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ПЕРЕДМОВА 

Ефективність якості підготовки фахівців суттєво залежить від того, як 

викладач забезпечує студентам, з одного боку, активне, з іншого – самостійне 

навчання. Сучасна методика викладання курсу української мови професійного 

спілкування пропонує різноманітні шляхи підвищення якості навчання мові 

спеціальності. Кожен з них має свої форми реалізації, види, прийоми, які 

спрямовані на формування мовної професійної підготовки майбутніх 

спеціалістів, одним із головних аспектів якого є, на нашу думку, 

удосконалення самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Українська 

мова професійного спілкування» у вищих навчальних закладах. Даний вид 

роботи містить проведення консультацій, індивідуальних занять та перевірку 

виконання студентами завдань, наданих для самостійного опрацювання. 

Виконання самостійних та індивідуальних завдань допомагає студентам 

паралельно з цілеспрямованим професійним набуттям знань здійснювати 

самоосвіту, саморозвиток особистості (пошуковий і дослідницький підходи), 

які, в свою чергу, передбачають цілеспрямоване розкриття і використання 

завдатків цієї особистості. Останнім часом помітним є підвищення інтересу до 

самостійної та індивідуальної роботи студентів в оволодінні мовою 

професійного спілкування. На наш погляд, цей інтерес не є випадковим. Він 

відображає нові вимоги, які висуває суспільство до задач освіти. У сучасних 

умовах від майбутніх фахівців вимагається професійна мобільність, тобто, 

вміння швидко оновлювати й підвищувати свою кваліфікацію. Ефективність 

самостійної роботи у процесі навчання залежить від умов її організації, від 

змісту й характеру знань, логіки їх викладу, джерела знань, від взаємозв’язку 

наявних та передбачуваних знань у змісті даного виду роботи, від якості 

досягнутих студентом результатів у ході виконання цієї роботи. 

Офіційне спілкування (між установами, окремою особою та установою, 

між посадовими особами; ділові взаємини на виробництві тощо) нині 

здійснюється українською мовою –єдиною державною мовою українського 

народу. Основне завдання українського ділового мовлення – виховання 

навичок літературного спілкування, пропаганда та засвоєння літературних 

норму слововживанні, граматичному оформленні мови, у вимові та 

наголошуванні, неприйняття спотвореної мови або суржику. 

Під час вивчення писемного ділового мовлення слід обов'язково 

повторювати й пунктуаційні норми української мови, адже будь-яка 

пунктуаційна помилка тією чи тією мірою порушує зміст висловлювання. 



Досконале знання пунктуаційних норм полегшує писемне спілкування людей, 

сприяє піднесенню їхньої загальної мовної культури. Отже, поряд з 

орфографічними правилами наведено й правила вживання розділових знаків. 

Теми для самостійної роботи 

 

1 Засоби милозвучності в діловій українській мові. Орфоепічні 

норми українськоїлітературноїмови.   

2 години 

2 Особливості фразеології ділової комунікації у фаховій 

діяльності держслужбовця.  

2 години 

3 Використання іменників та прикметників у практиці фахового 

спілкування державних службовців.  

6 години 

4 Граматична парадигма числівника і займенника у 

справочинстві.  

4 години 

5 Особливостівикористаннядієслівних форм у діловодстві.  6 годин 

6 Правопис прислівників  2 години 

7 Вживанняслів, які належать до службовихчастинмови у 

професійномуспілкуваннідержавнихслужбовців.  

4 години 

8 Правопис складних слів. 2 години 

9 Синтаксичнінормисучасноїукраїнськоїмови.  4 години 

10 Пунктуаційні норми сучасної української мови. 4 години 

11 Гендерніаспектиділовогоспілкування. 2 години 

12 Написаннярізнихвидівдокументів. 10 годин 

13 Складання презентацій. 2 години 

14 Орфографічні норми. Вживання апострофа, м’якого знака. 2 години 

15 Орфографічні норми. Правопис слів іншомовного походження, 

великої літери у власних назвах, імен по батькові 

2 години 

 Усього: 54 

години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 1 

Засоби милозвучності в діловій українській мові. Орфоепічні норми 

української літературної мови. 

(2 години) 

 

Актуальність теми. Українська мова відзначається особливою 

милозвучністю. Недостатнє знання норм орфоепії спричиняє порушення 

принципів евфонії та знижує рівень культури людини. 

 

Цілі навчання. Закріпити знання про засоби милозвучності в українській мові 

й орфоепічні норми української літературної мови. 

Загальна мета:удосконалити знання про засоби милозвучності, вміти 

застосовувати їх у професійній діяльності; розвивати навички орфоепічних 

норм сучасної української літературної мови.  

 

Література: 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – С. 20-21. 

2. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для 

студентів економічних спеціальностей / Марія Брус. –– третє доповнене 

видання. –Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. –– С. 14-17. 

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 3-тє вид., доповнене. — X.: 

Торсінг, 2003. – 448 с. 

 

 

Основні теоретичні питання до теми: 

1. Правила милозвучності в українській мові. 

2. Позиційні чергування голосних і приголосних звуків. 

3. Спрощення в групах приголосних. 

 

Українськiй мовiхарактерна милозвучність, що виявляється в 

мелодійності, інтонаційності мовлення. Така евфонія досягається певною 

організацією звуків, за якої вони легко та розбірливо вимовляються. 

В українській мові в усіх позиціях слова домінує вживання приголосного 

звука у сполученні з голосним. Милозвучністьсучасної української 

літературної мовитворитьсятакимизасобами:спрощенням груп приголосних 

звуків, змінами приголосних перед суфіксами -ськ-, -ств-, чергуванням 

голосних, приголосних звуків у процесі словозміни й словотворення, певним 

добором і розташуванням слів тощо.  

 

 

 

 

 



Завдання за темою: 

 

1. Відредагуйте речення. Визначте випадки порушення 

милозвучності. 

1. Концерт в Хмельницькому закінчивсь пізно. 2. На айстрах листя уже 

усихало. 3. Асфальтом вкрилась земля. 4. Ось в кімнаті почувсь телефоний 

дзвінок. 5. Небо, здавалось, розкололось від грому. 6. Ілля залишивсь вдома. 7. 

Переконавшись в справедливості батькових слів, Святослав вибачивсь за свою 

нестриманість. 8. На майдані стоїть пам’ятник великому українському 

письменнику Тарасу Григоровичу Шевченку. 

 

2. Довести, де можливо чергування у з в у поданих словах. 

Вник – уник, вправа – управа, вклад – уклад, вправляти – управляти 

(державою), вправний – управний (з управи), врізати (хліба) – урізати (в що?), 

вряд – уряд, вступ – уступ, усунути – всунути. 

 

3. Від поданих слів утворіть прикметники таким чином, щоб 

відбулося спрощення в групах приголосних. 

Проїзд, доблесть, млість, зап'ястя, захист, швидкість, запуск, гігант, 

парламент, тиждень, заздрість, честь, центрист, цілість, якість, пестити, 

совість, контраст, область, баласт, очистити, випуск, жалість, форпост, 

кількість, перехрестя, масло. 

 

4. Перекладіть із російської мови.  

Целостный анализ, выездная сессия, областная конференция, участники 

выставки, количественные и качественные показатели, дилетантский подход, 

полезная помощь, очистной комбайн, подъездной путь, злостное нарушение, 

скоростная магистраль, парламентский вестник, недельный отпуск, постный 

обед. 

 

5. Перепишіть, вставляючи пропущені букви відповідно до 

правил чергування приголосних.  

1. Дорога – при доро…і, придоро…ній. 2. Рух – у ру…і, ру…ити. 3. 

Молоко – у моло…і, моло…ний. 4. Рука – у ру…і, ру…ний, ру…ник. 5. Рік – 

у ро…і, рі…ний, торі…ній. 6. Сонце – соня…ний, соня…ник. 7. Обгородити – 

обгоро…увати. 8. Їздити – виї…ати. 9. Мостити – вимо…ений. 

 

6. Змініть слова так, щоб відбулися позиційні чергування. 

Друг, вік, рука, вухо, вага, сухий, міх, крик, здригатися, щука, їздити, 

садити, латиш, жінка, чех, Гадяч, Кривий Ріг, школа, рік, пиріг, гора, голова, 

схід, сіль, осінь, шепіт, вечір, чекати, меншість, щока, шість, бджола, джміль, 

чоботи, творчість, схожість, шептати, свіжість, чіпляти. 

 

 

 

http://linguana.com.ua/ukrayinska-mova/orfografiya/cherguvannya-zvukiv.html


Тестовий контроль за темою: 

 

1. Явище ергування приголосних відсутнє в прикметнику, утвореному за 

допомогою суфікса -ськ- від слова 

А викладач 

Б козак 

В товариш 

Г депутат 

 

2. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка 

А пристрас..ний, щас..ливий, шіс..надцять, об’їз..ний 

Б захис..ник, студен..ський, корис..но, облас..ний 

В водоочис..ний, свис..нути, перс..ні, корис..ливий 

Г зліс..ний,   аген..ство,   особистіс..ний, перехрес..ний 

 

3. Спрощення в группахприголосних треба позначати на письмі в усіх словах 

рядка 

А свис..нути, ненавис..ний, пес..ливий 

Б тиж..невий, тріс..нути, захис..ник 

В навмис..но, провіс..ник, хвас..нути 

Г радіс..ний, аген..ство, ціліс..ний 

 

4. Спрощення в группах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах 

рядка 

А сер..цевий, проїз..ний, аген..ський 

Бартис..ці, захис..ний, безчес..ний 

В пес..ливий, пристрас..ний, буревіс..ник 

Г радіс..ний, перехрес..ний, заздріс..ний 

 

5. Зміну приголосногоне позначають на письмі в прикметнику, утвореному за 

допомогою суфікса -ськ- від слова 

А солдат 

Б словак 

В парубок 

Г товариш 

 

6. Літера у ставиться в реченні «(1)плив на підлеглих здійснюється (2) 

атмосфері міжособистісних (3)заємодій (4) групі і є важливим в аспекті 

управлінської результативності» на місці цифри 

А 1 

Б 2 

В 3 

Г 4  

 

 



7. Чергування голосних відбувається в усіх наведених випадках, окрім 

А чорний – ч..рнець 

Б шість – ш..сти 

В бджола – бдж..ляр 

Г жених – ж..натий 

 

8. Чергування голосних відбувається в усіх наведених випадках, окрім 

А лід – л..ду 

Б слово – сл..вце 

В пір’я – п..ро 

Г мішок – м..шечок 

 

9. Літеру в треба писати на місці обох пропусків у рядку 

А ..ступ (початкова частинатвору), ..ступ (виїмка, щонагадуєсходинку) 

Б ..права (спеціальнезавдання), ..права (адміністративнаустанова) 

В ..лада (керівніоргани), ..лада (право керуватикимосьабочимось)  

Г ..мова (домовленість, угода, договір), ..мова (вимога, пропозиція) 

 

10. У якому рядку не відбувається позиційне чергування? 

