившись, ухопився за високий малиновий будяк (В. Шкляр).
Примітка. Дієприслівниковий зворот, який стоїть після сполучників або
сполучних слів, звичайно виділяємо комами з обох боків:
Дерева хитались і, від страху наїживши голі віти, ніби силкувались утекти
(В. Винниченко);
Німці вивели Михайла на подвір’я і, навіть не давши попрощатися з дружиною
й донькою, погнали в напрямку міста... (Г. Арсенич-Баран).
То тільки дурні думають, що, прочитавши Святе Письмо чи ще з десяток
книг, пізнали всю премудрість, дістали дна в криниці див природи (Василь Шевчук).
Сполучник а може входити до складу дієприслівникового звороту (комою не
відділяємо) або ж не входити, відділяючись від нього комою (звичайно за наявності в
реченні протиставлення з заперечною часткою не):
А згорнувши руки, сидіти і гріх і сором (О. Кониський);
З виконанням плану слід не зволікати, а, накресливши його, виконувати негайно
(Із часопису).
1.1. Відокремлюємо обставини допусту з прийменником незважаючи на, а
також (але необов’язково) з прийменниками всупереч, наперекір, попри, завдяки,
внаслідок, відповідно до, згідно з, залежно від, з причини, у зв’язку з:
Нерви, завдяки обтиранням холодною водою, фізичній гімнастиці,
зосередженню волі на одній якійсь думці, незважаючи ні на що, міцніли,
гартувалися (І. Багряний).
Усупереч зовнішній легковажності, Люба напрочуд чесно уміла зберігати
таємниці (О. Гончар).
2. Не відокремлюємо комами:
2.1. непоширених обставин, виражених одиничними дієприслівниками, які тісно
прилягають до дієслова-присудка (звичайно в постпозиції до нього), уживаються не у
власне дієслівному значенні («що роблячи?»), а в значенні прислівника (у функції
обставини способу дії: «як?»):
Краще вмерти біжучи, ніж жити гниючи (І. Багряний);
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2.2. обставин, виражених дієприслівниковими зворотами фразеологічного типу:
Працювати не покладаючи рук;
2.3. не ставимо коми між двома однорідними відокремленими
дієприслівниковими зворотами, якщо вони поєднані одиничним єднальним чи
розділовим сполучником:
Фари автомобіля промацували дорогу в темряві, вихоплюючи з нічного мороку
уривки денного життя й знову залишаючи їх ночі (Г. Арсенич-Баран).
Примітка. Іноді, за бажанням автора, можуть відокремлюватися поширені
обставини з прийменниками залежно від, за наявності, за відсутністю, за браком,
на випадок, у зв’язку з, завдяки, внаслідок, згідно з, відповідно до, подібно до, на
відміну від тощо. Такі обставини вимовляються з видільною інтонацією: Подібно до
вугілля, сірки, фосфору й заліза, з киснем сполучається більшість неметалів і металів
(З підр.).
3. Тире може вживатися для відокремлення обставин:
Річка Біла неширока. Он через неї перекинулися кладочки, позв’язувані де
вірьовкою, де перевеслом, а де й так – просто жмутом трави (Г. Хоткевич); зокрема
обставин мети, виражених інфінітивами: Багато люду в цей час подалося з села –
подивитися, зустрітися (В. Стефаник).
Вправи на засвоєння матеріалу
1. Творче спостереження з елементами аналізу.
Перепишіть речення, поясніть розділові знаки при відокремлених
обставинах.
1. Олександр Степанович зрозумів усе і, переживши все мовлене Логвином як
високе, але не зрозуміле до кінця хвилювання, подивився на Марію. 2. На могилі
отямились і, підсохнувши, засюркотіли цвіркуни. 3. Ластів’ятко причепилося до люстри,
злякалось, і, не знаючи, куди дітись, писнуло, і вилетіло в прочинені двері. 4. Вона йшла
повільно, стомлено несла авоську з качанами зеленої кукурудзи, не звертаючи уваги на
зустрічних. 5. Великі вже гусенятка розбігали себе з гори, намагаючись підняти себе в
небо на ситих крильцях. 6. З протилежного боку Хрещатика у вікні ресторану широким
золотим зайцем відбивалося сонце, і той сонячний заєць, падаючи вниз, обнімав її
гарусову кофту. 7. Люба жила поруч зі мною за якоюсь тонкою прозорою стіною, і,
знімаючи у фільмі іншу, я намагався бачити в ній Любу. 8. До цього я вже бачив, як
сплять справжні кавалерійські коні: вони сплять стоячи. 9. Дмитрик уже вмився і,
притулившись до теплої грубки, уминав пиріжок. 10. Люди розходились по хатах,
сідали, не запалюючи світла (Із тв. М. Вінграновського).
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Слова для довідок: авоська – плетена торбина з натуральних або штучних
ниток [Електронний ресурс]. – Режим доступу
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%
BA%D0%B0. – Назва з екрана;
гарусовий – зроблений із крученої кольорової вовняної пряжі (СУМ. Т. 2. С. 36).
2. Пунктуаційний практикум.
Спишіть речення, поставте пропущені розділові знаки. За потреби
зверніться до правил.
1. Ранок уступав у свої права змінюючи сірий колір на осяйність голубого неба
(Г. Арсенич-Баран) (1.1).
2. Ми так зійшлися з ним, так полюбили один одного, що розлучаючись обоє
плакали (Василь Шевчук) (1, прим.).
3. Козак говорив не переводячи духу (2.2).
4. Теплий вітер цілує каштани колихаючи віти смутні (В. Сосюра) (1).
5. Я був молодий, здоровий і міг працювати не втомлюючись (О. Довженко)
(2.1).
6. Жінка сиділа склавши руки (2.2).
7. Із вирію летять курличучи ключі (М. Зеров) (2.1).
8. Осліпле листя відчувало яр і, палене, збігало до потоку, брело стежками,
навпрошки і покотом донизу, в воду (3) загасить пожар (В. Стус) (1.1).
9. Лист кленовий сяйнувши упав на чоло (М. Луків) (1).
10. Бігти не чуючи ніг (2.2).
11. І я заснув нарешті незважаючи на біль (Ю. Яновський) (1.1).
12. Дмитро поїхав на вокзал, а зустрівши дивився на неї, як на богиню, й
чудувався з того, що бувають такі жінки (І. Бондарук) (1, прим.).
13. Він устав разом із сонцем, довго кашляв сидячи в солом’яній постелі і туго
обіпнувшись рябою плащ-палаткою (Г. Тютюнник) (2.3).
14. Старий підводиться і не прощаючись іде, зникає десь внизу за курганом
(О. Гончар) (1, прим.).
15. Він наближався й кинувши гострий погляд з-під навислих рудих брів
підносив над землею кийок... (В. Підмогильний) (1, прим.).
16. Тож поривайся крізь людську зловтіху, пересуди, і суди, осуди (В. Стус).
Слово для довідки: курган – насип над стародавньою могилою; високий
земляний насип при дорозі, на кордоні і т. ін.; горб, гірка, що нагадують насип. (СУМ.
Т. 4. С. 406).
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3. Пунктуаційний практикум з обґрунтуванням.
Спишіть речення, поставте пропущені розділові знаки. Поясніть
пунктуацію.
