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Шановні одинадцятикласники й одинадцятикласниці!

Незабаром ви закінчуєте школу. Що візь-
мете із собою в майбутнє?!

Мабуть, мову своїх пращурів, мову ма-
миної колискової й батьківського твердого 
слова, мову першої вчительки й мову свого 
народу, мову веселого дитинства й замріяної 
юності. Не забувайте своєї мови, плекайте її, 
бо мова — ваш друг і порадник у дорослому 
житті.

Запрошуємо вас до співпраці! Пропонує-
мо разом міркувати, аналізувати, робити уза-
гальнення. Саме на це спрямована побудова 
нового підручника. До кожної теми дібрано 
епіграфи, що орієнтуватимуть вас в опану-
ванні матеріалу, допомагатимуть осмислити 
його, спонукатимуть до висловлення гіпоте-
тичних міркувань, формулювання висновків.

Підручник допоможе вам узагальнити 
здобуті впродовж навчання в школі знання 
мови, стати толерантними й цікавими спів-
розмовниками, опанувати правила ефектив-
ного спілкування. Ви будете працювати під 

керівництвом учителя, самостійно, парами 
й групами. Сподіваємося на те, що вам спо-
добаються рубрики «Буду я навчатись мови 
золотої», «Практикум», «Спілкування», 
«Домашнє завдання» та ін.; зацікавлять 
вправи, значна частина яких побудована на 
текстовому матеріалі; стануть корисними 
додатки, уміщені на QR-кодах. Вони спо-
нукатимуть вас до виконання ролей дослід-
ників, рецензентів, журналістів, учасників 
конференцій, запросять узяти участь у дис-
кусіях з актуаль них проблем сьогодення. Це 
дасть змогу репрезентувати себе як освічену 
особистість, зорієнтовану на збереження та 
 збагачення національних духовних скарбів.

Якщо ви прагнете виробити неповторний 
мовний імідж, успішно скласти ЗНО, цей 
підручник — ваш помічник.

Тож запрошуємо до творчої співпраці! 
Успіхів вам в опануванні української мови!

З повагою автори