А шість – ш..сти 

Б сім – с..ми 

В вісім – в..сьми 

Г дев’ять – д..в’яти 

 

 

 

Тема 2 

Особливості фразеології ділової комунікації у фаховій діяльності 

держслужбовця. 

(2 години) 

 

Актуальність теми. Офіційно-діловий стиль не позбавлений фразеологізмів, 

хоча його мова насичена стилістично нейтральними мовними засобами. Так 

звані мовні кліше потребують усебічного та ретельного дослідження.  

 

Цілі навчання. Вивчити особливості використання фразеологізмів у діловій 

українській комунікації. 

Загальна мета: визначити особливості вживання фразеологічних зворотів у 

професійному мовленні, з’ясувати їхні основні ознаки, вказати на порушення 

фразеологічних норму діловому мовленні; розвивати навички застосування 

мовних кліше та мовних штампів у діловодстві. 

 

 

 

 



Література: 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – С. 40-43. 

2. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє 

видання. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С 32-33. 

3. Інтернет-ресурс. Режим електронного доступу: 

https://studfile.net/preview/5367183/page:3 

4. Інтернет-ресурс. Режим електронного доступу: 

https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/leksika/movni_klishe_shtampi_s

kladeni_najmenuvannja/5-1-0-75 

5. Інтернет-ресурс. Режим електронного доступу: http://linguistics-

konspect.org/?content=2436 

 

 

Основні теоретичні питання до теми: 

1. Визначення поняття фразеологічного звороту. Його роль у діловій 

українській мові. 

2. Мовні кліше, штампи, канцеляризми як мовні одиниці. 

 

Фразеологізми – це стійкі сполуки слів, які вживаються мовцями в 

усталеній формі. Такі звороти в діловій українській мові дещо відрізняються 

від звичайних. У справочинстві вони втрачають ознаки переносного значення, 

а за емоційним забарвленням є нейтральними. 

Фразеологічні сполуки важливі для діловодства. Вони є основою для 

складання різних документів.  

 

Завдання за темою: 

 

1. Перекладіть українською мовою мовні кліше. 

Работать по совместительству, обратиться по адресу, по приказу, 

согласно приказу, соответственно приказу, ввести в состав, по указанию, по 

всем правилам, по инициативе, несмотря на, получить по счету, по март 

включительно, мероприятия по, по собственному желанию, по служебним 

делам, прошу Ваше горазрешения, окончание срока полномочий, переслать по 

почте, ввиду выше изложенного, заслуживать виймання, принести вред. 

 

2. Подані вирази та  звороти замініть прикметниковими чи 

іменниковими словосполученнями.  

Кошти, що надходять не з бюджету; вояк, котрий потрапив у полон; 

листування між кількома галузями; зірка, що має п'ять кутів; випадок, який 

важко передбачити; звіт, щоготують кожного кварталу; результат, який довго 

очікували; плани для навчання; студент четвертого курсу;  угода між трьома 

сторонами; спортсмен, котрий займається легкою атлетикою; ситуація, що є 

небезпечною для життя. 

 

https://studfile.net/preview/5367183/page:3
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/leksika/movni_klishe_shtampi_skladeni_najmenuvannja/5-1-0-75
https://ukrainskamova.com/publ/chinnij_pravopis/leksika/movni_klishe_shtampi_skladeni_najmenuvannja/5-1-0-75
http://linguistics-konspect.org/?content=2436
http://linguistics-konspect.org/?content=2436


3. Виправте помилки та відредагуйте речення. 

1. На базі придприємства, випускаючого торгове обладнання, було 

засноване акціонерне товариство. 2. На площі зібралася багато чисельний 

натовп школярів скінчивших школу. 3. Обговорюючи екологічні проблеми, 

була створена комісія по охороні оточуючого середовища. 4. У больниці до 

мене відносилися уважно, і я швидко вилічився. 5. Зустрівший мене колеґа, 

розповів про нові міроприємства. 6. Прийшло повідомлення про ядовиті 

виброси хімкомбінати. 7. Треба негайно приняти строгі міри до порушників 

закона. 8. Висновки провіряючих не співпадали з данними бугалтерії. 9. 

Врачування нежиті слід починати від разу. 10. Ательє запрошує на роботу 

одну швею та два грузчика. 11. Нам сильно повезло, ми вчасно получили 

степендію й вспіли взятии білети на поїзд. 12. Самий первий в експлуатацію 

був зданий збиральний конвейєр.  

 

4. Перепишіть речення. Оберіть одне зі слів.  

1. Голова (відчинив, відкрив, розкрив, розгорнув) чергове засідання 

профспілкових зборів. 2. Сьогодні по телебаченню виступатиме (нинішній, 

чинний, діючий, теперішній, існуючий) міністр культури і туризму України. 3. 

Я (рахую, вважаю, гадаю), що проект заходів з нагоди Дня міста затвердять. 4. 

Зазначену суму треба негайно (перерахувати, перевести, переказати, передати) 

на наш розрахунковий рахунок. 5. У цих документах (зустрічаються, 

трапляються, попадаються) грубі граматичні помилки. 6. (Уздовж, на протязі, 

уподовж, протягом, упродовж) усієї подорожі нас жодного разу не 

потурбували. 7. Наадресу будинку культури (прийшло, поступило, надійшло, 

прибуло) термінове повідомлення. 

 

Тестовий контроль за темою: 

 

1. Яке слововживання є нормативним: 

А заступник директора з виховної роботи, оцінки з фахових предметів, 

працювати за обраною спеціальністю; курси з вивчення іноземної мови; 

Б заступник директора по виховній роботі, оцінки по фахових предметах, 

працювати по обраній спеціальності; курси по вивченню іноземної мови; 

В заступник директора з виховної роботи, оцінки з фахових предметів, 

працювати за обраною спеціальністю, курси по вивченню іноземної мови. 

Г заступник директора з виховної роботи, оцінки по фаховим предметам, 

працювати за обраною спеціальністю, курси по вивченню іноземної мови. 

 

2. Мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок 

та усталене звучання 

А Текст 

Б Звернення 

В Кліше 

Г Паронім 

 



3. У якому рядку наявне мовне кліше, характерне для медичної галузі? 

А сфера обслуговування 

Б правоохоронні органи 

В організована злочинність 

Г затьмарення свідомості 

 

4. У якому рядку наявне кліше мовного етикету? 

А правляча верхівка 

Б посадова особа 

В вельмишановний добродію 

Г засоби масової інформації 

 

5. Мовні кліше бувать, окрім 

А складними 

Б простими 

В складеними 

Г ускладненими 

 

6. Правильно утворено мовне кліше в рядку 

А більша половина   

Б переважна більшість  

В прейскурант цін  

Г встановити   контроль 

 

7. Що означає мовний штамп «люди в білих халатах»? 

А люди з чистою совістю 

Б лікарі 

В держслужбовці 

Г люди з особливими потребами 

 

8. Фразеологізм має значення «компенсація» у рядку  

А грошова винагорода 

Б вірча грамота 

В державний герб 

Г доповідна записка 

 

9. Фразеологізм «брати зобов'язання» є 

А іменниковим 

Б прикметниковим 

В дієслівним 

Г прислівниковим 

 

10. У якому рядку наявне складне мовне кліше? 

А посилення боротьби із зловживаннями 

Б ринкова економіка 



В організована злочинність 

Г відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків 

 

 

 

Тема 3 

Використання іменників та прикметників у практиці фахового 

спілкування державних службовців. 

(6 години) 

 

Актуальність теми. Сучасний діловий документ вимагає знання та 

дотримання всіх вимог щодо його укладання. Але в процесі роботи дуже часто 

трапляються помилки. Для правильності в користуванні, запобіганні та 

виправленні погрішностей треба пам'ятати, що кожна хиба – це насамперед 

порушення якоїсь мовної норми. При складанні документів виникають великі 

труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й відповідної граматичної форми. 

Найчастіше виникає сумнів щодо використання роду іменників, коли це 

стосується назви осіб за професією, відмінювання іменників, написання 

прізвищ та імен по батькові. Щодо вживання прикметників, тут можуть 

виникнути труднощі у використанні ступенів порівняння. 

 

Цілі навчання. Закріпити знання про граматичні категорії іменників і 

прикметників, їхній правопис. 

Загальна мета: удосконалити навички використання іменників та 

прикметників під час професійного спілкування; поглибити знання про 

відмінювання іменників, використання українських прізвищ, імен та по 

батькові, звертань, ступенів порівняння прикметників; розвивати практичні 

уміння та навички щодо використання іменників і прикметників у фахових 

текстах. 

 

Література: 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – С. 52-81. 

2. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для 

студентів економічних спеціальностей / Марія Брус. –– третє доповнене 

видання. –– Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. –– С. 44-47. 

3. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : 

навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К. : НАДУ, 2011. –С. 48-70. 

4. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє 

видання. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С 36-70. 

 

 

Основні теоретичні питання до теми: 

1. Іменник як частина мови. Категорії іменників за значенням. 

2. Категорії роду, числа та відмінків іменника. 



3. Творення та відмінювання прізвищ, імен та імен по батькові. 

4. Прикметник і його граматичні категорії. 

5. Ступені порівняння прикметників. 

 

Іменник – самостійна частина мови, яка називає предмет, явище, особу, 

відповідає на питання хто? що? Може виконувати будь-яку синтаксичну роль 

у реченні. За значенням іменники поділяються на істоти/неістоти, власні та 

загальні назви, абстрактні/конкретні поняття. До морфологічних категорій 

належать роди (чоловічий, жіночий, середній, спільний), числа (однина, 

множина), відмінки (називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, 

місцевий, кличний), відміни (І, ІІ, ІІІ, IV) та групи (тверда, м’яка, мішана). 

Прикметник – самостійна частина мови, яка вказує на ознаку предмета, 

явища, особи, відповідає на питання який? чий? Переважно виконує 

синтаксичну роль означення. Як іменник має категорії роду, числа та 

відмінків. До суто прикметникових особливостей належать розряди (якісні, 

відносні, присвійні), групи (тверда, м’яка) та ступені порівняння (вищий і 

найвищий). 

