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Виняткова важливiсть курсу української мови в
11-му класi зумовлена тим, що вiн завершує i пiдсумовує складний, тривалий процес опанування її учнями i дає можливiсть побачити результат.
Навчання державної мови в 11-му класi на рiвнях
стандарту й академiчному здiйснюватиметься за
розмiщеними на сайтi МОНМС України програмами
авторiв Н.В.Бондаренко, Л.М.Паламар, В.Л.Кононенка, С.В.Косянчука. Згiдно з цими нормативними
документами основний змiст роботи становить система формування в учнiв комунiкативно-стилiстичних
якостей мовлення, розвиток на їхнiй основi риторичних умiнь i навичок та узагальнення й систематизацiя
знань iз ключових роздiлiв науки про мову.
Вимоги програм реалiзовано в пiдручнику
Н.В.Бондаренко «Українська мова» для 11-го класу
ЗНЗ з навчанням росiйською мовою (К. : Грамота,
2011), що посiв призове мiсце на Всеукраїнському
конкурсi й за яким випускники опановуватимуть
державну мову в 2011/2012 навчальному роцi. Пiдручник спiльний для рiвнiв стандарту й академiчного i є логiчним продовженням серiї пiдручникiв
Н.В.Бондаренко та А.В.Ярмолюк з 5-го по 10-й
клас, створених на основi розробленої цими авторами текстоцентричної концепцiї вивчення мови.
У пiдручнику для 11-го класу увага зосереджується на засвоєннi таких комунiкативно-стилiстичних якостей (ознак) досконалого мовлення, як змiстовнiсть (поняттєво-смислова наповненiсть, предметнiсть); точнiсть (строга спiввiднесенiсть слiв з
означуваними предметами i явищами дiйсностi);
логiчнiсть (предметна – вiдповiднiсть смислових
зв’язкiв i вiдношень мовних одиниць у мовленнi
зв’язкам i вiдношенням предметiв та явищ у реальнiй
дiйсностi; поняттєва – вiдображення логiчної думки
й послiдовного розвитку її в сематичних зв’язках елементiв мови i мовлення); чистота (недопущення елементiв, невластивих лiтературнiй мовi й заборонених
нормами моралi); багатство (рiзноманiтнiсть мовлення); виразнiсть (чiткiсть, розбiрливiсть, зрозумiлiсть); доречнiсть (такий добiр i така органiзацiя
засобiв мови, якi роблять висловлювання вiдповiдним метi й умовам спiлкування). Усi перелiченi
комунiкативно-стилiстичнi якостi досконалого мовлення розглядаються i вiдпрацьовуються в окремих
параграфах роздiлу «Культура мови i стилiстика.
Елементи практичної риторики». Усi параграфи цього роздiлу аналогiчнi за структурою: 1) мотивацiйна
частина; 2) теоретичнi вiдомостi; 3) практична частина з системою завдань i вправ; 4) залiкове завдання
(пiдсумкова творча робота); 5) запитання i завдання
для контролю.
Змiстовнiсть як невiд’ємний складник усiх якостей зразкового мовлення окремо вiд них не розглядається. Формуванню змiстової наповненостi мов-