1. Повагавшись зав’язала в білу шматину окраєць хліба та кілька вже холодних
бараболь, потім знов заглянула до млина, поклала той вузлик за поріг. 2. І ось тепер
вибираючись на таку важливу й відповідальну зустріч із червоним командуванням він
вирішив зодягнути цей аристократичний балахон з бордового атласу. 3. Я зняв із плеча
карабін і ховаючись за деревами покрадьки пішов на лівий край. 4. Калюжний
обхопивши руками голову зціпив зуби. 5. Отець Тимофій винувато всміхаючись
показував мені плетену з лози колиску… 6. Від задніх рядів опираючись на костур
наперед пошкутильгала зігнута в три погибелі бабуся та незважаючи на старечі літа
була ще бідова. 7. Ворон нагледівши слід посунув підошвами, наче лижами. 8. Козаки
гуртом підступили до ями й стукаючись лобами схилились над нею. 9. Гамалій
прочинив двері чемно пропускаючи отаманів поперед себе. 10. Затворниця виставила
себе проти сонця, солодко потяглася, а тоді зайшовши в озеро попливла прямісінько на
Ворона. 11. Отже підірвавши вхід до печер отаман зорієнтувався в лабіринтах
Мотрониного монастиря й вибрався звідти на білий світ (В. Шкляр).
4. Пунктуаційний аналіз тексту.
Спишіть, поставте пропущені розділові знаки. Письмово поясніть
пунктограми при відокремлених обставинах.
Дорога майнувши сірим хвостом безшумно сховалася в зелені хлібів. Над моєю
головою вирисовуючи незримі вісімки кружляла зграя веселих вечірніх мушок. Десь
збоку внизу сочно чиркала коса, і звідти віяло вогким, густим духом свіжоскошеного
сіна.
Я веселіше підтягнув на плечі клунок, поправив солдатського картуза, якого на
мене начепили для поважнішої конспірації, і стараючись ступати в такт косі бадьоро
пішов уперед.
Несподівано сажнів за п’ятнадцять переді мною я побачив чоловіка. Подорожній
щось робив ідучи. Посувався він помалу ступаючи важко й розмірено немов несучи на
плечах відро з водою (За В. Винниченком).
5. Пунктуаційна партитура.
Прочитайте текст. Перепишіть, поставте потрібні розділові знаки.
Статечний бусел високо підкачавши штани критично дивиться на воду, що
догори ногами перекинула верби і мов докоряючи їй похитує головою. Розсміявшись
Марко сполохав невдоволеного чорногуза. Той насторожено повернув червононосу
голову, але одразу заспокоївся і з гідністю задибав по вогкій прибережній смужці.
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Зручніше примостившись за коноплями Марко розмотав свою копійчану вудку,
наживив гачок і майже в безнадії закинув його. До конопель придибав бусел, велично
зупинився, і Марко подумав, що тепер, мабуть, у птиці і в нього буде однаковий
пожиток. Але неждано поплавець затремтів, а потім пірнув у воду. Чоловік у
хвилюванні не підсікаючи потягнув вудку. Із води обтрушуючи бризки випорснув
райдужний злиток і впав на траву. Це був сріблястий карась (За М. Стельмахом).
6. Вибірково-розподільна робота.
Перепишіть, розподіливши речення з поширеними та непоширеними
обставинами. Поставте пропущені розділові знаки, відокремлені обставини
підкресліть.
1. Тітки, малеча, дядьки не встигли до ладу нічого зрозуміти, як рачкуючи з кузні
виповзав Чепіжний. 2. Із хати виходили люди обступивши, як на весіллі, молодих
цілинників, перев’язаних білими рушниками. 3. Діду Кіндрату було видно лише небо.
Він стояв з підведеною головою і вслухаючись у гудки повертався на їхні голоси. 4. Дві
сотні сліпих бійців вибігли з вагонів і закружляли навколо нанизуючись на кулі та на
осколки. 5. Розчахнуті платформи й підірвані рейки свистіли над їхніми головами
калічачи та вбиваючи. 6. У небі вже насіялись жайворонки, а попід ними наче
змагаючись між собою в синьо-золотистому сяєві чорними стрілами миготять ластівки.
7. Під ластівками кленучи немолоді свої крила і доганяючи молодих летять столітні
деснянські ворони. 8. Під воронами зневажаючи світ і все живе собі на умі горбато
пролітають на кривих своїх крилах сірі чаплі. 9. Гусак обгорнув крилами гніздо з
гусенятком і відштовхнувшись лапами об ворожу заплавну воду вивів гніздо на
струмінь ріки. 10. Сухим, нервовим поглядом він придивлявся до кожного бійця в сірій
шапці під червоною зіркою сподіваючись зустріти кого треба (За М. Вінграновським).
7. Пунктуаційний практикум з обґрунтуванням.
Перепишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, письмово
поясніть їх уживання.
1. Незважаючи на ранню пору то в одному кінці то в іншому зривалася пісня. 2.
Попри всі злигодні й турботи переднього краю Хома навіть погладшав. 3. Ворог тікав
не оглядаючись. 4. Тоді весна ще тільки натякала про себе висилаючи вперед своїх
зухвалих розвідників гомінливі буйні ручаї по південних схилах гір. 5. Євген лежав
спершись на руки перед багаттям і дивився в огонь. 6. Усі вже чули, як наближаючись
урочисто шумить над світом перемога. 7. Скрізь на балконах будинків на дахах на
баштах тріпотять вони торкаючись численними крилами тонкої блакиті небозводу. 8.
Сергій дивлячись на білосніжну побережну смугу дає волю своїм фантазіям. 9. Часом
присяде на сторчма вивернутій брилі і нахилившись заглядає вниз в шумовиння
прибою в його кипуче сяйво. 10. Неподалік готельні футболісти потішаються над
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одним із своїх, котрий запізнившись сьогодні лише прибув і не встигши оговтатись
одразу зчинив був тривогу на весь берег (За О. Гончаром).
8. Вибірково-аналітична робота.
Випишіть лише ті речення, у яких допущено помилки. Виправте їх, поясніть
пунктограми.
1. Галя одвернулась до вікна, закривши обличчя долонями. 2. І не дивлячись на
небо він уявив його на коротку мить, побачив сірим, низьким... 3. Проте незважаючи на
цю війну хрін не тільки не зникає, а й, здається, ще рясніше сходить. 4. Утрьох,
перебиваючи одне одного, склали спільну казку. 5. Вернулася в хату і відхиливши
пічну затулу, длубалася в попелі. 6. Несподівано матрос, гостро зітхнувши, ударив
долонею лівої руки себе в груди. 7. Дівчина вже хотіла ступити через дорогу,
перечікуючи потік автомобілів. 8. То Андрійко вирвався з хати на волю і закачавши
штани, пустився гасати по баюрах*. 9. Хлопець надворі зостався, щось там
видивляючись. І ось перша цівочка молока вдарилась об денце, розприскалась,
зацяткувавши голубуватими плямами відро. 10. Ніщо не дошкуляло дівчині,
зостаючись поза межами її відособленої свідомості. 11. Саме небо теж робилося
строгішим та суворішим у своїх тонах і небагатих нічних напівтонах невідомо, куди
розтрачаючи щедру повінь барв... 12. Вони [яблука], падали невидимо, раптово,
стрясаючи застояну тишу (Із тв. Є. Гуцала).
Тестові завдання «Розділові знаки в реченнях із відокремленими обставинами»
І варіант
1. З’ясуйте правило, за яким обставини НЕ відокремлюємо:
А обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, стоїть у середині речення;
Б обставина, виражена одиничним дієприслівником, стоїть на початку або в
середині речення;
В обставина способу дії, виражена одиничним дієприслівником, стоїть
безпосередньо за присудком;
Г обставина допусту, уведена прийменниками незважаючи на, всупереч,
наперекір, попри,
2. Укажіть речення, у якому непоширену обставину, виражену одиничним
дієприслівником, НЕ відокремлюємо (розділові знаки пропущено):
А Юхим побуряковівши мовчав.
Б Ступила в сіни – і вклякла прислухаючись.
В Отямившись мовив уже спокійніше.
Г Переможені борці крекчучи зводяться, труть забиті місця (Із тв. Є. Гуцала).
Довідка: баюра* – 1. Велика. глибока калюжа. 2. Яма, вибій (СУМ. Т. 1. С. 116).