 

 

Завдання за темою: 

 

1. Розкрийте дужки, поставивши іменник у потрібній відмінковій 

формі; у разі потреби додайте прийменник.  

Повідомити (начальник), інформувати (керівник), дякувати (Ви), вживати 

(заходи), завдавати (збитки), зазнати (втрати), бачити (власні очі), хворіти 

(грип), слабувати (очі), перекладати (українська мова), ігнорувати 

(пропозиція), додержуватися (закон), наголошувати (помилки), читати 

(англійська мова), повідомити (телефон), їхати (автобус), довести 

(інформація), опанувати (професія), злочинець оволодів (зброя, чуже майно), 

завідувач (кафедра), зрадити (товариш), потребувати (допомога), навчати 

(юридична деонтологія), наслідувати (старші), попереджувати (небезпека), 

запобігати (хвороба), пробачити (колега), властивий (люди), багатий (залізна 

руда), постачати (сировина). 

 

2. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. 

Микола, Григорій, Арсеній, Арсен, Анатоль, Анатолій, Назар, Назарій, 

Мокій, Наум, Кузьма, Андрій. 

 

3. Подані словосполучення запишіть у кличному відмінку. 

Ваша Високість, добродій Тесленко, Леся Сергіївна, Любов Василівна, 

Олег Костянтинович, Сергій Романович, шановний колега, любий друг, дорога 

подруга, пан академік, пани партнери, Лариса Кузьмівна, Микола, банкір, 

працівник, шофер, пан президент, Інна Борисівна, Зоя Григорівна, Степан 

Маркович, Марат Назарович, пані Галина, пан інвестор, Петро Миколайович, 

пан голова, шановна комісія, пани депутати, робітник, позивач. 



 

4. Виправте помилки у прізвищах. 

Аракчєєв, Бондарь, В’яземский, Вєсєловський, Воинов, Воробьйов, 

Гиріч, Григорьєв, Грігор’єв, Данілов, Заікін, Заікін, Зуев, Кліменко, Крижаніч, 

Куклачьов, Лукьянов, Малеев, Прівалов, Рудік, Рудіч, Семікіз, Таіров, Тітов, 

Травкин, Ходарєв, Швец, Щипачьов, Щітов. 

 

5. Провідміняйте подані прикметники в усіх родах і числах. 

Державний, сторонній, білолиций. 

 

6. Утворіть усі можливі ступені порівняння від прикметників. 

Ґрунтовний, головний, здібний, ефективний, навчальний. 

 

Тестовийконтроль за темою: 

 

1. Закінчення -е (-є) у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку 

Адруг, Григорій, пісня, Київ 

Б земля, Зоя, директор, подруга 

В художниця, козак, Степан, мрія  

Г Надія, школяр, добродій, Віктор 

 

2. Правильно утворено жіноче ім’я по батькові 

А Юрійовна 

Б Ігоревна 

В Андріївна  

Г Валерієвна 

 

3.Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку 

А Григорівна, Савович 

Б Олексіївна, Миколайович 

В Павлівна, Антонович 

Г Андрієвна, Васильович  

 

4.Неправильно утворено форму кличного відмінка іменника у варіанті 

А Високоповажна пані Соломіє! 

Б Вельмишановний пане Андріє!  

В Дорогенька бабусю Ганно! 

Г Шановний пане полковнику! 

 

5.Позначте рядок, у якому всі іменники належать до жіночого роду: 

А вуаль, Чилі, акварель, Міссісіпі  

Б зала, синиця, воєвода, комісія 

В загс, ГЕС, жовч, пастораль 

Г бязь, СДПУ, Токіо, юнь 

 



6. Позначте рядок, у якому всі іменники мають форми однини і множини: 

А дзеркало, колосся, дерево, космос 

Б круча, мати, острів, програма  

В слово, річка, листя, селище 

Г ім’я, село, коріння, озеро 

 

7. Правильно узгоджено прикметник з іменником 

А далека путь  

Б наукова ступінь 

В нестерпна біль 

Г хронічна нежить 

 

8. Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 

А кругленький, смачний, щирий 

Б красивий, яскравий, лисий 

В широкий, гнідий, бадьорий 

Г скромний, малий, солодкий  

 

9. Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку 

А багатший, більш вірогідний, щонайрозвинутіший, найбільш цивілізований  

Б менш відомий, пресильніший, найохайніший, найменш визначний 

В дешевший, сліпіший, найнижчий, найбільш самостійний 

Г повніший, більш прозорий, самий тонкий, найменш потужний 

 

10. Помилку допущено в рядку 

Асама вигідна угода  

Ббільший за нього 

Взгідно з інструкцією 

Гпіклуватися про матір 

 

 

 

Тема 4 

Граматична парадигма числівника і займенника у справочинстві. 

(4 години) 

 

Актуальність теми. Числівник – своєрідний лексико-граматичний клас слів. 

Характерною ознакою числівника є відносно сталий, кількісно обмежений 

лексичний склад. Але складність полягає при відмінюванні цієї частини мови 

та узгодженні її з іменниками. Займенник вирізняється способом репрезентації 

(вказівність). У мовленні він дублює іменники, прикметники, числівники. 

Співвідносячись з названими класами слів, займенник має властиві тільки 

йому семантичні ознаки та синтаксичні функції.Специфіка семантики 

займенників полягає в опосередкованості їх лексичного значення, тобто лише 

в сфері мовлення вони наповнюються конкретним змістом.  



 

Цілі навчання. Закріпити знання про граматичні парадигми числівників і 

займенників у діловодстві, їхній правопис. 

Загальна мета: удосконалити навички використання числівниківі 

займенників у діловодстві; поглибити знання про відмінювання числівників і 

займенників, узгодження іменників із числівниками, правопис складних 

числівників і займенників; розвивати практичні уміння та навички щодо 

використання числівників і займенників під час ділового спілкування.  

 

Література: 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – С. 81-96. 

2. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для 

студентів економічних спеціальностей / Марія Брус. –– третє доповнене 

видання. –– Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. –– С. 54-56. 

3. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : 

навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К. : НАДУ, 2011. –С. 71-80. 

4. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє 

видання. – К.: Центр учбової літера-тури, 2008. – С. 71-85. 

 

 

Основні теоретичні питання до теми: 

1. Числівник як частина мови. Особливості відмінювання числівників. 

2. Узгодження числівників з іменниками. 

3. Позначення часу. Правопис числівників як компонентів складних слів. 

4. Займенник. Особливості використання його в діловодстві. 

5. Правопис займенників. 

 

Числівник – самостійна частина мови, яка вказує на кількість або порядок 

при лічбі, відповідає на питання скільки? котрий? Вони мають розряди за 

значенням (кількісні (власне кількісні, дробові, збірні, неозначено-кількісні), 

порядкові) і за будовою (прості, складні, складені). Виконує синтаксичну роль 

будь-якого члена речення. 

Займенник – самостійна частина мови, що вказує на предмет, особу, 

явище, але не називає їх, відповідає на питання хто? що? який? чий? скільки? 

котрий? Має категорії роду, числа, відмінків. Він поділяється на розряди 

(особові, зворотній, вказівні, означальні, відносні, питальні, неозначені, 

заперечні, присвійні займенники). У реченні може бути будь-яким членом. 

 

 

 

Завдання за темою: 

 

1. Провідміняйте за відмінками числівники. 

Кілька, четверо, 25, 68, 741, 1000, сто п’ятнадцята, 3/5. 



 

2. Поєднайте слова із цифрами. 

2+місяць, 3+син, 6+донька, 2+учень, 2+професор, 7+плита, 

11+лисеня, 17+теля, 13+варіант, 7+друг, 3+стілець, 5+яблуко, 5+жінка, 

7+чоловік, 2/3+стіл, 1,5+тонна, 1,5+зошит, 2 з половиною+абрикос, 

123+скриня, 4+львів’янин. 

 

3. Замініть цифри словами, утворіть на основі словосполучень складні 

прикметники.  

4 поверхи, 2 кімнати, 2 яруси, 1 день, 100 годин, 197 років, 1673 мільйонів. 

 

4. Вкажіть, котра година? 

08.15; 10.15; 7.30; 21.30; 5.45; 12.45; 11.35; 16.25 

 

5. Запишіть займенники, розкривши дужки. 

(Аби) хто, (аби) якого, що (небудь), (аби) яким, (казна) кого, (казна) хто, 

що (небудь), хто (небудь), чим (небудь), (хтозна) який, чий (небудь), який (сь), 

де (чого), (ні) чим, (ні) (з) ким. 

 

6. Провідміняйте за відмінками займенники 

Я, себе, вони, моя, ніхто. 

 

Тестовий контроль за темою: 

 

1. Правильну відмінкову форму числівника сто вісімдесят сім наведено у 

рядку 

А Р.в. ста вісімдесяти семи 

Б Д.в. сто вісімдесяти семи 

В З.в. ста вісімдесят сім 

Г О.в. ста вісімдесятьма сіма 

 

2. Правильно поєднано іменник з числівником у рядку 

А обидва хлопця 

Б чотири поверха 

В три десятих метри 

Г два випускники  

 

3. Правильно побудовано всі словосполучення, окрім 

А п’ятнадцять хвилин десятого  

Б зараз одинадцята 

В за п’ять хвилин сьома 

Г пів на першу 

 

4. Правильно побудовано словосполучення на позначення часу, окрім 

А десять (хвилин) на десяту 



Б чверть на одинадцяту 

В без п’ятнадцяти десять  

Г пів на дванадцяту 

 

5. Правильну відмінкову форму числівника сімсот дев’яносто вісім наведено в 

рядку 

А Р. в. семи сотень дев’яноста восьми 

Б Д. в. сімсот дев’яноста вісьмом 

В Зн. в. семисот дев’яноста вісім 

Г Ор. в. сьомастами дев’яноста вісьма  

 

6. Правильно узгоджений числівник з іменником у реченні 

А Квартет утворюють чотири виконавці.  

Б До редакції надійшло два сценарія. 

В Концерт тривав майже півтора години. 

Г Для вистави слід використати чотирьох прожекторів. 

 

7. Правильно написано всі займенники в рядку 

А дехто, ніякий, скільки-небудь, абищо  

Б ніщо, будь-який, де-котрий, ніскільки 

В будь-що, якийсь, аби-хто, що-небудь 

Г нічий, хто-небудь, де-який, будь-чий 

 

8. Правильно вжито форму займенника в реченні, окрім 

А Зустріти друзів їм сьогодні таки вдалося. 

Б Завдяки їм роботу завершили майже вчасно. 

В Наше завдання – створити їм добрі умови. 