лення учнiв сприятиме iнформацiя, що її мiстять
тексти рiзноманiтної соцiокультурної проблематики: Любiть же Вкраїну i людство любiть! Ти громадянин чи мешканець? Доля України вирiшується в
наших душах i серцях; Час будувати; Мова – це
iсторiя народу, шлях цивiлiзацiї i культури; Хто золоту порве струну, коли у гуслях дух Боянiв? Вилив
душу в пiснi український народ – i живе наш народ у
спiвучому словi; Боговибрана, благословенна Полтаво! Цвiт людського досвiду; Мудрiсть народна; Всепереможне добро; Подвиг Матерi; Який ти – герой
нашого часу? Вибiр професiї – друге народження людини; Найвища посада пiд сонцем; Мужнiсть i
жiночнiсть; Краса небесна з рук земних; Як парость
виноградної лози, плекайте мову…; Мистецтво переконувати; Культура мови й Інтернет; Нашого цвiту
– по всьому свiту; Спiвай сам i дай спiвати iншому;
Славетний гусляр; Мова здоров’я; Чи варто змiнювати час? Мистецтво феєрверкiв; Секрет рубiнового
скла; Унiкальнi можливостi мови та iн.
У § 2 – «Точнiсть мовлення» – докладно схарактеризовано цю якiсть зразкового мовлення, розкрито основнi вимоги до неї, визначено засоби її досягнення. Система завдань i вправ передбачає визначення ознак точностi мовлення та засобiв її реалiзацiї в текстах рiзних стилiв; з’ясування значень
слiв (у т.ч. прямих i переносних) у парах, словосполученнях (дорогий – любий; письмовий стiл – багатий стiл) i реченнях; складання словосполучень:
зал, молодь (читаючий, читальний); побудову речень з багатозначними словами в рiзних значеннях,
з найточнiшими за значенням i стилiстичним забарвленням словами: Галя (закiнчувала, завершувала) унiверситет; робота з омонiмами, паронiмами,
фразеологiзмами, зi словами-термiнами; добiр синонiмiв, перебудова прямої мови на непряму, редагування речень iз неточно вжитими словами, порушенням лексичної сполучуваностi та пропуском
слiв; порiвняння оригiналу i точного (дослiвного)
перекладу. Значну увагу придiлено з’ясуванню смислових i стилiстичних вiдмiнностей власне українських слiв та їхнiх iншомовних еквiвалентiв, добору синонiмiв, замiнi, складанню речень тощо. Наведемо зразки завдань.
Подвиг матерi
1. І. Прочитайте текст.
Роменська мадонна
Яскраве сонце й особливе посульське буйноцвiття
трав, квiтiв i кольорiв. Усмiшки й обiйми. Сльози i спогади.
Знову, як i в попереднi роки, до затишного мiста
Ромнiв з’їхалися дiти Олександри Аврамiвни Деревської.
А разом iз ними – її вже внуки i правнуки. Єдиною родиною стоять вони бiля пам’ятника Матерi-героїнi. Тi, що
проживають у Ромнах, i тi, котрi приїхали з усiх кiнцiв
України i країн колишнього Радянського Союзу. А прибули
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вони до мiста над Сулою, щоб ушанувати свiтлу пам’ять
найдорожчої у свiтi людини – Матерi.
…Здавалося: ось зараз, iз-за цього повороту, вийде
худенька жiнка в по-дитячому скромному пальтечку i зсунутому набiк беретi. Її рiвне темне з сивиною волосся
акуратно зачесане, погляд карих очей випромiнює тепло.
Всiх би зiгрiла, захистила вiд бiди…
…Її немає п’ятдесят два роки. Не вiриться! Тому що