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3. Укажіть речення, у якому неправильно відокремлено обставину:
А Я йшов, не поспішаючи, тихо, ще не відчував хвилювання... (Є. Гуцало);
Б Я наспівую пісню, потім її заміняю іншою і, не скінчивши, вже пригадую
третю (Є. Гуцало);
В Незабаром я уже хукав у замерзлі пальці, пританцьовуючи (Є. Гуцало);
Г Дівчина, зігнувшись, зірвала поміж полину стебло цикорію й тепер мовчки
розглядала широко розплющені пелюстки його квіток (Є. Гуцало).
4. Укажіть речення, у якому НЕ ставимо коми між однорідними
відокремленими обставинами (розділові знаки пропущено):
А Ти розчинився в них [у часі й просторі] ставши їхньою невід’ємною часткою
творячи з ними єдину сутність ставши матерією цієї незнищенної вічної ріки
(Є. Гуцало);
Б Десь поїхавши десь буваючи тримав у пам’яті образ матері (Є. Гуцало);
В Лука майже на галоп переходив випереджаючи гостя і тручаючи його то
грудьми, то плечем (Є. Гуцало);
Г Він [Вільгота] так і піде з гостей не підвівшись ні разу з ослона непорушно
висидівши від початку до кінця (Є. Гуцало).
Прочитайте текст і виконайте завдання 5–8
(1) Ліс, остаточно струсивши з себе рештки нічної пітьми, прокидався у всій
своїй зеленій величі. (2) З того, як, забагрянівши й запалавши, засвітилися кучеряві
голови сосон і гострі шпилі ялин, стало зрозуміло, що піднялося сонце.
(3) Хтось великий, дужий ішов через ліс, не розбираючи шляху. (4) Заскрипів,
осідаючи, сніг. (5) Сорока застрекотіла … й, розпустивши хвіст, полетіла геть. (6)
Злякано косячи оком, стояв край галявини лось. (7) Не ворухнувшись, він увесь
напружився й готовий був щомиті скочити в гущавину (Із часопису).
5. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:
А першому;
Б другому;
В четвертому;
Г шостому.
6. Коми між однорідними відокремленими обставинами НЕ ставимо в
реченні:
А першому;
Б другому;
В третьому;
Г сьомому.
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7. НЕ ставимо коми на місці пропуску в п’ятому реченні за правилом:
А між однорідними присудками, поєднаними неповторюваним розділовим
сполучником сурядності;
Б у середині речення перед підсилювальною часткою;
В між однорідними присудками, поєднаними неповторюваним єднальним
сполучником сурядності;
Г між однорідними відокремленими обставинами, поєднаними неповторюваним
єднальним сполучником сурядності.
8. З’ясуйте, скільки відокремлених поширених обставин у тексті:
А 2; Б 3; В 4; Г 5.
9. Увідповідніть.
Речення (окремі розділові знаки пропущено)
1. І дерев’яніючи тілом і чуючи, як волосся заворушилось на потилиці, зойкнула
в ніч.
2. І чим завзятіше Македон купався, тим більше непокоївся зозулястий півень
кидаючись із кутка в куток б’ючись у двері намагаючись злетіти до підсліпуватого
віконця мало не під стелею.
3. Не опечалившись а швидше навіть зрадівши з тьмавого приміщення вийшла на
пристанційний майдан.
4. То припадаючи до землі то злітаючи вгору поблизу крутився димчасто-сірий
травник [птах] (Із тв. Є. Гуцала).
Пунктограми
А комою виділяємо однорідні дієприслівникові звороти, з’єднані
безсполучниковим зв’язком;
Б комою виділяємо однорідні відокремлені обставини, виражені одиничним
дієприслівником та дієприслівниковим зворотом, з’єднані протиставним сполучником
сурядності;
В комою виділяємо однорідні дієприслівникові звороти, з’єднані повторюваним
розділовим сполучником сурядності;
Г комою виділяємо однорідні дієприслівникові звороти, з’єднані повторюваним
протиставним сполучником сурядності;
Д комою виділяємо однорідні відокремлені обставини, виражені
дієприслівниковим зворотом та одиничним дієприслівником, з’єднані повторюваним
єднальним сполучником сурядності.
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ІІ варіант
1. Укажіть правильне твердження:
А незалежно від позиції в реченні завжди відокремлюємо непоширені обставини,
виражені одиничними дієприслівниками;
Б незалежно від позиції в реченні відокремлюємо поширені обставини, виражені
дієприслівниковими зворотами;
В відокремлюємо непоширені обставини способу дії, виражені одиничними
дієприслівниками, що стоять безпосередньо після присудка;
Г відокремлюємо поширені обставини, виражені дієприслівниковими зворотами
фразеологічного типу.
2. Виберіть правильний варіант постановки розділових знаків у реченні:
А Галя взяла свою вудочку на березі, насилила на гачок свіжого черв’яка і,
забрівши в воду, розмахнулась широко, по-хлоп’ячому.
Б Галя взяла свою вудочку на березі, насилила на гачок свіжого черв’яка, і,
забрівши в воду розмахнулась широко, по-хлоп’ячому.
В Галя взяла свою вудочку на березі, насилила на гачок свіжого черв’яка і
забрівши в воду, розмахнулась широко, по-хлоп’ячому.
Г Галя взяла свою вудочку на березі, насилила на гачок свіжого черв’яка і
забрівши в воду розмахнулась широко, по-хлоп’ячому (Із тв. Є. Гуцала).
3. Виберіть речення, у якому між однорідними відокремленими
обставинами потрібно ставити кому (окремі розділові знаки пропущено):
А Через видолинок хтось скакав на гнідому коні то щезаючи між горбами то
знову появляючись.
Б І все-таки я сподіваюся на отой раптовий шерех коли воно [яблуко] летить
чіпляючись за галуззя і збиваючи останнє листя.
В – Доброго ранку, – відказує Никін випростовуючись у попереку і навіщось
беручись за віник зразу обома руками.
Г Вийшов Чернега стукнувши об поріг дерев’яним протезом і блиснувши
соковитим давно дозрілим чорносливом очей (Є. Гуцало).
4. Виберіть речення, у яких між однорідними відокремленими обставинами
НЕ потрібно ставити коми (розділові знаки пропущено):
А Отак ми їхали то з надсадним виттям мотора пнучись угору то повільно
спускаючись униз...
Б Я виглядаю за поріг і мокнучи на холодних краплинах збираючи градини
завбільшки з вишневу кісточку або й голубине яйце, кидаю собі в рот, розкушую
колючу свіжість…
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В І відразу ж пропадали самі зірки чи зачепившись між кострубаччям яблунь чи
пірнувши у тихі плеса.
Г Свекруха облишивши недочищений буряк і кинувши ножа моторно звелася (Із
тв. Є. Гуцала).
Прочитайте текст і виконайте завдання 5–8.
(1) Могутній стовбур, а на цьому стовбурі велична крона, схожа на сильну
суверенну державу. (2) Верхівки дерев, погойдуючись, купаються в м’якій,
прохолодній тиші. (3) Гілля тягнеться навсібіч, творячи об’ємний, загадковий світ. (4)
Дуже поволі, неквапливо листки, кружляючи, й шарудячи, опадають донизу. (5) Вони
то відчайдушним зусиллям намагаються вхопитися за чужу гілку, то перед падінням
пригортаються до іншого падучого листка, то наче зависають, обернувшись на
невагомих, переборовши земне тяжіння. (6) Летять і летять, устеляючи тугим
холодним полум’ям покрівлю, обійстя, клапоть городу, стомлену дорогу за ворітьми
(За Є. Гуцалом).
5. Відокремленої обставини НЕМАЄ в реченні:
А першому;
Б другому;
В четвертому;
Г п’ятому.
6. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:
А першому;
Б другому;
В четвертому;
Г п’ятому.