Г Батьки неабияк пишалися їми за цю перемогу.  

 

9. Правильною є форма займенника в словосполученні 

А спілкуватися з їми 

Б на тім березі ріки  

В з твоєго району 

Г до нашіх батьків 

 

10. У якому рядку всі займенники є особовими 

А мого, я, твій, ніхто 

Б його, мені, її, тобою 

В такий, жодний, кожний, усякий 

Г хто, що, який, чий 

Тема 5 

Особливості використання дієслівних форм у діловодстві. 

(6 години) 

 



Актуальність теми. Сучасний діловий документ вимагає знання та 

дотримання всіх вимог щодо його укладання. Але в процесі роботи дуже часто 

трапляються помилки. Для правильності в користуванні, запобіганні та 

виправленні погрішностей треба пам'ятати, що кожна хиба – це насамперед 

порушення якоїсь мовної норми. При складанні документів виникають великі 

труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й відповідної граматичної форми. 

Найчастіше виникає сумнів щодо використання дієслівних форм, правильного 

написання особових закінчень дієслів, утворення та вживання 

дієприкметників і дієприслівників та відповідних зворотів. 

 

Цілі навчання. Вивчити граматичні категорії дієслова та дієслівних форм в 

українській мові. 

Загальна мета: удосконалити навички використання дієслівних форми у 

професійній діяльності; поглибити знання про застосування неозначених 

форм дієслова (інфінітива), дієприкметників, дієприслівників у діловодстві, 

особових і безособових форм. 

 

Література: 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – С. 95-

118. 

2. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для 

студентів економічних спеціальностей / Марія Брус. –– третє доповнене 

видання. –– Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. –– С. 56-58. 

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 3-тє вид., доповнене. — X.: 

Торсінг, 2003.- 448 с. 

4. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : 

навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К. : НАДУ, 2011. –С. 84-95. 

5. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє 

видання. – К.: Центр учбової літера-тури, 2008. – С. 85-97. 

 

 

Основні теоретичні питання до теми: 

1. Дієслово як частина мови. Форми дієслова. 

2. Морфологічні категорії дієслова. 

3. Дієприкметник як особлива форма дієслова.  

4. Дієприслівник як особлива форма дієслова. 

 

Дієслово – самостійна частина мови, яка вказує на дію чи стан предмета, 

особи, явища, відповідає на питання що робити? що зробити? Воно має 

категорії виду (доконаний, недоконаний), способу (дійсний, умовний, 

наказовий), часу (минулий, теперішній, майбутній), дієвідмін (І, ІІ). Існує п’ять 

форм дієслова: особова, інфінітив, безособова, дієприкметник, дієприслівник. 

Переважно виступає присудком, хоча може бути будь-яким членом речення. 



Дієприкметник – особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета 

за дією, відповідає на питання який? Містить особливості дієслова та 

прикметника. Змінюється за родами, числами, відмінками. Має категорії виду 

(доконаний, недоконаний), часу (минулий, теперішній), стану (активний, 

пасивний). У реченні виступає означенням. Із залежними словами утворює 

дієприкметниковий зворот. 

Дієприслівник – особлива незмінювана форма дієслова, що вказує на 

додаткову дію, відповідає на питання що роблячи? що зробивши? Містить 

особливості дієслова та прислівника.Має категорії виду (доконаний, 

недоконаний). У реченні виступає обставиною. Із залежними словами утворює 

дієприслівниковий зворот. 

 

 

Завдання за темою: 

 

1. Утворіть від інфінітивних основ усі можливі дієслівні форми. 

Виконувати, відтворювати, відшкодовувати, втілювати, гарантувати, 

завіряти, закріплювати, запевняти, затверджувати, звертатися, здійснювати, 

інформувати, наказувати, обмежувати, оголошувати, передбачати, 

переконувати, підтверджувати, повідомляти, погоджувати, покривати, 

проводити, пропонувати, узгоджувати, управляти, утворювати. 

 

2. Запишіть дієслова у формі першої особи однини та другої, третьої 

особи множини, не змінюючи виду дієслова.  

Водити, возити, воркотіти, дати, їсти, косити,лепетати, пекти, 

попередити, сердитись, стерегти, ходити, хрестити,  

 

3. Утворіть від поданих дієслів форми наказового способу другої особи 

однини й першої та другої особи множини.  

Брехати, вигнати, визначити, вимірювати, дихати, застругати, їсти, 

казати, креслити, лягти, моргнути, пекти, підкреслити, плескати, повісити, 

прати, провітрити, розказувати, тратити, хникати. 

 

4. Визначте дієвідміни в поданих словах. 

Бачити, бити, бігти, білити, біліти, булькотати, бурмотіти, везти, вити, 

відповісти, віяти, жати, жити, кидати, клеїти, кричати, кричати, мазати, 

мостити, писати, поїти, просити, радити, радити, розповісти, свистати, 

свистіти, сипати, слати, спати, хотіти, чекати, шити. 

 

 

 

5. Утворіть дієприкметники від поданих дієслів. 

Виписати, виплекати, загоїти, замісити, згоріти, наситити, обважніти, 

позеленіти, порідіти, постаріти, потемніти, шити. 

 



6. Утворіть від поданих дієслів дієприслівники.  

Бачать, виробляють, знають, копають, ловлять, мають, пізнають, сідають, 

ховають, ходять. 

Відправив, запросив, зібрав, зробив, написав, покликав, похвалив, почув, 

прийшов, ходив. 

 

Тестовий контроль за темою: 

 

1. Правильно утворено форму наказового способу дієслова, окрім 

А пишемо  

Б пишімо 

В пиши 

Г пишіть 

 

2. Помилку в написанні особових закінчень дієслів допущено в рядку 

А прочитаєте, змелете 

Б створимо, розв’яжемо 

В розгорнемо, клеєте  

Г кричите, полють 

 

3. Правильно утворені дієслівні форми в рядку 

А лікувати – лічу, лікуєш, лікуйте 

Б очолити – очолю, очолиш, очоліть 

В пролити – проллю, проллєш, пролийте  

Г полоскати – полощу, полоскаєш, полощіть 

 

4. Помилку в утворенні форми першої особи однини допущено в рядку 

А лазити – лажу 

Б возити – вожу 

В їздити – їзджу  

Г сидіти – сиджу 

 

5.  Правильно утворені всі форми дієприкметників у рядку 

А накреслений, зшитий, роблячий, побачений 

Б лежачий, посивілий, зліплений, нафарбований  

В зацікавлений, помолодівший, уславлений, змарнілий 

Г розвалений, посміхаючийся, палаючий, знайдений 

 

6. Позначте речення, у якому дієслово умовного способу вжито в значенні 

наказового: 

А Полетіла б я до тебе, та крилець не маю. 

Б Ніжну-ніжну, як подих билини, я хотів би вам пісню сплести. 

В Вже б покласти кінець всім незгодам і щоб кожен народ поважать.  

Г Я б хотів всі зірки, що над нами, перелити у зірку ясну. 

 



7. Позначте рядок, у якому всі дієслова належать до другої дієвідміни: 

А малювати, носити, боятися, знати 

Б кричати, бачити, просити, клеїти  

В полоти, боротися, гоїти, їздити 

Г ходити, об’єднатися, радіти, веселитися 

 

8. Усі дієприкметники є активними в рядку 

А сяючий, обтяжений, прокипілий 

Б посвітлілий, мелений, співаючий 

В поораний, палаючий, задубілий 

Г здрібнілий, лежачий, темніючий 

 

9. Одиничний дієприслівник ужито в реченні 

А Ненька встигала і хату побілити, і хліб спекти не поспішаючи. 

Б Переступивши поріг, Остап почув у кімнаті знайомий голос. 

В Перекидаючи тісто з однієї долоні в другу, мати формувала хлібину. 

Г Сонце, сідаючи за гору, обливало світлом усе село. 

 

10. Граматичну помилку допущено в реченні 

А Наївшись огіркових пуп’янків, Сашко натрапив на моркву. 

Б Тікаючи від дідового кашлю, хлопець стрибнув прямо в тютюн. 

В Кинувшись через тютюн у сад, бухнувся з розгону на коліна. 

Г Причаївшись у малині, мене наздогнали бабині молитви. 

 

 

 

Тема 6 

Правопис прислівника. 

(2 години) 

 

Актуальність теми. Сучасний діловий документ вимагає знання та 

дотримання всіх вимог щодо його укладання. Але в процесі роботи дуже часто 

трапляються помилки. Для правильності в користуванні, запобіганні та 

виправленні погрішностей треба пам'ятати, що кожна хиба – це насамперед 

порушення якоїсь мовної норми. При складанні документів виникають великі 

труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й відповідної граматичної форми. 

Найчастіше виникає сумнів щодо правопису прислівників. 

 

Цілі навчання. Закріпити знання з правопису прислівника в діловому 

українському мовленні. 

Загальна мета:поглибити знання про прислівник як незмінну частину мови, 

його правопис,удосконалити навички використання прислівникових форми у 

професійній діяльності. 

 

Література: 



1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – С. 118-

125. 

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 3-тє вид., доповнене. — X.: 

Торсінг, 2003.- 448 с. 

3. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : 

навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К. : НАДУ, 2011. –С. 95-98. 

4. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє 

видання. – К.: Центр учбової літера-тури, 2008. – С. 97-101. 

 

 

Основні теоретичні питання до теми: 

1. Прислівник як незмінна частина мови. Розряди прислівників. 

2. Правопис прислівників. 

 

Прислівник – самостійна незмінна частина мови, яка виражає ознаку дії, 

стан предмета або ознаку якості, відповідає на питання як? де? куди? коли? 

звідки? наскільки? чому? з якою метою? з якої причини? тощо. У реченні 

виконує переважно роль обставини. Як і прикметник може утворювати ступені 

порівняння. Прислівники розподіляються за розрядами (способу, міри та 

ступеня, місця, часу, причини, мети, ознаки дії). 

 

 

Завдання за темою: 

 

1. Перепишіть прислівники, дотримуючись правил правопису. 

Час / від / часу, з / гори, на / ходу, на / початку, до / побачення, до / дому, 

де / небудь, без / відома, на / бік, на / четверо, на / прощання, на / силу, чим / 

дуж, до / пари, на / весні, на / совість, рік / у / рік, видимо / не / видимо, в / 

обмін, по / моєму, по / суті, по / волі, в / головному, в / голос, на / славу, зі / 

зла, хоч / не / хоч, за / рахунок, в / розсип, у / вічі, без / сумніву, від / ранку / до 

/ вечора, в / рівень, до / пори, на / відмінно, в / цілому, одним / один, по / всяк 

/ час, на / гора, в / нічию, с / під / лоба, всього / на / всього, рано / вранці, що / 

правда, де / далі,.слово / в / слово. 