незгасно горить у серцях її дiтей живий вогонь материнського серця. Величезне духовне багатство залишила пiсля себе Мати.
Народилася вона i виросла в трудовiй сiм’ї. Батько –
грозненський робiтник-нафтовик – був майстром. Мрiяв
про краще життя для своїх дiтей. Доньку Сашу – улюбленицю i розумницю – навчав у гiмназiї. Згодом вона
здобула звання вчительки. Вийшла замiж, народила
доньку, яка померла ще крихiткою. Залишилась i без чоловiка. Працювала дiєтичною сестрою у вiйськовому
госпiталi, а потiм у лiкарнi. Пiзнiше познайомилася з Омеляном Деревським, який працював майстром на спорудженнi нафтових вишок, а невдовзi вийшла за нього
замiж. Стала матiр’ю його п’ятирiчному синовi Дмитровi
та його братовi Тимофiю. Своїх дiтей не мала, тож цi дiти
стали для неї своїми, рiдними.
Усiм дiтям, якi потiм приходили в сiм’ю, Олександра
Аврамiвна, за згодою чоловiка, давала прiзвище Деревських, i всi вони були Омеляновичi.
Якось на багатолюднiй залiзничнiй станцiї до неї
пiдiйшла молода жiнка з немовлям i попросила потримати дитину кiлька хвилин. Незнайомка так i не з’явилася.
Немовля назавжди залишилося у Деревських. Поспiшаючи з роботи додому, якось ледь не спiткнулася: упоперек тротуару лежала жiнка, а поруч надривалася плачем
дитина. Олександра взяла руку жiнки, намагаючись
вiднайти пульс. Та даремно. Обережно пiдняла дитину i
принесла додому.
Коли почалася вiйна, Деревських вона застала у мiстi
Ставрополi. На приймальнику-розподiльнику Олександра
Аврамiвна вирiшила взяти осиротiлу Нiну, а потiм вiднайшла ще двох її братикiв i сестричку. Коли привезли дiтей iз
Ленiнграда, сiм’я поповнилася ще дев’ятьма дiтьми.
У Деревських стало 17 дiтей – вiд немовляти до 15-рiчного
пiдлiтка. Стала її донькою i немовля Оленька, яку пiдкинули Деревським пiд <анок. Кожного вiдiгрiвала, вiдмивала, а головне – вилiковувала.
12-лiтню Аллу до Олександри Аврамiвни привiв рiдний батько дiвчинки. Мати й бабуся померли, а мачуха
навiдрiз вiдмовилася прийняти пасербицю. Дiвчинка,
зневiрена i зголоднiла, стала Деревською i, як згадує тепер, знайшла щастя у цiй великiй i дружнiй родинi.
Омелян Костянтинович по вiйнi одержав призначення
у мiсто Ромни Сумської областi в «Укрсхiднафторозвiдку». Багатодiтнiй сiм’ї видiлили будинок, автомашину-полуторку, надали земельну дiлянку. Отак
усi разом господарювали i долали труднощi.
Спливали роки, дiти росли, вчилися. А Олександра
Аврамiвна взяла з дитбудинку ще кiлькох дiтей. Сiм’я щороку збiльшувалася. У Ромнах вона зросла на 18 чоловiк.
Катя – Катерина Омелянiвна, яка останньою поповнила сiм’ю Деревських, – сказала менi про маму: «Це була
не просто Мати з великої лiтери, а жiнка надзвичайної духовної чистоти. Мама берегла всiх нас як могла. Вона
вчила любити людей, працю, бути добрими, чесними,
справедливими. Вона для нас була найрiднiшою».
Чудовими людьми виросли названi дiти Олександри
Аврамiвни.
«Надзвичайною людиною була наша Мама, – говорять вони. – Це жiнка з великим серцем Матерi, життя
якої було багаторiчним щоденним подвигом». «Не має
значення, ким ти працюєш, – трактористом, ткалею,