7. Укажіть рядок, у якому правильно обґрунтовано всі пунктограми в
п’ятому реченні:
А коми між однорідними присудками, з’єднаними повторюваним розділовим
сполучником сурядності; кома для відокремлення поширеної обставини;
Б коми між однорідними присудками, з’єднаними повторюваним єднальним
сполучником сурядності; кома для відокремлення поширеної обставини; кома між
однорідними відокремленими обставинами, з’єднаними безсполучниковим зв’язком;
В коми між однорідними присудками, з’єднаними повторюваним розділовим
сполучником сурядності; кома для відокремлення поширеної обставини; коми між
однорідними відокремленими обставинами, з’єднаними безсполучниковим зв’язком;
Г коми між однорідними присудками, з’єднаними протиставним сполучником
сурядності; кома для відокремлення поширеної обставини; кома між однорідними
відокремленими обставинами, з’єднаними безсполучниковим зв’язком.
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8. З’ясуйте, скільки відокремлених непоширених обставин у тексті:
А 1; Б 2; В 3; Г 4.
9. Увідповідніть.
Речення (окремі розділові знаки пропущено)
1. Господар завжди вмів помітити гостя заздалегідь і, не пустивши на хатній
поріг, стрічав на подвір’ї, а то біля самої хвіртки.
2. Жінки-мастильниці балакаючи вже хату змастили зсередини та з вулиці,
посідали за столом під яблунею.
3. З осикової високої гілки відірвався пухкий іскристий шматок снігу, блиснув
спускаючись донизу спершу неквапно, а далі все стрімкіше, зачепився за іншу гілку і
розсіявся...
4. Решта дітей нічого не помітивши й далі йшли та кричали полохаючи дичину,
уже наближались до узлісся (Із тв. Є. Гуцала).
Пунктограми
А коми між однорідними присудками, поєднаними безсполучниковим зв’язком,
комами з обох боків відокремлюємо поширену обставину, виражену
дієприслівниковим зворотом, у середині речення, кома між однорідними обставинами,
поєднаними протиставним сполучником сурядності;
Б комами з обох боків відокремлюємо дві поширені обставини, виражені
дієприслівниковими зворотами, у середині речення;
В комами з обох боків відокремлюємо непоширену обставину, виражену
одиничним дієприслівником, у середині речення, кома між однорідними присудками,
поєднаними безсполучниковим зв’язком;
Г комами з обох боків відокремлюємо поширену обставину, виражену
дієприслівниковим зворотом, у середині речення, кома між однорідними обставинами,
поєднаними протиставним сполучником сурядності;
Д комами з обох боків відокремлюємо поширену обставину, виражену
дієприслівниковим зворотом, у середині речення, кома між однорідними означеннями,
поєднаними протиставним сполучником сурядності.
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Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борзнянської міської ради

ВПРАВИ Й ЗАВДАННЯ З КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ
(із відповідями)
1. Поставте подані іменники в родовому відмінку однини (1) та в називному
множини (2). Укажіть, яка особливість українського наголосу при цьому
виявляється і яку граматичну роль він виконує (3).
(1) У родовому відмінку однини – пера, книжки, ноги, голови, відра, рядна, жита,
весни, ціни, руди, річки, миски, полотна, зірки, гори, волокна, пані, записки,
приказки, говірки, частки, дужки, чашки.
(2) У називному відмінку множини – пера, книжки, ноги, голови, відра, рядна,
жита, весни, ціни, руди, річки, миски, полотна, зірки, гори, волокна, пані, записки,
приказки, говірки, частки, дужки, чашки.
(3) Наголос в українській мові вільний і рухомий, тобто може падати на будь-який
склад і під час змінювання слова пересуватися. Виступає як засіб розрізнення слів
та словоформ.
2. У поданих словах поставте наголоси.
РукОпис, рОзпад, слИна, пОдруга, отАман, ознАка, осокА, омЕлА, кУрятина,
вИгОда, вИтрата, вИплата, перЕкис, очеретИна, запитАння, ведмедИця, мОвець,
кропивА, дрОва, спИна, прИятель, квартАл, вИпадок, данИна, кіломЕтр, читАння,
листопАд, вІдОмість, лАзня, засУха, ненАвисть, Олень, дочкА, здобУток, єрЕтик,
гАйвороння, ГерасИм, доЯр, течіЯ, сУпровід, цАрина, жалюзІ, фОльга, кулінАрія,
кухАрка.
3. Поставте наголоси в словах.
кУхарський, лЮбецький, сумськИй, нитковИй, віршовИй, кухОнний, ненАвисний,
заклЮчний, вирАзний, легкИй, тисОвий, тайгОвий, тичковИй, цеглянИй,
тришарОвий, сільськогосподАрський, хвАлений, центровИй.
4. Утворіть давальний відмінок від поданих сполучень слів.
Іван Петрович – Іванові Петровичу,
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директор Петро Юхимович – директору Петрові Юхимовичу,
видатний український композитор Володимир Івасюк – видатному українському
композиторові Володимиру Івасюку,
міністр Левченко Володимир Гнатович – міністру Левченку Володимиру Гнатовичу,
учень Степанчук Костянтин Євгенович – учневі Степанчуку Костянтинові
Євгеновичу.
5. Утворіть назви осіб від абревіатур.
ДАІ – даішник, Б'ЮТ – б’ютівець, МВФ – емвеефовець, ЦВК – цевеківець
МНС – еменесник.
6. Поставте наголоси в словах.
ВоднОраз, босОніж, горілИць, обІруч, лівОруч, правОруч, воднОчас, врізнОбіч,
передовсІм, позАочі, позАторік, самОруч.
7. Застосуйте правильну граматичну форму поданих прізвищ.
Я добре знаю Гурама (Петріашвілі) Петріашвілі, він дружив із президентом
(Гамсахурдія) Гамсахурдією. Сьогодні ми ходили на концерт братів (Яремчук)
Яремчуків. На сцені виступали Уляна і Софія (Майборода) Майбороди. Цю програму
підготували сестри (Тельнюк) Тельнюк. Ми слухали дует (Матющенко)
Матющенків. В українській культурі особливе місце посідає тріо (Маренич)
Мареничів. До нас приїхали Іван та Петро (Потапенко) Патапенки.
8. Замініть росіянізми українськими відповідниками.
Завідуючий — завідувач, шліфовка — шліфування, відпочиваючий —
відпочивальник, бажаючий — охочий, поробка — виріб, чистячий — очищувальний,
узагальнюючий — узагальнювальний, пояснюючий — пояснювальний, наступаючий
— прийдешній, чернігівчани — чернігівці, вуз — ВНЗ, диктовка — диктування,
щитовидна (залоза) — щитоподібна, загс — РАЦС, сумчанка — сум’янка, задавати
(запитання) — ставити, виключення (з правила) — винятки, виключно –
винятково, діючий — чинний, опреділити — визначити, осторожно — обережно.
9. Поясніть значення поданих слів.
Калитка – те саме, що гаманець.
Криси – відігнуті краї капелюха.
Двигати – зрушувати з місця.
Ось – уживається для вказування на щось;
Плохий – смирний, тихий.
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Рибалка – людина, яка ловить рибу.
Брак – продукція або товар низької якості; відсутність, нестача.
Шар – верства якоїсь речовини, породи, суспільства, що розташовується у
просторі як певна площина між або над чи під іншими речовинами або на поверхні
іншої речовини.
Забавний – який дає розвагу, викликає веселість; смішний.
Охота – бажання чогось.
10. Перекладіть українською.
Открывать дверь — відчиняти двері;
открывать воду — пускати воду;
открывать рот — роззявляти рот;
открывать сезон — починати сезон;
открывать секрет — розкривати таємницю;
открывать глаза — розплющувати очі;
открывать бутылку — відкорковувати пляшку;
окрывать тайну — виявляти таємницю;
открывать широкие горизонты — вивести на широкі води;
открывать зонтик — розкласти парасольку;
открывать банку — відкривати банку;
открывать книгу — розгортати книгу;
открывать месторождения — відкривати родовища;
открывать душу — відкривати душу;
открывать новую страницу — починати нову сторінку;
открыть взору — відкритися погляду;
открытый человек — відверта людина;
под открытым небом — просто неба;
открытый урок – показовий урок.