 

2. Із поданих пар слів виберіть правильне написання прислівників. 

Аби як — абияк, більш-менш — більш менш, будь-де — будь де, зновтаки 

— знов-таки, мимо хідь — мимохідь, навидноті — на видноті, над вечір — 

надвечір, нарізно — на різно, понімецьки — по-німецьки, поновому — по-

новому, потрете — по-третє, рік-у-рік — рік у рік, у п'ятьох — уп'ятьох, 

устократ — у стократ, якнайбільше — як найбільше.  

 

3. Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння прислівників. 

Боляче, гаряче, м’яко, охайно, привабливо, твердо, тепло, тричі, холодно, 

щедро. 



 

4. Впишіть пропущенні літери и або і. 

Анітрох..., безвіст..., вноч..., навік..., опівноч..., по-вовч..., по-дитяч..., по-

заяч..., поноч..., по-польск..., почаст..., трох..., утрич... . 

 

5. Запишіть подані прислівники, вставляючи пропущені н або нн. 

Багрян…о, безвин…о, безперестан…о, віддан…о, гуман…о,натхнен…о, 

невблаган…о, невиправдан…о, невпин…о, незрівнян…о, ображен…о, 

попідтин…ю, спросон…я, стривожен…о, стурбован…о, схвильован…о, 

туман…о, шален…о, широчен…о, щоден…о. 

 

Тестовий контроль за темою: 

 

1. Літеру и треба писати в кінці кожного прислівника в рядку 

А по-лицарськ.., по-вовч.., завбільшк.., трич.. 

Б навкулачк.., заоч.., по-корейськ.., навпак.. 

В по-лисяч.., почаст.., пошепк.., навколішк..  

Г мовчк.., по-угорськ.., зсередин.., по-латин.. 

 

2. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку 

А віч/на/віч, по/домашньому, будь/де 

Б по/людськи, як/небудь, як/найбільше 

В в/тричі, колись/то, хтозна/куди 

Г де/не/де, в/цілому, по/четверте 

 

3. Через дефіс треба писати кожен прислівник у рядку 

А по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так 

Б з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи 

В мало/помалу, віч/на/віч, по/третє, по/латині  

Г десь/то, як/раз, по/сучасному, будь/коли 

 

4. Правильно написано всі прислівники рядка 

А спідлоба, вдвічі, аніскільки  

Б уранці, день у день, в п’яте 

В поза торік, як-не-як, на жаль 

Г будь ласка, що ночі, по-перше 

 

5. Разом пишуться всі прислівники в рядку 

А на/пам’ять, на/жаль, до/купи 

Б на/весну, до/віку, с/підлоба 

В мимо/волі, на/завжди, в/основному 

Г о/півночі, на/двоє, на/перекір  

 

6.Прислівниками є всі слова рядка 

А пліч-о-пліч, опівдні, дехто 



Б нарешті, вранці, казна-що 

В усередині, без кінця, чий-небудь 

Г збоку, завглибшки, ніколи 

 

7.Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допущено в 

рядку 

А швидко — швидше 

Б холодно — холодніше 

В погано — поганіше 

Г добре — краще 

 

8. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться разом: 

А на/похваті, по/ночі, у/розтіч, на/жаль 

Б в/щерть, за/світла, на/виворіт, на/провесні  

В од/віку, з/переляку, на/відріз, з/гарячу 

Г на/взнак, в/подовж, до/речі, що/духу 

 

9. Окремо треба писати всі прислівники в рядку 

А неждано/негадано, раз/у/раз, рано/вранці 

Б сам/на/сам, без/кінця/краю, на/прикінці 

В до/побачення, кінець/кінцем, на/щастя  

Г хтозна/звідки, усього/на/всього, до/пізна 

 

10. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку 

А по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так 

Б з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи 

В мало/помалу, віч/на/віч, десь/інколи, по/латині  

Г десь/то, як/раз, як/небудь, будь/коли 

 

 

 

Тема 7 

Вживання слів, які належать до службових частин мови у професійному 

спілкуванні державних службовців. 

(4 години) 

 

Актуальність теми. Хоча прийменник, сполучник, частка є службовими 

частинами мови, але не менш важливими за самостійні, особливо в 

діловодстві. Часто виникають хиби у використанні й правописі їх у службових 

документах (часто помилки виникають під час вживання прийменників, 

написання часток, також плутають сполучники зі співзвучними словами).   

 

Цілі навчання. Закріпити знання про використання слів, які належать до 

службових частин мови. 



Загальна мета: удосконалити навички використання слів, які належать до 

службових частин мови у діловодстві; поглибити знання з правопису 

службових частин мови; розвивати практичні уміння та навички щодо 

використання службових частин мови у професійному мовленні; уміти 

правильно використовувати прийменники. 

 

Література: 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – С. 127-

135. 

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 3-тє вид., доповнене. — X.: 

Торсінг, 2003.- 448 с. 

4. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : 

навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К. : НАДУ, 2011. –С. 98-107. 

5. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє 

видання. – К.: Центр учбової літера-тури, 2008. – С. 101-113. 

 

 

Основнітеоретичніпитаннядо теми: 

1. Прийменник як службова частина мови. Його морфологічні категорії. 

2. Синонімія прийменникових конструкцій.  

3. Особливості використання прийменників.  

4. Сполучник як службова частина мови. Його морфологічні категорії. 

5. Частка як службова частина мови. Її морфологічні категорії. Правопис 

часток. 

 

Прийменник – службова частина мови, яка виражає залежність іменника, 

займенника, числівника від інших слів у словосполученні й реченні. 

Сполучник – службова частина мови, яка поєднує однорідні члени 

речення або частини складного речення. 

Частка – службова частина мови, яка надає додаткові смислові та 

модальні відтінки значення, служить для утворення граматичних форм і нових 

слів. 

 

 

 

 

 

Завдання за темою: 

 

1. Запишіть прийменникові сполучення українською мовою. 

Благодаря случайности; в адрес; в пять часов; в рассрочку; в течение; 

войти в аудиторию; идти по улице; послать по почте; на следующий день; не 

по силам; по заказу; по закону; по моим сведениям; по последней моде; по 

собственной воле; поступать в университет; при любой погоде; прийти по 



делу; принять во внимание; принять к сведению; приняться за работу; 

пришлось по вкусу; работать по схеме; с марта по июнь; у моря; читать на 

украинском языке. 

 

2. Замініть у поданих конструкціях неправильно вжитий 

прийменник по. 

Агент по продажу, агентство по працевлаштуванню, багатий по валютним 

надходженням, великий по обсягу, відповідальний по техніці безпеки, вниз по 

течії, з 15 по 25 грудня, залік по українській мові, заходи по забезпеченню 

кредитоспроможності, звернутися не по тому адресу, звернутися по імені, 

інструкція по використанню, йти по лісу, кампанія по збору голосів, комісія 

по справах молоді, курси по вивчанню бухгалтерського обліку, перейшло по 

спадку, по аналогії, по Вашому проханню, по виклику, по вечорам, по 

власному бажанню, по неуважності, по службових справах, по стандартам, 

родичі по чоловікові. 

 

3. Випишіть у першу колонку сполучники сурядності,  в другу – 

підрядності. 

Однак, і, й, та, якщо, через те що, як, проте, немов, щоб, хоч, бо, та, коли, 

а, зате, для того ,щоб, тому що, наче, дарма що. 

 

4. Спишіть речення, розкриваючи дужки. 

1. Є чутка – Вишневецький наступа. Грабує край, лишає пустовщину. Яка 

його неправедна тропа – що(б) наступать на власну батьківщину! 

(Л.Костенко).  

2. Іноді з’їси і не доволі, (за)те живеш на волі (Л. Глібов).  

3. Ну що(б), здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого. А серце 

б’ється – ожива, як їх почує!.. (Т. Шевченко).  

4. У кого що болить, той (про)те й гомонить (Народна творчість). 

5. Що(б) не робив, роби тільки якнайкраще (І. Кульська). 

6. Як(би) мені за кожною бідою моєю плакати, досі б і очі я виплакала 

(Марко Вовчок).  

7. Як(що), забувши біль, поразку, втому, свій шанс єдиний зможеш 

віднайти, – твій, сину, світ, і все, що є у ньому, та більш того – тоді Людина 

ти! (Р. Кіплінг, “Якщо…”).  

 

 

 

5. Напишіть слова разом, окремо, через дефіс. 

Аби/коли, аби/то, аби/що, бозна/як, будь/де, будь/на/якім, будь/хто, 

будь/що, все/ж, все/ж/таки, все/таки, де/б/таки, де/б/то/не/було, де/з/чим, 

звідки/небудь, знов/таки, от/таки, хіба/що, чий/небудь, що/до, що/ж/до, 

що/то/за, як/от, як/раз. 

 

Тестовийконтроль за темою: 



 

1. Частку не треба писати разом у варіанті 

А не/зовсім зрозумілий 

Б зошит не/підписано 

В не/всі з цим обізнані 

Г не/забутня подорож 

 

2. Виділене слово є сполучником і його треба писати разом у реченні 

А Як/би дівчата не любили гомоніти, а мовчать. 

Б Як/би не було важко, іди до своєї мети. 

В Як/би знав я чари, що спиняють хмари.  

Г Як/би там не було, ми мали це перевірити. 

 

3. Прийменник помилково вжито в реченні 

А Гол забили через помилку центрального захисника. 

Б Забудову здійснено згідно з ухвалою міської ради. 

В Завдяки бурі зруйновано багато автомобільних доріг.  

Г Літня екзаменаційна сесія триває аж до липня. 

 

4. Правильно вжито прийменник у варіанті 

Авиконувати по зразку 

Бвишивати по шовку  

Влекція по історії 

Гпроживати по адресі 

 

5. Неправильно вжито прийменник у реченні 

А Пожежа спалахнула через недотримання елементарних норм безпеки. 

Б Уважно прочитайте інформацію про розмір ввізного мита. 

В Один з енергоблоків електростанції зупинили на вимогу екологів. 

Г Школярі знову мають вимушені канікули із-за лютих морозів.  

 

6. Сполучник умови вжито в реченні 

А Принеси води, бо дуже хочу пити. 

Б З’явились хмари, так що буде дощ. 

В Коли бажання добре, то й дорога легка.  

Г На те коня кують, щоб не спотикався. 