будiвельником чи токарем, головне – бути Людиною. Це
напуття ми всi пронесли через усе життя».
Офiцiйно називають 48 дiтей-сирiт рiзних нацiональностей, яких виростила i виховала Олександра
Аврамiвна. Але фактично, починаючи з 1926 року, в сiм’ї
Деревських знайшли прихисток близько 70 дiтей. Однi
приходили i залишались, iншi, знайшовши своїх батькiв,
полишали сiм’ю.
Напевно, немає у свiтi жiнки, яку так багато дiтей
називали Мамою.
У травнi 2002 року Ромни i вся Сумщина святкували
100-рiччя вiд дня народження Олександри Аврамiвни Деревської.
Про неї створено фiльми «Роменська мадонна»,
«Свято печеної картоплi». Їй посмертно присвоєно
звання «Мати-героїня», її iм’ям названо одну з планет
Всесвiту (За П.Нестеренком).

Р о з р i з н я й т е:
робóта
прáця
рос. работа
рос. работа
1. мiсце, де працею 1. дiяльнiсть зi ствозаробляють грошi:
рення цiнностей (мавiн на роботi (в банку); терiальних i духовних):
2. процес заробляння фiзична
(розумова)
грошей:
праця;
робота iнженера;
2. результат роботи:
3. виконане завдання: друкована праця
письмова робота
труд
рос. труд
виснажлива робота,
що потребує зусиль:
заробленi тяжким трудом грошi
ІІ. Подiлiться враженнями, якi справила на вас
iсторiя життя героїнi. У чому, на вашу думку, полягає феномен Олександри Деревської? Якi риси
жiнки i матерi вона уособлює? Сформулюйте основну думку тексту.
ІІІ. Визначте тип i стиль мовлення. Проаналiзуйте вжитi у текстi лексичнi засоби; з’ясуйте, як вони
впливають на точнiсть вiдтворення фактiв iз життя
Олександри Деревської, вiрогiднiсть змалювання її
образу.
ІV. Проаналiзуйте синтаксичну будову тексту.
Вкажiть види видiлених речень i порядок слiв; визначте їхню стилiстичну роль.
V. Пiдготуйте текст публiчного виступу на тему
«Феномен Олександри Деревської» (до двох хвилин) за матерiалами тексту. Оприлюднiть його за
три тижнi.
Робота в парах
2. Прочитайте в особах фрагмент дiалогу; пояснiть, чому вживання видiлених слóва i фрази може мати комiчний ефект.
– Двiрник уже старий.
– То викиньте його.
– У тебе не всi вдома?
– Всi, нас усього троє.
Робота у групах
3. І. Інсценiзуйте бувальщину в особах.
Сенсацiйна знахiдка
Якось вiдомий київський архiтектор Євген Черненко
розповiв журналiстовi випадок зi свого життя:
«У 1973 роцi в селi Керносiвцi на Днiпропетровщинi
колгоспники рили силосну яму i вiдкопали кам’яного iдола
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кiнця ІІІ – початку ІІ тисячолiття до н.е. Знахiдка була сенсацiйною, i за два роки менi довелося везти її до Києва на
виставку досягнень народного господарства (ВДНГ).
Бiля самого мiста наш пiкап зупинив мiлiцiонер.
– Що везеш?
– Бабу.
– А ти хiба не знаєш, що в кузовi людей возити не
можна?
– Так вона ж нежива.
Тут вiн виймає пiстолет:
– Ану, показуй!
І вiдступає на два кроки.
Ми вiдчинили дверцята…
… Нiколи бiльше не доводилося менi чути такої багатої народної лексики, якою оцiнив мiй жарт мiлiцiонер»
(З газ.).

ІІ. Назвiть ключове слово, яке зумовило двозначнiсть змiсту i, як наслiдок, – комiчний ефект. З’ясуйте
за словником iншi значення цього слова; доведiть,
що правильне вживання багатозначних слiв забезпечує точнiсть сприймання мовлення адресатом.

У процесi роботи над § 3 учнi з’ясують параметри
логiчностi мовлення та особливостi вияву їх у рiзних
стилях. Система завдань i вправ, спрямована на формування цiєї якостi мовлення, передбачає спостереження з рухом, розгортанням думки в текстах, аналiз мовних засобiв, що стимулюють цей рух та забезпечують послiдовнiсть i несуперечливiсть мовлення,
аналiз висловлювань щодо логiчностi. Одинадцятикласники навчаться посилювати точнiсть i логiчнiсть мовлення за допомогою порядку слiв; створювати варiанти того самого речення; перебудовувати
речення, вносячи вiдповiднi смисловi, лексичнi та
структурнi змiни; пiдтверджувати доказами або аргументовано спростовувати наведенi твердження.
Вони навчаться також розпiзнавати й виправляти
помилки, якi порушують логiчнiсть мовлення, а також дiагностувати й усувати iнформацiйну недостатнiсть висловлювання. Сформувати логiчнiсть
мовлення допоможе робота над такими риторичними фiгурами, як перiод, градацiя, паралелiзм, антитеза, елiпсис, приєднувальнi конструкцiї, парцеляцiя, ретардацiя та iн. Наведемо приклади.