11. Відредагуйте речення.
Наш продукт – краще від природи. Наш продукт кращий за природній.
Не дивлячись ні на що, я виконала завдання. Незважаючи ні на що, я виконала
завдання.
На цій неділі в нас багато роботи. Цього тижня у нас багато роботи.
Проблема заключається в тому,… Проблема полягає в тому…
На даному питанні я зупинюся нижче. На цьому питанні я зупинюся згодом.
Дякуючи колегам, я виконав цю роботу. Завдяки колегам я виконав цю роботу.
Сьогодні ми обговоримо наступні питання. Сьогодні ми обговоримо такі питання.
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Цей факт говорить про те, що… Цей факт свідчить про те, що…
Мова йде про заборгованість по зарплаті. Мова йде про заборгованість із зарплати.
У заході прийняли участь 26 чоловік. У заході взяли участь 26 осіб.
Чернігів – краще місто в світі. Чернігів – найкраще місто у світі.
Пасажири! Прискорюйте висадку й посадку. Пасажири! Не затримуйте висадку й
посадку.
Я познайомився з датчанином. Я познайомився з данцем.
Інститут носить ім’я Тараса Шевченко. Інститут має ім’я Тараса Шевченка.
Ми сиділи в приймальній ректора. Ми сиділи в приймальні ректора.
Іде підписка на наш журнал. Іде передплата нашого журналу.
Будинок знаходиться на вулиці Тичини. Будинок розташований по вулиці Тичини.
Нагороджується Іваненко Іван Іванович. Нагороджують Іваненка Івана Івановича.
12. Замініть іншомовні слова власне українськими.
Фонтан – водограй, гімнастика – руханка, тираж – наклад, фактор – чинник,
фотографія – світлина, бібліотека – книгозбірня, форма – узір, масштаб – мірило,
прогрес – поступ, бутерброд – накладанець, рулет – завиванець, торт – тістечко,
борт – облавок, азарт – запал, аплодисменти – оплески, баланс – рівновага,
ароматний – запашний, пейзаж – краєвид, портмоне –
гаманець, мемуари – спогади, ексклюзивний – винятковий, паралельний
– рівнобіжний, рюкзак – наплічник, дедлайн – реченець, епідемія – пошесть, віраж
– поворот, акцент – підкреслення, журнал – часопис, вояж – подорож, монстр –
чудовисько, юрист – правник, егоїст – себелюб, асортимент – вибір, деградація –
занепад, унікум – оригінал, блондинка – білявка.
13. Перекладіть українською.
Ухаживать за девушкой – залицятися до дівчини, ухаживать за больным –
доглядати хворого, ухаживать за скотом – доглядати за худобою, ухаживать за
ковром – доглядати за килимом.
14. Відредагуйте речення.
1. Коли народився Тарас Шевченко? 2. У якому році народився Іван Франко?
3. Скільки годин? 4. Яка година? 4. Коли залягають у сплячку ведмеді? 4. Що таке
іменник? 5. Що треба зробити, щоб дізнатися відповідь? 6. Що трапилося 988 року?
7. Як працює мотор? 8. Орися підійшла до ополонки. Вона була замерзла. 9. Вічний
образ Кобзаря, який увійшов ув українську літературу. 10. Дуже люблю рибу,
особливо запечену скумбрію в мікрохвильовці з майонезом. 11. На лист, змащений
маргарином, що покритий пергаментним папером, виливаємо тісто. 12. Президент,
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Прем’єр-міністр, Голова Верховної Ради поклали квіти до пам’ятника невідомому
солдатові під час церемонії до дня початку Другої світової війни, що відбулася в
парку Слави в Києві. 13. Масово люстрацію почали проводити в країнах Східної
Європи наприкінці 80-х – початку 90-х років, які раніше належали до соцтабору. 14.
Повість-притча – це епічний твір, у центрі якого постає історія з життя героя, що
набуває алегоричного змісту. 15. Прибутком від цієї інвестиції стане час, а час – це
гроші, згідно з висловом Б. Франкліна, який ми використовуємо як аксіому вже
більш ніж 250 років. 16. Ми не зібрали гідного урожаю, так як пізно посіяли зернові.
Орієнтовна відповідь.
1. Дата народження Т.Шевченка. 2. Рік народження І.Франка. 3. Котра година?
Скільки часу? 4. Котра година? 4. Коли впадають у сплячку ведмеді? 4. Яка
частина мови називається іменником? 5. Що потрібно зробити, щоб отримати
відповідь? 6. Яка подія сталася 988 року? 7. Яка робота мотора? 8. Орися підійшла
до замерзлої ополонки. 9. Вічний образ Кобзаря увійшов в українську літературу. 10.
Дуже люблю рибу, особливо скумбрію, запечену з майонезом у мікрохвильовці. 11.
На змащений маргарином лист, що покритий пергаментним папером, виливаємо
тісто. 12. Президент, Прем’єр-міністр, Голова Верховної Ради під час церемонії до
дня початку Другої світової війни, що відбулася в парку Слави в Києві, поклали
квіти до пам’ятника невідомому солдатові. 13. Масово люстрацію почали
проводити наприкінці 80-х початку 90-х років у країнах Східної Європи, які раніше
належали до соцтабору. 14. Повість-притча – це епічний твір алегоричного змісту,
у центрі якого постає історія з життя героя. 15. Прибутком від цієї інвестиції
стане час, а час, згідно з висловом Б.Франкліна, який ми використовуємо як аксіому
вже понад 250 років, – це гроші. 16. Ми не зібрали гідного врожаю, тому що пізно
посіяли зернові.
15. Доберіть українські відповідники до поданих російських слів.
Норовить — намагатися, силкуватися, націлятися, домагатися;
нищета — убозтво, убогість, злиденність, злидні;
копошиться — копошитися, копирсатися, порпатися;
зиять — зіяти;
злоумышленник — зловмисник;
отчаиваться — зневірятися, втрачати надію, впадати у відчай;
отшельник — самітник, відлюдник;
отчубучивать — витворяти;
продавщица — продавчиня;
улитка — слимак, равлик.
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16. Перекладіть українською.
Несгораемый шкаф – вогнетривка шафа;
скользящий график – змінний графік;
склонный к измене – схильний до зради;
по своему обыкновению – зазвичай;
отвешивать поклон – низько вклонятися;
несметное количество – незліченна кількість.
17. Запишіть правильно.
Вулиця Велика Васильківська, вулиця Верхній Вал, Наддніпрянське шосе,
Національний медичний університет імені академіка Богомольця, Гостинний Двір,
Гостинний Дім.
18. Правильно запишіть слова.
Напівязичницький, пів Європи, напівящик, полумисок, пів яблука,
напівпровідник, пів неба, напівєврей, пів дерева, пів Києва.
19. Відредагуйте вислови.
Заключати договір – укласти договір, даний захід – цей захід, складова (частина) –
реквізити, приймати участь – брати участь, учитися математиці – учитися
математики, ваше відношення до справи – ваше ставлення до справи, у любому
випадку – у будь-якому випадку, у серпні місяці – у серпні, за браком часу – через
брак часу, уроки, пропущені із-за хвороби – уроки, пропущені через хворобу, у
восьмидесятому році – у вісімдесятому році, підводити підсумки – підбивати
підсумки, підняти питання – порушити питання, ті чи інші проблеми – ті чи ті
проблеми, разом з тим – між іншим, точка зору – погляд, саме основне –
найосновніше, більш нижчий – нижчий, вітальна адреса – вітальний адрес,
науковець стверджує – учений стверджує, чудово виглядає – має чудовий вигляд,
прийшли до висновку – дійшли висновку, підписка на газети – передплата газет,
попередження травматизму – запобігання травматизму, двохтисячний рік –
двотисячний рік, двох тисяч п’ятнадцятий рік – дві тисячі п’ятнадцятий рік.