 

 

7. Неправильно вжито прийменник у рядку 

А ростуть біля берега — ростуть при березі 

Б посидь поруч зі мною — посидь поряд зі мною 

В схопився до схід сонця — схопився перед сходом сонця 

Г зупинився за два кроки — зупинився у двох кроках 

 



8. Позначте рядки, у яких виділене слово є сполучником і його слід писати 

разом: 

А І сказала мати: «Як/би ти, сину, йшов в отаку погоду?». 

Б Чисте полуденне небо, і тихо-тихо, немов/би все заснуло.  

В То/ж сіль землі, то/ж сила молода ішла на смерть, на згубу неминучу. 

Г Що/б улітку не вродило, те зимою не завадить. 

 

9. Частка є в усіх рядках, окрім 

А навряд чи це можливо 

Б нехай кожен наведе приклад 

В тільки не змушувати 

Г синіти, наче море  

 

10. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні 

А Вибач мені за/те, що була неввічлива. 

Б Ранні птахи сповістили про/те, що займається новий день. 

В То/ж не дівчина, а справжнісінький вихор. 

Г Як/би знали, не те б заспівали.  

 

 

 

Тема 8 

Правопис складних слів. 

(2 години) 

 

Актуальність теми. Знання цієї теми сприятиме розширенню словникового 

запасу, поповненню його загальновживаною лексикою та діловою 

термінологією. Її знання забезпечить виходи в різні тематично спрямовані 

види мовленнєвої діяльності: усне монологічне та діалогічне мовлення, а 

також інтерпретування одержаної інформації в різних видах письмового 

висловлювання. 

 

Цілі навчання. Вміти правильно писати складні іменники та прикметники; 

Засвоїти правил написання складних службових частин мови. 

Загальна мета: розвиток навичок усного та письмового мовлення із 

залученням нового лексичного та граматичного матеріалу. 

 

 

 

Література: 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – 552 с. 

2. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для 

студентів економічних спеціальностей / Марія Брус. –– третє доповнене 

видання. –– Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. –– 306 с. 



3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 3-тє вид., доповнене. — X.: 

Торсінг, 2003.- 448 с. 

4. Пивоваров В. М., Савченко Л. Г., Калашник Ю. І. Ділова українська 

мова: Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с. 

5. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : 

навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К. : НАДУ, 2011. – 168 с. 

6. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє 

видання. – К.: Центр учбової літера-тури, 2008. – 256 с. 

7. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців: Навч. 

посібник. — К.: Літера ЛТД, 2004. — 400 с. 

 

 

Основні теоретичні питання до теми: 

1. Правопис складних іменників. 

2. Правопис складних прикметників. 

3. Правопис складних числівників. 

4. Правопис складних службових слів. 

 

Складні слова можна утворювати за допомогою сполучних звуків і без 

них. 

1. Сполучні звуки О, Е (Є). Коли перша частина складного слова — 

прикметник, то сполучним звуком виступає о: важкоатле́т, 

гірничопромисло́вий, чорногу́з, яснозо́рий; якщо першою частиною такого 

слова є прикметник м’якої групи, то перед о пишемо ь: верхньодніпро́вський, 

давньору́ський, середньовіч́чя, синьоо́кий. 

Примітка. З цими словами не слід змішувати складних слів, першою 

частиною яких є прислівник вищого ступеня порівняння на е: вищезга́даний, 

нижчепідпи́саний. 

2. Коли перша частина складного слова — іменник або займенник, то 

сполучним звуком буває: 

а) після твердого приголосного, зокрема після шиплячого, 

звук о: атомохі́д, грушоподіб́ний, дощомір́, самовчи́тель, але кожум’я́ка, 

овочесхо́вище, очеви́дний; 

б) після м’якого приголосного (неподовженого), який закінчує основу 

іменника, пишемо е: бурело́м, землетру́с, працезда́тний, 

яйцеподіб́ний, але коно́в’язь, коногін́, костогри́з, костопра́в, свинопа́с, 

свинома́тка; 

в) після й, який закінчує основу іменника м’якої групи, або м’якого 

подовженого приголосного першої частини пишемо є: боєзда́тність, 

краєзна́вство; життєзда́тний, життє́пис, насіннєсуша́рка. 

3. Складні слова без сполучного звука. Складні слова можна 

утворювати без сполучного звука – шляхом безпосереднього приєднання 

основи до основи. При цьому перша основа може закінчуватися: 



а) на голосний звук: всюдихід́, кількаразо́вий, радіокоміте́т; одноде́нний, 

двоя́русний, триніж́ок, чотирику́тник; двадцятирі́чний, п’ятику́тний, 

семими́льний; 

б) на приголосний звук: Бори́спіль, Ви́шгород, Ми́ргород, Но́вгород, 

У́жгород; дипкур’є́р, літреда́ктор, медінститу́т. 

4. Складні слова пишемо разом і через дефіс. 

Разом пишемо: 

а) усі складноскорочені слова й похідні від них: Нацба́нк, Міносвіт́и, 

міськра́да, профспіл́ка, соцстра́х; профспілко́вий, соцстра́хівський. Сюди 

належать і всі складні слова, першою частиною яких виступають 

компоненти: авія-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, 

екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-

, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мото-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгено-, 

соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото- й под.; 

б) складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник (коли він 

не позначений цифрою): двобіч́ний, сімдесятиріч́чя, трику́тник, 

тривідсо́тковий, чотириміс́ячний, двоосьови́й, чотириа́ктний. 

Через дефіс пишемо: 

а) складні слова, утворені повторенням того самого слова: писа́в-писа́в, 

роби́в-роби́в, ходи́в-ходи́в, біл́ий-біл́ий, леге́нький-леге́нький, бага́то-бага́то, 

си́ньо-си́ньо, ти́хо-ти́хо; 

б) складні слова — поєднання синонімів: ги́дко-бри́дко, зро́ду-віќу, 

ти́шком-ни́шком, ча́сто-гу́сто; антонімів: більш-ме́нш, ви́димо-

неви́димо; близьких за значенням слів, що передають єдине поняття: ба́тько-

ма́ти (батьки), хліб-сіль (їжа); спільнокореневих слів різної будови: вели́кий-

превели́кий, з да́вніх-даве́н, з дід́а-пра́діда, ма́ло-пома́лу, повіќ-віќи, ра́дий-

радіс́інький, си́ла-силе́нна, ти́хий-тихе́сенький. 

Примітка. Два слова, одне з яких має форму називного, а друге — 

орудного відмінка, пишемо окремо; кіне́ць кінце́м, одни́м одна́, честь че́стю, 

чин чи́ном. Так само займенника та іменника того ж кореня: сама́ самото́ю; 

в) сполучення слів на позначення приблизности: день-дру́гий, годи́на-дві, 

не сього́дні-за́втра, три-чоти́ри. 

Примітка. Поєднання слів зі значенням приблизности або певних 

числових меж можуть складатися й з двох числівників, позначених цифрами. 

У таких випадках між ними ставимо тире: 3—4 (дні), учні 8—10 класів; 

г) складні вигуки та звуконаслідування: гей-ге́й, гей-гей-ге́й, ого-го́, бом-

бо́м, бом-бом-бо́м; 

ґ) протяжні звуки в словах: По-о-лку, стій! По-о-дай, а то во-о-ни 

наморились уже й та-а-к біля мене (А. Тесленко); 

д) літерні абревіатури з належними до них цифрами: Ту-154, ЗШ-111, АН-

24; 

е) літерні найменування паралельних класів у школах, різних будинків з 

однаковими номерами на тій самій вулиці: 7-А, 10-Б; вул. Зодчих,буд. 26-А; 

є) терміни, у складі яких є літера алфавіту: П-подібний, Т-подібний; 



ж) літерні скорочення складних слів: с.-г. — сільськогосподарський, с.-д. 

— соціял-демократ, соціял-демократичний, ст.-сл. — старослов’янський. Але 

скорочення, утворені від словосполук, пишемо окремо: с. г. — сільське 

господарство. 

 

 

Завдання за темою: 

 

1. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання 

підкреслених слів.  

1. Бджоли (в)період осінньо(зимового) спокою потребують оптимальної 

вентиляції, яка має більш практичне значення для їх нормальної 

(життє)діяльності, ніж зниження температури навколишнього середовища. 2. 

(На)відміну від цього(річної), (дво)і трьох(річні) матки з весни набирають 

високого темпу (яйце)кладки. 3. Як відомо, легеневий (газо)обмін – один із 

інтегральних показників обмінних процесів в організмі тварин. 4. Виявлені 

зміни у легеневому диханні вівце(маток) у різні сезони року зумовлені різною 

інтенсивністю (окисно)відновних процесів у їхньому організмі, про що 

свідчать показники споживання кисню організмом і виділення (вугле)кислоти. 

5. У деяких населених пунктах (лісо)степової зони України інвазованість 

великої рогатої худоби личинками підшкірного овода досягає 60–100%. 6. 

(Не)своєчасне або (не)якісне проведення (лікувально)профілактичних заходів 

сприяє поширенню інвазії. 

 

2. Випишіть із підручників зі спеціальності 40–50 складних слів. 

Поясніть їх написання. 

 

3.Запишіть правильно складні іменники. 

Купівля/продаж, електро/устаткування, екс/чемпіон, контролер/касир, 

віце/прем’єр,термо/гідро/динаміка,пів/Європи, радіо/механік, альфа/промені, 

стоп/кран, міні/футбол,вербо/ліз, 100/річниця, сто/річчя, дизель/мотор, 

Лисичка/Сестричка, гуляй/поле, унтер/офіцер, небо/край, людино/день, 

максі/спідниця, норд/вест, брат/і/сестра. 

 

4.Утворіть складні іменники. Поясніть правопис складних іменників. 

Вода + ганяти, ліс + степ, ніс + ріг, перекоти + поле, пройди + світ, зірви 

+ голова, пів + огірок, напів + сон, пів + Європа, пів + яблуко, тепло + гідро + 

електро +станція, світло + звуко + панорама, трудо + день, імпорт + експорт, 

віце + прем’єр. 

 

5.Перекладіть українською мовою. Порівняйте правопис іменників в 

українській і російській мовах. 

Пол-Азии, полстраницы, полукруг, пол-лимона, пол-Москвы, полгорода, 

полкниги, полсотни,пол-яблока, пол-Азии, полугодие, пол-улицы, полдома, 

пол-листа. 



 

6.Запишіть числа словами. Поясніть правопис числівників. 

16, 30, 58, 65, 89, 577, 911, 1654, 3/4, 2/5, 0,9, 1 3/6. 

 

7.Усі числа запишіть словами. 

