
СПЕЦІАЛЬНІ СЛОВА Й ВИСЛОВИ У ТВОРІ-РОЗДУМІ 

ТЕЗА Я вважаю, що... Мені здається, що... На мою думку,... На моє переконання, ... Моя точка 

зору на цю проблему така: ... Переконаний, що важко не погодитися з тим, що... Цілком 

справедливим буде твердження, що... Як на мене, то... 

Без перебільшення можна стверджувати, що... 

Істинним можна вважати твердження (думку, позицію) про те, що... Багато хто вважає, 

що... Не можу не приєднатися до такого погляду. Можливо, багато хто й не погодиться 

зі мною (моєю позицію, поглядом, твердженням), але з усією впевненістю хочу заявити, 

що... 

АРГУМЕНТИ Я так вважаю, тому що... Чому я так думаю? Тому що... 

Аргументом на користь моєї думки може бути те, що... До того ж... 

Довести своє твердження я можу такими аргументами: по-перше, ..., а по-друге, ... 

На користь моєї думки можу навести такі аргументи: ... Моє переконання грунтується 

на тому, що, по-перше, ..., а по-друге, ... Щоб підтвердити свою думку, скажу таке: ... 

На підтвердження виправданості своєї позиції наведу такий, як на мене, переконливий 

аргумент. 

Аргументом, що свідчить на користь моєї правоти (виправданості мого погляду, 

істинності такого погляду на факт, ситуацію, проблему), може бути те, що... 

Стверджуючи позицію, згідно з якою..., хочу навести такий аргумент (аргументи, 

доказ): ... 

ПРИКЛАДИ Скарбниця світової (української) літератури дає багато прикладів щодо порушеної 

проблеми. Так, ... На згадку спадає герой... 

У зв'язку з порушеною проблемою хочеться згадати твір... Яскравим прикладом саме 

такого розуміння... особисто для мене є... Проблема... є доволі актуальною, тому багато 

прикладів її розв'язання дає саме життя. 

Кажучи про... , не можна не згадати... 

Повертаючись до думки про... , можу навести такий приклад: ... Як я вже зазначав, ... 

Щодо цього яскравим прикладом є образ... з твору... Тема такого роздуму порушується 

у творі... . Там... 

Найкращою ілюстрацією такого розуміння проблеми є герой... із твору... Історія теж дає 

багато прикладів... Один з них — ... Згадаймо постать видатного... Захоплює його... 

Хоча мій власний життєвий досвід ще порівняно незначний, можу сказати, що... Хочу 

навести приклад із власного життя... Наприклад:... 

Яскравим прикладом цієї ситуації може бути історія, яка трапилася зі мною... За 

приклад може правити такий випадок. 

Проілюструвати наведене вище твердження може такий приклад. Прикладів, які наочно 

підтверджують запропонований аргумент, безліч. Зупинюся на одному. Якось... 

Життя дає нам багато прикладів подібної поведінки людей. Факти історії, як ніщо інше, 

переконують у виправданості наведеного вище твердження. 

Висновок Отже, можна дійти висновку, що... 

Підсумовуючи, можна зазначити: ... 

Таким чином, можна зробити висновок, що... 

Отже, бачимо, що... 

На завершення свого роздуму підсумую: ... 

Отже, підсумовуючи, можна стверджувати, що... 

Отже, ... 

Таким чином,... 

Підсумовуючи сказане, хотілося б ще раз наголосити... 

Проаналізувавши аргументи «за» й «проти», можу стверджувати, що... 

Насамкінець хотів би ще раз наголосити... 

Логіка моїх міркувань підводить до висновку... 

У результаті пошуку відповіді на питання про те, чи..., доходжу висновку, що.. 

Підсумком моїх міркувань стане така думка: ... 

Безперечно, можна навести ще чимало аргументів і прикладів на користь моєї 

позиції, але й запропоновані вище переконливо доводять, що... 

                                                                                ФРАЗИ ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ 

По-перше,... по-друге, ... з одного боку,... з іншого боку,... 

Повертаючись до думки про..., хочу зазначити, що... 

Як я вже стверджував, ... я вважаю,... мені здається,... 

Як уже зазначалося, ... 

Як можна побачити, ... 

На щастя,... на жаль,... як не прикро... 

 