ганiй дорозi. Якщо це взагалi можна назвати дорогою.
У цiй країнi нiколи не було добрих дорiг. І нiколи не
буде.
Вiн дратувався i скрипiв своїми бiлоснiжними зубами,
на якi вгатив грошей не менше, нiж на машину. Адже вiн
хотiв бути європейцем. Цивiлiзованою людиною, власником досконалого рота. То й тратив на це грошi. Вiн ладний був платити за класнi речi. За цю надiйну нiмецьку
машину, за престижний швейцарський годинник…
Не любив цю країну. Хоча народився i вирiс тут, завжди почувався чужим. А коли вперше побував у Європi,
то раптом зрозумiв, що справжня його Батькiвщина –
там. Де налагоджене життя, де люди цiнують себе i свою
працю, де панує усталений спокiй столiтнiх традицiй.
У Європi безлiч старовинних мiстечок iз ратушами,
соборами, цiлими вулицями будинкiв, у яких люди жили
столiттями. А тут будинок, зведений до революцiї й досi
цiлий, здавався дивом i був рiдкiстю. Чому там усе залишалося, а тут усе зникало, до того ж швидко i невпинно?
Там кожна людина, кожне поколiння щось лишали для
прийдешнiх, а тут…
Майбутнього тут не було й не могло бути.
Вiн їхав дуже повiльно, обминаючи ями i роззираючись на обидва боки. Дика природа навколо. Колишнi поля, порослi чагарниками, а подекуди й деревами, лiси на
далеких пагорбах, кiлька порослих очеретом озер.
Зупинив машину, вийшов. Умить вiдчув спеку, вiд якої
був захищений у салонi з кондицiонером. Скривився. Не
любив природи й не розумiв оцих її красот. Природа
здавалася йому чимось ворожим. Вiн був мiською людиною, i коли опинявся на природi, то завжди натрапляв
на якiсь неприємностi. То комарi покусають, то вжалить
кропива, то дощ, то вiтер, то водоростi у водi… Вiн ненавидiв природу, вважав, що людина має жити в мiстi,
де все пристосовано до неї.
Повернувся в машину й мимохiть вiдчув задоволення.
Як йому було тут комфортно – у прохолодi, у спокiйнiй
джазовiй музицi, у цьому шкiряному крiслi. Посмiхнувся
сам до себе i рушив з мiсця.
Вiн жив у цiй країнi лише тому, що заробляв тут грошi.
Вiн робив накопичення, купував акцiї, щоб рокiв за 10–15
забратися звiдси й поїхати жити до Європи. Скорiше за
все у Мюнхен – таке велике й доглянуте мiсто.
Вiн не вiрив, що в цiй країнi щось може змiнитися
(За В.Івченком).

5. І. Прочитайте уривок, зосереджуючи увагу на
видiлених реченнях i визначаючи своє ставлення до
висловлених думок. Визначте тему й основну думку
тексту, тип i стиль мовлення. Доберiть заголовок.

ІІ. Об<рунтуйте власну позицiю, зiставляючи погляди чоловiка i свої щодо матерiального й духовного вимiрiв життя людини. Розкрийте ваше ставлення до таких понять:
– Батькiвщина, її майбутнє;
– потреба працювати для блага спiввiтчизникiв i
власного благополуччя;
– матерiальнi блага, здобутки цивiлiзацiї;
– природа й екологiя;
– мiсто i село;
– мета i способи заробляння грошей;
– плани на майбутнє.
ІІІ. Проаналiзуйте мовностилiстичнi засоби (зокрема групи лексики за значенням i походженням,
види речень за будовою); з’ясуйте їхню роль у забезпеченнi iнформативностi тексту, послiдовностi та
логiчностi викладу, у змалюваннi образу чоловiка i
ставлення автора до нього та його життєвої позицiї.
Завдання пiдвищеної складностi
6. Розгорнiть подану тезу в зв’язне висловлювання, об<рунтовуючи правомiрнiсть своєї позицiї.

Вiн був у поганому настрої. Тiльки-но купив машину,
чорне «Аудi», – а тепер от доводиться вбивати її на по-

Емiграцiя – повiльна i свiдома смерть у добробутi, достатку i вигодах.