До 745 додати 256; від 1789 відняти 391; 846 поділити на 2; сума чисел 58 

і 46 дорівнює 104. 

 

8.Провідміняйте числівники за відмінками. 

Мільярд, мільйон, триста сорок чотири, вісімсот дев’яносто п’ять, 

шістсот шістдесят сім, сімдесят вісім, сім восьмих, семеро. 

 

9.Узгодьте іменники з числівниками, числа запишіть словами. 

22 (студент), 31 (рік), 44 (словник), 3 (день), 4 (тиждень), 55 (кілограм), 

1,5 (тонна), 8,5 годин, 959 (учасник), 0,08 тонни, 4,7 (мільйон) тонн, 372,5 

(кілометр). 

 

Тестовий контроль за темою: 

 

1. У якому варіанті не всі складні іменники пишуться через дефіс?  

а) кіловат-година, прем’єр-міністр, тайм-чартер;  

б) банк-кореспондент, віце-консул, інтер-валюта;  

в) людино-день, пів-Європи, фірма-рейдер;  

г) країна-боржник, міні-маркет, прайс-тейкер. 

 

2. У якому варіанті не всі складні прикметники пишуться разом?  

а) інфраструктурний, довготерміновий, зовнішньоторговий;  

б) сільськогосподарський, швидкозношуваний, одноосібний;  

в) загальновиробничий, експортноімпортний, трудомісткий;  

г) євровалютний, внутрішньобанківський, матеріаломісткий. 

 

3. У якому варіанті всі числівники частково пишуться окремо?  

а) вісімдесят дев’ять, триста шість, сорок два, дві третіх;  

б) п’ятдесят чотири, шістсот три, двісті сім, одна друга;  

в) сімдесят вісім, сто десять, три четвертих, п’ятсот дев’ять;  

г) двадцять один, тридцять сім, шести сотий, двісті п’ять. 

 

4. У якому варіанті займенники частково пишуться окремо?  

а) аби з ким, ні в якого, хтозна в котрого, ані хто;  

б) казна з ким, будь у кого, ані про кого, ні в чому;  

в) аби про що, де в кого, будь з ким, казна про яке;  

г) ані з ким, ні про що, хтозна на якому, ні в чиїх.  

 

5. У якому варіанті всі прислівники частково пишуться окремо?  

а) раз ураз, час від часу, з дня на день, кінець кінцем;  



б) сам на сам, віч на віч, хоч не хоч, сама самотою;  

в) з року в рік, одним одна, таким чином, через силу;  

г) день у день, з боку на бік, один в один, до сих пір. 

 

6. У якому варіанті допущені помилки при написанні складних іменників?  

а) трансфер-агент, вимога-доручення, прайс-тейкер, міні-маркет;  

б) ціно-утворення, ре-приватизація, фондо-віддача, хроно-метраж;  

в) склад-магазин, фронт-офіс, холдинг-компанія, ціна-нетто;  

г) транс-компанія, соло-вексель, форс-мажор, ціни “ноу-хау”. 

 

7. У якому варіанті допущені помилки при написанні складнихприкметників? 

а) самоокупний, виробничо-споживчий, конкурентоспроможний; 

б) інфраструктурний, аграрно-промисловий, житлово-кооперативний; 

в) суспільно-необхідний, самофінансований, ощаднопозичковий; 

г) безпроцентно-виграшний, воєнно-економічний, важковаговий. 

 

8. У якому варіанті допущені помилки при написанні складних 

числівників? 

а) двісті сорок п’ять, сімдесят шостий, кількамільйонний; 

б) вісімдесят один, дев’ятсот тридцять чотири, двотисячний; 

в) одна ціла дві третіх, шість з половиною, тримільйонний; 

г) сто двадцять сьомий, шістьдесять, чотириста одинадцять. 

 

9. У якому варіанті допущені помилки при написанні складних 

прислівників? 

а) без перестанку, відразу, довкола, в середині; 

б) вперед, дощенту, запанібрата, назустріч; 

в) наперекір, впереміж, наздогад, посередині; 

г) впоперек, зрештою, поблизу, урозсип. 

 

10. У якому варіанті допущені помилки при написанні складних 

службових частин мови? 

а) внаслідок, начебто, дарма що, отже ж; 

б) замість, причому, на передодні, з поміж; 

в) наприкінці, аніж, для того щоб, окрім; 

г) заради, немовбито, з тим щоб, абощо. 

 

11. У якому варіанті всі складні іменники частково пишуться через дефіс? 

а) кіловат-година, прем’єр-міністр, тайм-чартер; 

б) банк-кореспондент, віце-консул, інтер-валюта; 

в) людино-день, пів-Європи, фірма-рейдер; 

г) країна-боржник, міні-маркет, прайс-тейкер. 

 

12. У якому варіанті всі складні прикметники частково пишуться разом? 

а) інфраструктурний, довготерміновий, зовнішньоторговий; 



б) сільськогосподарський, швидкозношуваний, одноосібний; 

в) загальновиробничий, експортноімпортний, трудомісткий; 

г) євровалютний, внутрішньобанківський, матеріаломісткий. 

 

13. У якому варіанті всі числівники частково пишуться окремо? 

а) вісімдесят дев’ять, триста шість, сорок два, дві третіх; 

б) п’ятдесят чотири, шістсот три, двісті сім, одна друга; 

в) сімдесят вісім, сто десять, три четвертих, п’ятсот дев’ять; 

г) двадцять один, тридцять сім, шести сотий, двісті п’ять. 

 

14. У якому варіанті всі займенники частково пишуться окремо? 

а) аби з ким, ні в якого, хтозна в котрого, ані хто; 

б) казна з ким, будь у кого, ані про кого, ні в чому; 

в) аби про що, де в кого, будь з ким, казна про яке 

 

 

 

Тема 9 

Синтаксичні норми сучасної української мови. 

(4 години) 

 

Актуальність теми. Синтаксис є дуже складною, але й важливою ланкою 

опанування будь-якою мовою. У ділову мовленні існують певні особливості 

та звороти, вільне володіння якими підтверджує високий професіоналізм 

управлінця. 

 

Цілі навчання: 

1. засвоїти основні синтаксичні звороти, притаманні офіційному стилю 

мовлення; 

2. навчитися правильно складати ділові папери з урахування 

особливостей офіційно-ділового стилю мовлення; 

3. удосконалювати навички усного та писемного мовлення. 

Загальна мета: поліпшити рівень володіння державною мовою, як для 

складання ділових паперів та офіційного дискурсу, так і на побутовому рівні. 

 

Література: 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – 552 с. 

2. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для 

студентів економічних спеціальностей / Марія Брус. –– третє доповнене 

видання. –– Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. –– 306 с. 

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 3-тє вид., доповнене. — X.: 

Торсінг, 2003.- 448 с. 

4. Пивоваров В. М., Савченко Л. Г., Калашник Ю. І. Ділова українська 

мова: Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с. 



5. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : 

навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К. : НАДУ, 2011. – 168 с. 

6. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє 

видання. – К.: Центр учбової літера-тури, 2008. – 256 с. 

7. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців: Навч. 

посібник. — К.: Літера ЛТД, 2004. — 400 с. 

 

Основні теоретичні питання до теми: 

1. Словосполучення. 

2. Речення.  

3. Просте речення.  

4. Складне речення (складнопідрядне, складносурядне, 

безсполучникове).  

5. Особливості синтаксису документів. 

 

Загальна грамотність документа, що виражається в чіткості й логічності 

викладу, дотриманні правописних норм, а також дотриманні правил, 

обов'язкових для ділових паперів, досягається, зокрема, за рахунок 

синтаксису. Здебільшого це прямий порядок слів з узгодженими й 

неузгодженими означеннями. Вставні слова, які пояснюють окремі поняття чи 

систематизують виклад, переважно стоять на початку речення. Щодо 

структури речень ділових документів, то майже всі присудки вживаються в 

теперішньому часі. Наприклад: рекламне агентство міжнародної 

телерадіокомпанії «Тоніс» пропонує свої послуги. Поширеними є пасивні 

структури типу: закони приймаються; наказ виконується; вимоги ставляться. 

Синтаксис ділової документації визначається ще й вживанням інфінітивних 

конструкцій. Наприклад: створити комісію з національних питань; відкликати 

працівників сільського господарства. Важливою ознакою ділових паперів є і 

часте використання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів, що 

надають діловим документам стислості. Крім того, в діловому листуванні 

переважає непряма мова, а пряма вживається лише в тих випадках, коли є 

необхідність дослівно передати зміст деяких законодавчих актів. Стислість 

викладу інформації визначає і специфіку синтаксису. Найчастіше надається 

перевага простим реченням. Якщо ж використовуються складні, то вони 

невеликі: одне-два підрядних речення чи дієприкметниковий або 

дієприслівниковий звороти. 

 

 

Завдання за темою: 

 

1. Складіть речення за поданими схемами. Обгрунтуйте вжиті 

розділові знаки.  

1. [… пам'ятав], (звідки …). 2. [… розповідав], (як …). 3. [… зрозумів], 

(коли …). 4. [… степ] (звідки …). 5. [… стільки], (скільки …). 6. (Якби …), 

[…]. 



 

2. Продовжіть речення, увівши до їхнього складу підрядні означальні 

частини.  

1. Відомі випадки, коли … 2. Фірма реалізує продукти, які … 3. 

Запрошуємо на роботу фахівців, що … 4. Гості з Естонії побували майже в усіх 

корпусах, де … 5. Не поливай бур'ян, що … 6. Щасливий той лікар, який … 7. 

Усі пішли до озера, яке … 8. В університеті працюють учені, що … . 

 

3. Замініть, де це можливо, безсполучникові складні речення з 

однорідними частинами складносурядними реченнями.  

Не боюся я нічого, Б'юся з ворогом своїм, Промінь сонечка ясного Грає в 

серденьку моїм! (Алчевська). У темних ущелинах бовваніли стрункі кипариси, 

примарними тінями чорніли лапаті лаври (Малик). Настала холодна осінь. 

Зграями линули на південь лелеки, тривожно в небі курликали журавлі 

(Добровольський). Пахне літо полуницями, Пахне місто, наче сад 

(Гордасевич). Жайворонок мріє над полями, Сіють пух тополі навесні… 

(Муратов). На вершину слави ведуть парадним ходом – падає людина з нього 

– чорним (Вільде). 

 

 

Тестовийконтроль за темою: 

 

1. Синтаксичні норми вивчають 

а) правила наголошування слів, словосполучень; 

б) правила вживання слів, словосполучень, речень; 

в) правила написання слів, словосполучень; 

г) правила побудови словосполучень, речень. 