20. Перекладіть українською.
Считать возможным – вважати за можливе;
считать своим долгом – вважати своїм обов’язком;
каждая минута на счету – кожна хвилина порахована;
на этот счет – на цей рахунок;
покончить счеты – покінчити з цим;
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жить за чужой счет – жити чужим коштом;
в конечном счете – врешті-решт, зрештою;
я пришел насчет квартиры – я прийшов стосовно квартири.
21. Відредагуйте словосполучення.
Головнокомандуючий Збройними силами України – Головнокомандувач Збройних
сил України;
плодотворна діяльність – плідна діяльність;
прийти до висновку – дійти висновку;
обдати кип’ятком – облити окропом;
закрити двері на замок – замкнути двері;
будувати громадське суспільство – розбудовувати громадянське суспільство;
з’явилася вільна вакансія – з’явилася вакансія;
прийняти присягу – скласти присягу.
22. Провідміняйте іменники.
Н. Григорій Квітка-Основ’яненко, Іван Карпенко-Карий;
Р. Григорія Квітки-Основ’яненка, Івана Карпенка-Карого;
Д. Григорію Квітці-Основ’яненку, Іванові Карпенку-Карому;
З. Григорія Квітки-Основ’яненка, Івана Карпенка-Карого;
О. Григорієм Квіткою-Основ’яненком, Іваном Карпенком-Карим;
М. на Григорію Квітці-Основ’яненку, на Іванові Карпенку-Карому;
К. Григорію Квітко-Основ’яненку, Іване Карпенку-Карий.
23. Подані іменники поставте в кличний відмінок.
Марія – Маріє, Віктор – Вікторе, Зоя – Зоє, Валерія – Валеріє, Валерій – Валерію,
Оля – Олю, Неля – Нелю, Анатолій – Анатолію, Петро – Петре, Григорій Гнатович
– Григорію Гнатовичу, Лія – Ліє, Євдокія – Євдокіє, Андрій – Андрію, Тиміш –
Тимоше, небіж – небоже, Олег – Олеже.
24. Провідміняйте.
1) Н. дві тисячі п’ятнадцятий рік;
Р. дві тисячі п’ятнадцятого року;
Д. дві тисячі п’ятнадцятому року;
З. дві тисячі п’ятнадцятий рік;
О. дві тисячі п’ятнадцятим роком;
М. у дві тисячі п’ятнадцятому році;
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2) Н. тисяча дев’ятсот дев’яносто перший рік;
Р. тисяча дев’ятсот дев’яносто першого року
Д. тисяча дев’ятсот дев’яносто першому року;
З. тисяча дев’ятсот дев’яносто перший рік;
О. тисяча дев’ятсот дев’яносто першим роком;
М. у тисяча дев’ятсот дев’яносто першому році.
25. Відредагуйте вислови.
Малолітні діти – малолітки, неповнолітні;
більш тепліший місяць – більш теплий місяць або тепліший;
листок-вкладиш – листок-вкладка;
підняли ціни на хліб – підвищили ціни на хліб;
учбовий автомобіль – навчальний автомобіль;
відмінити концерт – скасувати концерт;
відправлятися в рейс – відбути в рейс;
автобус відправляється – автобус відбуває;
поїзд відправляється – потяг відбуває;
котеджний комплекс – котеджне містечко;
потрібно, як мінімум, 100 мільйонів – потрібні, як мінімум, 100 мільйонів;
прийомні батьки – названі батьки;
відповідає дійсності – дійсно;
відправити листа – надіслати листа;
відслідковувати причини – відстежувати причини;
ставити пробіл – робити пробіл;
неділимий пробіл – суцільний пробіл;
з точки зору – з погляду;
пред’явіть проїздний – покажіть проїзний квиток;
я за ним слідкував –я за ним стежив;
явка виборців – участь громадян у виборах;
не виключено, що – цілком можливо, що..;
розслідування звелося до розмов – розслідування звелося нанівець;
зводиться до додавання – зводимо до спільного знаменника;
видалити апендикс – вирізати апендикс;
видалити пляму – вивести пляму;
видалити зуб – вирвати зуб;
видалити зубний камінь – зняти зубний камінь;
видалити файл – очистити файл.
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26. Запишіть слова, уставляючи пропущені букви чи знаки.
Дивіденд, під’язичний, безсмертний, прибережний, портьєра, мавпячий, сушимо,
перебирати, белетрист, сп’янілий, куриво, торф’яний, тьмяний, дзвякнути, бязь.
27. Поставте наголоси в словах.
ОдинАдцять, чотирнАдцять, сімдесЯт, вісімдесЯт, якИй, котрИй, такИй, сАмий,
кИдати, посИдіти, ненАвидіти, хворІти, стАрІти, сИвІти, полЕжати, змОвчати,
нестИ, крОїти.
28. Відредагуйте вислови.
Кидатися в очі – упадати в очі,
програми з предмету математики – програми з математики,
пробачте мене – пробачте мені,
дякую вас – дякую вам,
алергічна реакція – алергійна реакція,
Венеціанська комісія – Венеційська комісія,
згідно закону – згідно з законом,
перш за все – насамперед, у першу чергу,
більше того – до того ж / ба більше,
провідниковий інтернет – дротовий, кабельний,
залишити в спокої – дати спокій,
утратити свідомість – знепритомніти.
29. Прочитайте текст. З’ясуйте, у яких із речень порушені правила
милозвучності української мови.
У цьому кварталі ми видали п’ятнадцять збірників наукових статей, з яких
тринадцять – із методики. У них ішлося про найновіші досягнення сучасної науки.
Ті статті, у яких найбільш яскраво й доступно викладено матеріал, ми згрупували в
один розділ. Праці, у яких порушені проблеми екології, цього разу не були
опубліковані. Каталог виданих статей увійшов в один із збірників.
30. Правильно запишіть оніми.
Уітні Хьюстон, Вільям Шекспір, Оскар Вайльд, Ернест Гемінгвей, Зігмунд Фрейд,
Волт Дісней, Уілкі Коллінз, Гельсінкі, Уінн Дизель.
31. Відредагуйте подані канцеляризми.
Прийняти міри – вжити заходів, попередження злочинів – запобігання злочинам,
заключати шлюб – брати шлюб, згідно інструкції – згідно з інструкцією, давати
добро – погоджуватися, оточуюче середовище – довкілля, ставити у відомість –
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ставити до відома, здавати собі звіт – усвідомлювати, квартира зі всіма
зручностями – квартира зі всіма вигодами, давайте поговоримо – поговорімо.
32. Провідміняйте числівник 369.
Н. в. Триста шістдесят дев’ять
Р. в. трьохсот шістдесяти дев’яти
Д. в. трьомстам шістдесяти дев’яти
З. в. триста шістдесят дев’ять
О. в. трьомастами шістдесятьма дев’ятьма (ьома)
М. в. на трьохстах шістдесяти дев’яти.
33. Відредагуйте вислови.
Об’єм роботи – обсяг роботи, виступив у якості начальника – виступив як
начальник, 23 мільйона – 23 мільйони, дати пресконференцію – провести
пресконференцію, здача з десяти гривнів – решта з десяти гривень, отримати освіту
– здобути освіту, проводити міроприємства – проводити заходи, 125 років з дня
народження – 125 років від дня народження, відпустка з 20 липня по 30 серпня –
відпустка від 20 липня до 30 серпня, виручка за товар – виторг за товар,
відчитатися перед колективом – звітувати перед колективом, при роботі з
документом – у роботі з документом, ліки для гіпертонії – ліки від гіпертонії,
більше того – щобільше, приємні миттєвості – приємні миті.
34. Відредагуйте речення.
1. Але ректор своїм наказом перемістив мене в загальний кабінет ще з двома
працівниками без оргтехніки. 2. У цьому тексті зустрічаються помилки.