4. Запишiть афоризми, стежачи за розвитком
думки; пояснiть, як ви розумiєте висловлювання.
З’ясуйте, якими мовними засобами забезпечується
послiдовнiсть, взаємозалежнiсть i несуперечливiсть
елементiв думки, оформленої за допомогою мови.
1. Найщасливiша людина та, яка дарує щастя
найбiльшiй кiлькостi людей. 2. Жадiбнiсть i щастя нiколи
не зустрiчались одне з одним, тож не дивно, що вони не
знайомi. 3. Для чесних людей обiцянка – це обов’язок.
4. Якщо дикунам хочеться заволодiти плодами, вони зрубують дерево. 5. Свобода полягає в правi робити все, що
не шкодить iншим. 6. Наука будується з фактiв, як будинок iз цегли; однак нагромадження фактiв не є наукою,
так само як купа цегли не є будинком.
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ДИВО
7. Замiнiть видiленi слова антонiмами i перебудуйте простi речення на складнi, вносячи вiдповiднi
смисловi, лексичнi та структурнi змiни.
З р а з о к. Степан категорично вiдмовився їхати з нами
на пiкнiк, тому що в нього запланована важлива нарада.
1. Степан охоче погодився (Д.Кешеля). 2. Зараз ми
пiднiмемося на третiй поверх (Р.Самбук). 3. Дверi
вiдчинилися (Б.Грiнченко). 4. Дедалi менше стає надворi людей (А.Головко). 5. Пляма все яснiшала й ширшала (І.Нечуй-Левицький). 6. Коротшали днi (З.Тулуб).
7. Вона запiзниться на причал (О.Іваненко). 8. Про те
нiхто нiколи не дiзнається (О.Жовна).

8. Розгорнiть мiркування за рахунок аргументацiї кожного з наведених тверджень i запишiть висловлювання, дiбравши до нього заголовок.
Можна бути щасливим i в селi, i в мiстi. Можна бути i
там, i там нещасливим… (І.Чендей).

9. У класi 38 учнiв. Доведiть, що у списку цього
класу є принаймнi два прiзвища, що починаються з
тiєї самої букви.
Вiдстрочене завдання
10. Упродовж мiсяця, дивлячись телевiзор або
слухаючи радiо, звертайте увагу на рекламу. Проаналiзуйте рекламу з погляду змiсту й логiчностi
мовлення i подайте її аналiз у письмовiй формi.
Вправа на редагування
11. Пояснiть, чи правильно (логiчно й граматично) побудовано сполучення слiв; у разi потреби вiдредагуйте їх.
Занадто щедрий; трохи великуватий; ледь жовтуватий, дещо дорогуватий; дуже здоровенний; трохи задовгий; дещо звичайнiсiнький; сухий спирт; мокрий спирт;
сухе молоко; мокре молоко; згущене молоко; суха вода;
мокра вода.

12. Читайте текст, з’ясовуючи, в чому полягає
його iнформацiйна недостатнiсть; вiдповiдайте на
запитання у процесi читання, висловлюючи припущення.
Коли у Стародавньому Римi закiнчився перiод громадянських вiйн i до влади прийшов молодий Октавiан, то за
його наказом почали карбувати монети iз зображеннями
богинi миру, колосся, козерога, який несе рiг достатку.
– Що обiцяв народовi Октавiан, випускаючи такi монети? Яку полiтику вiн проголошував?
Та незабаром на монетах почали карбувати iншi символи – зображення землi й богинi перемоги (За А.Каждан).
– Про якi змiни в полiтицi Октавiана свiдчать цi зображення на монетах?

ІІ. Доберiть заголовок до тексту, визначте тип i
стиль мовлення. Запишiть текст, заповнюючи в
ньому змiстовi прогалини власними припущеннями; зберiгайте, по можливостi, стиль автора.
13. Висловiть свою згоду з думкою Костянтина
Паустовського або аргументовано спростуйте її.
Поширена думка про те, що iснують нецiкавi професiї, – забобон, народжений нашим невiглаством.

