
Письмовий твір розповідного характеру про виконання 

улюбленої справи в художньому стилі 
ЗАВДАННЯ 1. Допиши пропущення 

1) Висловлювання (усне або письмове), яке складається з кількох речень, 

об’єднаних спільним змістом і розташованих у потрібній для розкриття 

теми послідовності, - це…… 

2) Розкриття теми тексту. Те головне, що ми стверджуємо, доводимо – це… 

3) Те, про що розповідається в тексті, - це… 

4) Частина тексту, об’єднана мікротемою, - …. 

5) Чітко сформульовані, пронумеровані й належним чином записані 

мікротеми тексту – це… 

6) Текст, у якому автор розповідає про якісь події чи явища, - це текс-… 

ЗАВДАННЯ 2. Прочитайте уривки текстів, визначте стиль і тип мовлення. 

Що спільного в цих уривках?  

УРИВОК 1 

Заявив я вчора тату: 

- Я страшенно хочу мати 

Годівницю на вікні. 

Хай птахи свистять мені! 

Що ж! – примружив тато очі. –  

Непогана думка, сину. 

Буде все, як дуже схочеш, -  

Це давно відомо всім… 

З того часу я ходив –  

І хотів, хотів, хотів. 

Але скільки не дивися –  

Не з’явилась годівниця… 

І тоді я так сказав: 

Тато помилився! 

Краще я змайструю  сам 

Гарну годівницю. 

Взяв цвяхів у тата трошки, 

Пилку взяв, соснову дошку. 

Годівницю вправно збив 

І раптово – зрозумів! 

Он воно у чому справа, 

Не подумав я про це! 

Адже, справді, тато правий: 

Як захочеш – буде все! 

А Костенець 

УРИВОК 2 

В’язання гачком потребує великої зосередженості уваги, точних і вмілих 

рухів, обережного користування гострим гачком.  

Щоб організм людини менше втомлювався під час в’язання, а робота 

виконувалася чітко, охайно, легко, потрібно правильно організувати своє 

робоче місце, додержуватися таких правил безпечної праці та санітарно-

гігієнічних вимог. 

Обов’язково пам’ятай: швидкість — не поспіх, а навичка. Коли будеш 

навчатися в’язати, вчися виконувати плавні і рівномірні рухи. «Рваний» ритм 

роботи є дуже помітним на виробі. 

З підручника 

УРИВОК 3 

Давно помічаю за собою схильність до роботи з усілякими технічними 

пристроями й механізмами. Не те що години, дні не виходив би з дому, 

читаючи про поршневі двигуни внутрішнього згоряння або розколупуючи 

системний блок старенького комп’ютера. З іншого боку, зачаровуюся 

декоративним мистецтвом: керамікою, вітражами, мозаїкою, гобеленами. 

Люблю речі, у яких практична корисність поєднується з красою. 



А що, як корисне і красиве поєднати? Перше, що спадає на думку, — 

прикрасити батьків автомобіль. 

Як це зробити? Дуже просто! Нанісши акриловими фарбами на прозору 

плівку малюнок у техніці мого улюбленого петриківського розпису, наклеїти 

цю плівку на авто! 

Укривши оздоблену розписом плівку лаком для автомобілів, отримаємо 

не лише зручний, а дуже-дуже гарний засіб пересування! 

Вийде не лише красиво, а й практично. Будь-якої миті плівку можна буде 

зняти разом із малюнком. Тож якщо татові не сподобається (у що я не вірю), 

малюнок зніметься, не пошкодивши фарби на авто. 

 

ЗАВДАННЯ 4 Напиши твір розповідного характеру про виконання 

улюбленої справи в художньому стилі, скориставшись допоміжним 

матеріалом 

ПАМ’ЯТАЙ!!! Будь-який твір складається з трьох частин: зачину, основної 

частини та висновку. 

У вступі варто зазначити, що це  за вид заняття та де, коли, за яких 

обставин вам довелося спостерігати (чути, читати) про цей процес праці або 

виконувати самому, чим ця справа привабила, чому стала улюбленою. 

В основній частині твору потрібно розповісти, у якій послідовності слід 

виконувати певні трудові дії. 

У кінці варто пояснити, що вас зацікавило в роботі… Можна скласти 

оцінку результатові праці, майстерності та якості виконання. Можливо, яка 

користь від вашої справи, кому вона принесла задоволення… 

 

ДОПОМІЖНИЙ МАТЕРАЛ!!! 

Працювати 

Трудитися 

Робити 

Виготовляти 

Майструвати 

Виробляти 

створювати 

Спочатку 

Насамперед 

Передусім 

Потім, згодом 

Тепер, зараз 

Нарешті 

насамкінець 

Нашвидкуруч 

Енергійно 

Точно 

Зосереджено 

Упевнено 

Обережно 

розмірено 

Точніше 

Найбільше 

Якнайкраще 

Значно важче 

Набагато краще 

Трохи гірше 

Найбільш 

складно 

 