1. Але ректор своїм наказом перемістив мене ще з двома працівниками в загальний
кабінет без оргтехніки. 2. У цьому тексті трапляються помилки.
35. Відредагуйте вислови.
Диву даєшся – дивуєшся, поступити в вуз – вступити до ВНЗ, здати екзамен –
скласти екзамен, 1 – 2 відмінника – 1-2 відмінники, давайте зробимо так – зробимо
так.
36. Перекладіть українською.
В области спорта – у спортивній галузі, в области образования – в галузі освіти /
освітянській галузі, в области быта – у сфері побуту, жир в области живота – жир
в ділянці живота, боль в области сердца – біль коло серця, чесать волосы –
розчісувати волосся, чесать затылок – чухати потилицю, чешется рука – свербить
рука.
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ПОЗАКЛАСНА РОБОТА В ШКОЛІ
З ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Канарська Ольга Миколаївна,
учитель української мови та літератури «Деснянського навчальновиховного комплексу «гімназія-загальноосвітня школа І ступеня»
Деснянської селищної ради Чернігівської області

ГРА-ВІКТОРИНА «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»

Ведучий:
Добрий день вам, люди добрі,
Щиро просим до господи.
Раді вас у нас вітати,
Щастя та добра бажати!
Учитель: Любі діти, шановні гості, ми раді зустрічі з вами. Сьогодні ми поведемо
розмову про найдорожче серцю кожної людини – Батьківщину. Її героїчне минуле й
сучасне, її солов’їну мову та чарівну природу, народні звичаї й традиції.
Перший учень: Є багато країн на землі,
В них озера, річки і долини.
Є країни великі й малі,
Та найкраща завжди – Батьківщина.
Другий учень: Є багато квіток запашних,
Кожна квітка красу свою має.
Та гарніші завжди поміж них
Ті, що квітнуть у рідному краї.
Третій учень: Є багато пташок голосних,
Любі, милі нам співи пташині,
Та завжди наймилішими з них
Будуть ті, що у рідному краї.
Четвертий учень: І тому найдорожчою нам
Є і буде у кожну хвилину
Серед інших країн лиш одна –
Дорога нам усім Україна!
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Ведучий: Хай учасники продемонструють свої знання, уміння, кмітливість, а
переможе, традиційно, найсильніший.
Гра №1 «Ну, постривай!»
Учитель: Перший наш конкурс – продовжити прислів’я. Прошу капітанів команд
вибрати номери завдань. Серед номерів є й «щасливий квиток», який дає команді
додатковий бал.
Завдання:
1. Хліб, сіль їж, а… (правду ріж)
2. Слово не горобець… (вилетить не спіймаєш)
3. Друга легше знайти, ніж… (зберегти)
4. Ранні пташки росу п’ють… (а пізні сльози ллють)
5. Заліз кіт на сало і… (кричить «мало!»)
6. Праця годує, а… (лінь марнує)
7. Гостре словечко… (коле сердечко)
8. Хочеш їсти калачі – … (не сиди на печі)
Слово журі
Гра №2 Відеогейм.
(Командам демонструються зображення квітів, що вплітають в український віночок)
Ведучий: Подивіться, будь ласка, на квіти, які зображені на малюнках. Командам
потрібно визначити та назвати назви рослин і розповісти легенду про одну із квітів.
Слово журі.
Музична пауза.
Учитель: Пісня, як душа народу, завжди з ним – і в горі, і в радості. Сьогодні в нас
свято, тож заспіваймо веселих пісень. Команди підготували українські чарівні
мелодійні пісні.
(Учні виконують українські народні пісні)
Гра №3 «Крученики»
Ведучий: А зараз ми пропонуємо командам позмагатись у читанні скоромовок.
Прошу капітанів команд підійти та обрати скоромовки.
1. Бурі бобри брід перебрели,
Забули бобри забрати торби.
2. От Кіндрат, так Кіндрат,
Зуб зламав об мармелад.
3. Хитру сороку спіймати морока,
А на сорок сорок – сорок морок.
4. Рак рачкує до крамниці,
Щоб купити рукавиці.
Слово журі.
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Гра №4 «Ти мені, я тобі»
Учитель: А зараз пропонуємо командам позмагатись у відгадуванні загадок.
(Члени команд по черзі загадують загадки один одному)
Слово журі.
Ведучий: Про українців кажуть, що це народ мужній, сильний, працелюбний,
співучий, жартівливий. Пожартуємо й ми.
(Учні читають народні жарти, усмішки)
Гра №5 «Чомучка»
Учитель: А зараз команди попрацюють із завданням-кросвордом.
Запитання до кросворду:
1. Національний символ України. Його дарують, ним обмінюються у
Великоднє свято. (Писанка)
2. Дерево, яке оспівано в народних піснях, у віршах. Воно освячується в церкві
перед Великоднем, як засіб від злих сил. (Верба)
3. Кущ, оспіваний в українських народних піснях, символ дівочої вроди.
(Калина)
4. Поширене в Україні дерево, з яким в українських народних піснях і
переказах порівнюють струнких дівчат.(Тополя)
5. Чим прикрашають голову українські дівчата. (Вінок)
6. Національний символ України. Матері дарують його своїм дітям на щастя,
на долю, відряджаючи у далеку дорогу. (Рушник)
Відповіді кросворду вписуються на полотно.
Гра №6 «Далі, далі, далі»
Ведучий: Командам необхідно дати якомога більше відповідей на поставлені
запитання за 2 хвилини.
Запитання для І команди
1. Яку назву мала козацька держава, створена за дніпровськими порогами?
(Запорізька січ)
2. Який із найдревніших знаків є малим гербом України? (Тризуб)
3. Автор слів гімну України. (П. Чубинський)
4. Яка назва гімну України? («Ще не вмерла Україна»)
5. Як називалася перша слов’янська держава? (Київська Русь)
6. Як називається основний закон України? (Конституція)
Запитання для ІІ команди
1. Як звали сестру Кия, Щека, Хорива? (Либідь)
2. Які кольори державного прапора України? (Синій, жовтий)
3. Назвіть найбільшу святиню українського народу в музичній символіці.
(Гімн)
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4. Назвіть велике зібрання творів Т. Шевченка. («Кобзар»)
5. Назвіть композитора, який поклав вірші Чубинського, що стали гімном, на
музику? (Вербицький)
6. Що означає слово «козак»? (Вільна, незалежна людина)
Слово журі. Підсумки гри. Оголошення переможців та вручення нагород.
Учитель: Ось і завершилася наша вікторина про Україну. Сьогодні ми з вами ще раз
пригадали українські звичаї й традиції, символи нашої держави. Бо знати та
пам’ятати це потрібно, тому що ми з вами живемо в Україні, нашому рідному краї.
А велика, священна й прекрасна любов до Батьківщини жила, живе й житиме в усіх
чесних і щирих серцях.
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її вічно живу і нову,
І мову її солов’їну.

Канарська Ольга Миколаївна,
учитель української мови та літератури «Деснянського
навчально-виховного комплексу «гімназія-загальноосвітня школа
І ступеня» Деснянської селищної ради Чернігівської області

УРОК УКРАЇНОЗНАВСТВА «УКРАЇНО, МОЯ ТИ МОЛИТВА…»
Мета: освітня: продовжити знайомити школярів з природними та архітектурними
памʼятками України, закріпити знання про державні символи: прапор, герб, гімн
України; виховна: виховувати любов до рідного краю, шанобливе ставлення до
національних та державних символів, повагу до українського народу, гордість за
красу й велич нашої Батьківщини, формувати патріотичні почуття; розвивальна:
розвивати інтерес до України, бажання спілкуватися рідною мовою.