Завдання пiдвищеної складностi
14. Пiдтвердiть власними доказами або аргументовано спростуйте наведенi твердження.
1. Гiдна людина не йде слiдами iнших людей (Конфуцiй). 2. Кiнематограф – небезпечний винахiд (Р.Клер).
3. Колись, за прикладом Сполучених Штатiв Америки,
виникнуть Сполученi Штати Європи (Дж.Вашингтон).

Вправа на редагування
15. Прочитайте речення. З’ясуйте причини порушення логiчностi, усуньте алогiзми й запишiть
вiдредагованi речення. Пояснiть свої дiї.

1. На виборах кандидати намагалися якомога бiльше
применшити заслуги один одного. 2. У творах Лесi Українки та Івана Франка вiрогiдно описано сталiнськi репресiї. 3. Єгипетськi пiрамiди – це великi квадратнi трикутники. 4. Тарас Бульба мав два сини й обидва хлопцi.
5. Спартак очолив повстання рабiв, а пiзнiше знявся в однойменному фiльмi. 6. Це був iдеал чоловiка моєї мрiї.
7. Учениця прочитала вiрш спочатку мовчки, про себе.
8. Кармелюк перевернувся животом на спину i замрiяно
подивився в небо. 9. Гiсть позадкував боком од вiкна.
10. На боротьбу з Гулiвером повстали всi лiлiпути – вiд
малого до великого. 11. За ним бiг звiр, який стояв i зло
дивився на Сергiя. 12. Голосно цокав сонячний годинник.

Чистота мовлення (§ 4) спiввiдноситься з його
правильнiстю i виробляється у процесi засвоєння учнями нормативної вимови, наголошування i вживання
слiв, упорядкованого використання слiв iншомовного
походження, запобiгання проникненню в мовлення
невластивих лiтературнiй мовi елементiв. Наприклад:
Висловiть своє ставлення до наведеної реклами. Запропонуйте власну рекламу мобiльного телефону з двох-трьох речень (письмово).
Телефон, який варто зафрендити.

Багатство (§ 5) i виразнiсть мовлення (§ 6) забезпечуються активним збагаченням словникового
запасу учнiв за рахунок лексичних, фразеологiчних,
словотворчих, граматичних ресурсiв мови, добором
мовних засобiв, якi найбiльшою мiрою вiдповiдають
метi й умовам спiлкування. Цьому сприятимуть робота над стилiстичними можливостями багатозначних слiв, тропами (епiтетом, порiвнянням, метафорою, метонiмiєю, синекдохою, уособленням та iн.) i
риторичними фiгурами; формування навичок вживання варiантiв граматичних форм i структур,
рiзноманiтних конструкцiй; оволодiння iнтонацiйною палiтрою мовлення; вироблення потреби
постiйно вдосконалювати вживанi мовнi засоби.
Працюючи над засобами виразностi мовлення,
одинадцятикласники з’ясують роль анафори й
епiфори, асонансу й алiтерацiї у наданнi висловлюванню мелодiйностi, чiткостi, розбiрливостi, зрозумiлостi й навчаться використовувати цi засоби
для увиразнення мовлення.
Роботу над засвоєнням комунiкативно-стилiстичних якостей мовлення завершує формування його
доречностi – вiдповiдностi метi, умовам i завданням
спiлкування (§ 7). Вдосконаленню мовлення щодо
його доречностi сприятимуть закрiплення особливостей усiх стилiв i типiв мовлення; аналiз текстiв щодо
доречностi вибору i використання мовностилiстичних засобiв; вправи на доповнення й перебудову речень i стислих висловлювань за комунiкативним завданням; трансформацiя дiалогiчного мовлення в монологiчне i навпаки; редагування; написання твору за
поданим початком, а також традицiйна для пропонованої методичної системи робота в парах i групах.
Як ознака досконалого мовлення, доречнiсть
пiдсилює кожну з його комунiкативно-стилiстичних якостей, оскiльки доречним може бути лише
правильне, точне, логiчне, чисте, багате i виразне
мовлення. Сформованi на основi цих ознак риторичнi вмiння i навички, робота над якими становить
змiст наступного роздiлу «Основи публiчного мовлення», забезпечать належний рiвень мовленнєвої
культури одинадцятикласникiв.
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