Обладнання: карта України, зображення прапора, герба України; відеовікторина,
мультимедійні засоби, презентація «Сім природних чудес України», «Сім
архітектурних чудес України», сердечка (50 шт.), одне велике серце, скринька, фото
природних та архітектурних краєвидів України, плакат з написом «Україна понад
усе», відеокліп на пісню «Я люблю мою країну Україну».
План
1. Організація класу.
2. Оголошення теми уроку та мотивація пізнавальної діяльності.
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3. Бесіда про Україну.
3.1 Вступ.
3.2 Відеовікторина «Чи знаєш ти Україну?»
3.3 Робота з прислів’ями.
3.4 Бесіда про державні символи України.
3.5 Розповідь про 7 природних чудес України.
3.6 Розповідь про архітектурні пам’ятки України (презентація «Сім
архітектурних чудес України».
3.7 Фізкультхвилинка.
3.8 Завдання «Ми – українці».
4. Підсумок бесіди.
ПЕРЕБІГ УРОКУ
Учитель:
- Сьогодні ми поведемо з вами мову про… А про що, ви дізнаєтесь, прослухавши
вірш:
На землі великій є одна країна:
Гарна, неповторна, красна, як калина.
І живуть тут люди добрі, працьовиті
І скажу, до речі, ще й талановиті.
Землю засівають і пісні співають,
На бандурі грають і вірші складають
Про ліси і гори, і про синє море,
Про людей і квіти, то скажіть же, діти,
Що це за країна? – Наша славна… (Україна!)
- Діти, подивіться на фото, які представлені на дошці. Це все наша країна –
наша Україна – безмежні поля, широкі ріки, велетні-рослини, таємничі куточки
заповідників та фортець, древні храми… (на дошці(екрані) зображення природних
та архітектурних памʼяток України).
- Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про нашу рідну Україну, про Україну,
яка є в кожного з нас у нашому серці.
(на дошці зʼявляється плакат «З Україною в серці»)
Бесіда про Україну.
Вступ
Україна – це Батьківщина для всіх людей, які живуть на її території.
- Що таке Батьківщина? (Батьківщина – це найкраще і найдорожче місце у
світі).
- А чи знаєте ви вірші про Україну? (Діти читають вірші)
Послухайте й ви вірш М. Познанської про нашу Україну:
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Ми дуже любим весь наш край,
І любим Україну.
Її лани, зелений гай,
В саду рясну калину.
Там соловейко навесні
Співає між гілками
Та й ми співаємо пісні, Змагається він з нами!
- Батьківщина наша велика, неосяжна. А складається вона з окремих країв, які
мають свої назви: (показ на карті) Полісся, Поділля, Волинь, Галичина,
Слобожанщина.
- А які ви знаєте великі міста України?
- Назвіть великі ріки України.
А зараз ми пропонуємо Вам вікторину «Чи знаєш ти Україну»
Відеовікторина «Чи знаєш ти Україну?»
Дітям демонструються відеозапитання. Хто правильно відповідає – отримує
сердечко.
Запитання:
1. Найбільша гірська система (українські Карпати).
2. Найвища гора в українських Карпатах (Говерла).
3. Найбільша низовина (Українське Полісся).
4. Найвологіше місце (українські Карпати).
5. Найбільше море, що омиває Україну (Чорне).
6. Найбільша ріка (Дніпро).
7. Найбільше озеро (Ялпуг).
8. Найглибше озеро (Світязь).
9. Найбільше вітряне місце України (гора Ай-Петрі).
10. Найвище дерево в Україні (модрина європейська в Рахові, висота 54 м, зрубали у
віці 140 років).
11. Найдовговічніше дерево в Закарпатті (тис ягідний, живе близько 4 тисяч років).
Робота з прислів’ями
- Український народ склав багато приказок і прислів'їв про нашу Батьківщину.
Зберімо зерна народної мудрості в маленьку скриньку.
Дидактична гра «Додай слівце» (складання прислів’їв).
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Учитель ділить дітей на групи по 4 особи й роздає частину прислів’я без
останнього слова, а всі слова «розкидані» на дошці. Хто правильно дібрав слово до
прислів’я, отримує сердечко. І кладе прислів’я в скриньку.
Прислів’я:
 Рідний край – земний … / рай.
 Кожному мила своя … / сторона.
 Що країна, то … / родина.
 Людина без вітчизни, як соловей без … / пісні.
 Добре тому, хто у своєму … /домі.
 Батьківщина – мати, умій за неї …. / постояти.
 За рідний край – хоч …/помирай.
 Україна – мати, за неї треба головою…/стояти
 Без верби і калини немає …/України.
Бесіда про державні символи України
- Чи знаєте ви державні символи України? (герб, гімн, прапор)
- Що ви знаєте про прапор? (малюнок)
- Прапор – символ незалежної держави. Прапор України – блакитно-жовтий.
Його кольори означають синє небо та золоту ниву. Кольори на прапорі «читають»
згори донизу.
- Що Вам відомо про герб? (малюнок)
- Тризуб – це герб України. Він золотий на голубому тлі. Відображає
триєдність життя: батько – мати – дитя, які символізують собою силу, мудрість,
любов. На ньому можна прочитати слово Воля.
- Що Ви знаєте про гімн України? Хто є його авторами?
- Державний Гімн України – це урочиста пісня, символ нашої державної
єдності. Називається він "Ще не вмерла України і слава, і воля...". Слова гімну
написав поет Павло Чубинський, а музику – композитор Михайло Вербицький.
Коли звучить Державний гімн, треба обов'язково встати, цим ми виявляємо
особливу пошану до наших державних святинь.
Розповідь про 7 природних чудес України.
- Сьогодні ми хочемо познайомити вас із сімома чудесами України. Ви знаєте,
що є 7 чудес світу, але й у нас в Україні є свої чудеса. Це найкрасивіші куточки
нашої України (демонструється презентація «Сім природніх чудес України»)
 Асканія-Нова,
 Гранітно-степове Побужжя,
 Дністровський каньйон,
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Мармурова печера,
Подільські Товтри,
Озеро Світязь,
Озеро Синевир.
Претендентами на чудесні природні місця України є долина нарцисів, дуб
Максима Залізняка, яблуня-колонія.
Розповідь про архітектурні пам’ятки України (презентація «Сім архітектурних
чудес України»)
- А тепер погляньте, які архітектурні дива є в Україні: Софійський собор,
Києво-Печерська лавра, національний історико-архітектурний заповідник
«Камʼянець», Хотинська фортеця, національний дендрологічний парк «Софіївка»,
Херсонес Таврійський, національний заповідник-острів «Хортиця», музей
«Писанка» у місті Коломиї.
Фізкультхвилинка.
- А зараз перепочиньмо, усі ви знаєте або чули пісню «Як у нас на Україні».
Заспіваймо її під відеоакомпонемент і порухаймося.
(карооке «Як у нас на Україні»)
Завдання «Ми – українці».
- Діти, наша держава сьогодні переживає не найкращі часи. Саме в цей
нелегкий час особливо стає помітним, хто є справжнім патріотом своєї Батьківщини,
а хто ні, хто готовий віддати життя за неї, а хто готовий зрадити й продати її, хто
став героєм Небесної сотні й героєм вже теперішньої війни на сході України.
- Ви ще не можете боронити й захищати нашу землю так, як це роблять
дорослі, але ви можете своїм ставленням до нашої мови, своїми успіхами в навчанні
довести, що ви справжні патріоти нашої землі. Не цурайтесь своєї мови,
розмовляйте, вивчайте традиції й культуру свого народу, співайте українських
пісень. Пам’ятайте, що ви – українці.
- А зараз спробуємо створити карту України з наших сердець, довівши, що ми
її любимо, що вона завжди в нашому серці. Для цього напишіть на сердечках свої
імена й прізвища, імена своїх мами й тата, бабусі та дідуся, імена своїх друзів та
прикріпіть їх на нашій карті. (Діти прикріпляють сердечка на карті).
Демонстрація відеокліпу пісні «Я люблю мою країну Україну».
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