 

2. Синтаксичні конструкції – 

а) речення, словосполучення, тексти; 

б) словосполучення, лексеми, звуки; 

в) тексти, морфеми, фразеологізми; 

г) слова, фонеми, словосполучення. 

 

3. У якому варіанті подано словосполучення зі зв’язком узгодження? 

а) всесвітній банк, особистий дохід, стиль керівництва; 

б) фондова біржа, розгорнуте сальдо, грошові системи; 

в) ринкові ціни, стратегія маркетингу, основні матеріали; 

г) особові рахунки, кооперативна власність, кон’юнктура ринку. 

 

4. У якому варіанті подано словосполучення зі зв’язком керування? 

а) член біржі, спосіб виробництва, спільне інвестування; 

б) сталість грошей, штрафні санкції, права вкладників; 

в) чиста продукція, політика доходів, ліквідні засоби; 

г) фонд споживання, закон вартості, експорт капіталу. 



 

5. У якому варіанті подано словосполучення зі зв’язком прилягання? 

а) оформляти нашвидкуруч, закривати не думаючи, бюджет держави; 

б) працювати поспіхом, імпортувати нелегально, заборонили торгувати; 

в) виголошувати впевнено, почали інвестувати, банківські ресурси; 

г) заробляти вдома, відмовилися кредитувати, валютний курс. 

 

6. У якому варіанті подано всі незмінні словосполучення? 

а) відрахування на, у зв’язку з, після одержання, грошові фонди; 

б) покладатися на, відповідно до, за свідченням, монетний двір; 

в) витрати на, у відповідності з, на додаток до, винагорода за; 

г) згідно з, на замовлення, для складання, економічна система. 

 

7. У якому варіанті всі словосполучення побудовано правильно? 

а) за вказівкою, двома словами, на відміну, з вини; 

б) завідувач відділу, за дорученням, у доказ, по заказу; 

в) за бажанням, за редакцією, відповідно меті, у справах; 

г) згідно наказу, на захист, за участю, без усякого сумніву. 

 

8. Кома ставиться в усіх наведених твердженнях, окрім  

а) перед другим з парних сполучників;  

б) длявиділення вставних слів, речень;  

в) перед узагальнювальними словами;  

г) для виділення відокремлених означень.  

 

9. Розділові знаки пишуться в усіх випадках, окрім:  

а) крапки на позначення перерваності, недокінченості речення;  

б) дужки для виділення підзаголовків, вставних слів, прізвищ;  

в) лапки для виділення цитат, застарілих, незвичайних слів;  

г) крапка в кінці розповідних, питальних, окличних речень. 

 

10. У якому варіанті подано конструкції з дієсловами на -но, -то?  

а) ліквідовано фірму, стягнено кошти, відрахування з бюджету;  

б) замовлено місця, спекулювати на біржі, відрегулювано системи;  

в) відкрито рахунки, використано час, заборговано перед державою;  

г) автоматизовано виробництва, вивезено капітал, створюють фонди.  

 

 

11. У якому варіанті подано конструкції з наказовими формами?  

а) візьміть до уваги, ліцензуйте імпорт, розподіляють товари;  

б) розгляньте на засіданні, вкладати кошти, робіть пропозиції;  

в) прийміть рішення, розробляйте плани, сплачувати кредити;  

г) обговоріть негайно, регулюйте економіку, використайте фонди.  

 

12. У якому варіанті допущені помилки у вживанні прийменників?  



а) відповідно до мети, по вказівці, згідно з наказом, по справах;  

б) за бажанням, в доказ, поза всяким сумнівом, за редакцією;  

в) на замовлення, за дорученням, заслуговувати на увагу, з вини;  

г) за відомостями, багатий на факти, за участю, на відміну.  

 

13. У якому варіанті не допущені помилки у вживанні прийменників?  

а) вважати за можливе, у двох словах, за свідченням, у справах;  

б) за законом, вилучати з обігу, для складання, після одержання;  

в) завідувач по відділу, агент із забезпечення, з ініціативи, в силуу;  

г) з причини, дійти до взаєморозуміння, по телефону, з нагоди. 

 

14. У якому варіанті подано всі інфінітивні конструкції?  

а) зберігати стосунки, фінансувати заходи, створити фірму;  

б) ліквідувати підприємство, отримано показники, взяти до уваги;  

в) виробляти продукцію, страхувати депозити, узгоджено дії;  

г) приватизувати об’єкти, управляти цінами, прийнято резолюцію.  

 

15. У якому варіанті подано всі пасивні конструкції?  

а) плануються операції, зростає економіка, коливаються ціни;  

б) виплачуються дивіденди, ліцензується експорт, знижується якість;  

в) оплачується праця, просувається товар, зберігання вкладу;  

г) укладаються договори, розподіл ринку, нагромаджується капітал. 

 

 

 

Тема 10 

Пунктуаційні норми сучасної української мови. 

(4 години) 

 

Актуальність теми. Пунктуаційні правила утворюють логіко-граматичний 

каркас письмового висловлювання і дозволяють точно виражати на листі 

складні думки, які можуть бути виражені засобами усного 

мовлення. Пунктуація робить письмову мову основним інструментом 

створення і виразу абстрактної думки.  

 

Цілі навчання: створення бази знань по пунктуації, на основі якої 

формуються пунктуаційні вміння. 

Загальна мета: поліпшити рівень володіння державною мовою, як для 

складання ділових паперів та офіційного дискурсу, так і на побутовому рівні. 

 

Література: 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – 552 с. 



2. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для 

студентів економічних спеціальностей / Марія Брус. –– третє доповнене 

видання. –– Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. –– 306 с. 

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 3-тє вид., доповнене. — X.: 

Торсінг, 2003.- 448 с. 

4. Пивоваров В. М., Савченко Л. Г., Калашник Ю. І. Ділова українська 

мова: Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с. 

5. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : 

навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К. : НАДУ, 2011. – 168 с. 

6. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє 

видання. – К.: Центр учбової літера-тури, 2008. – 256 с. 

7. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців: Навч. 

посібник. — К.: Літера ЛТД, 2004. — 400 с. 

 

Основнітеоретичніпитаннядо теми: 

1. Пунктуаційні знаки. 

2. Використання коми. 

3. Використання двокрапки. 

4. Використання крапки з комою.  

5. Використання тире. 

 

Крапка вживається: 

• у кінці розповідного двоскладного чи односкладного речення (Інтернет. 

Системний адміністратор.); 

• у кінці спонукального речення, якщо в ньому відсутня інтонація оклику 

або питання (Напишіть програму.Зробіть короткий аналіз системи.); 

• у кінці графічно скороченого слова (напр.; і т.д.); 

• для виділення приєднувальних конструкційпісля назв дійових осіб перед 

їх репліками в драматичних творах: 

Кома ставиться: 

Для поєднання однорідних членів у словосполучення і окремих 

висловлювань у складне речення. Наприклад: Ні гарний адміністратор, ні 

гарний користувач ніколи не можуть знайти проблему. 

Для відокремлення слів або словосполучень, граматично не зв’язаних із 

реченням-звертань,вставних конструкцій,вигуків,слів-речень. 

Наприклад: Так,я напишу цю програму. 

Проте: Слід відрізняти стверджувальні слова ТАК,ГАРАЗД від 

прислівників ТАК,ГАРАЗД, після яких кома не ставиться.Наприклад: Так 

ніхто ще не вирішував цю задачу! 

Коми – це парний звук-функція для відокремлення частин, які повністю 

або частково відірвались від основного змісту речення. Вони вживаються: 

Для віділення вставних слів і вставних речень: І, можливо, ми знову 

переможемо вірус. 

Примітка! Вставними найчастіше бувають такі слова й 

словосполучення: бач, бачиш, безперечно, безсумнівно, бувало, видимо, видно, 



відома річ, власне головне, головним чином, далебі, до речі, звичайно, звісно, 

здавалось, здається, значить, зрозуміло, кажуть, коротко кажучи, либонь, 

мабуть, між іншим, мовляв, може, можливо, навпаки, на жаль, на мій погляд, 

на нашу думку, наприклад, нарешті, на щастя, немає сумніву, отже, 

очевидно, певна річ, певно, по-перше, по-друге, правда, проте й однак ( не на 

першому місці в головному або підрядному реченні, де ці слова є 

сполучниками) та інші. 

2. При уточненнях,які відповідають на питання – а саме де, хто,що? 

-Я, системний адміністратор,… 

3. Для відокремлення поширенних прикладок і додатків. 

4. Слід відрізняти вставні слова від подібних до них слів, які є членами 

речення й комами не виділяються: Ці дії програми, до речі, викликають сумнів. 

Ці дії зробленіі до речі. 

Крапка з комою 

Крапка з комою ставиться там, де й одинична кома (тобто між 

однорідними членами речення і між частинами складного речення), якщо 

розділювані нею частини порівняно далекі за змістом або мають у собі 

розділові знаки. На місті крапки з комою завжди чується подовжена пауза. 

Крапка з комою вживається: 

• для виділення однотипних частин складного речення 

• між поширеними членами речення 

• у кінці рубрик. 

Двокрапка вживається: 

• у безсполучникових складних реченнях з різнотипними частинами, 

якщо друга частина розкриває загальний зміст першої або пояснює 

окрему її частину 

• після узагальнюючого слова перед однорідними членами речення 

(напр.: послідовність дій така: 1) довести, що речення складне; 2) 

з'ясувати вид складного речення та ін.); 

• при прямій мові у випадку, коли слова автора їй передують 

Тире 

Тире ставиться там, де й одинична та парні коми, а також там, де коми 

ставити не можна. Одиночне тире вказує на протиставлення (можна 

підставити а, але), наслідок, наступне пояснення або раптову зміну подій. 

Після одиничного тире робиться вичікувальна пауза і далі тон, як правило, 

підвищується (Адже ми всі – звичайні користувачі!). 

Парні тире виділяють з обох боків частини речення. Частина, виділена 

парним тире, вимовляється підвищеним тоном (І враз – заглушаючи всю 

метушню і ґвалт – по квартирі розляглися широкі і повнозвучні баси буфера. 

при відокремленій прикладці (Я так довго працював – завдяки твоїй 

підтримці – для того, що б доказати самому собі: можу); 

перед узагальнюючим словом після однорідних членів речення (На 

сайтах, у електронних книгах – скрізь неповна інформація про наш проект; 



при вставлених конструкціях: Є зразок – невже цього мало, – для 

виконання цієї роботи; 

у безсполучникових реченнях з різнотипними частинами, якщо між ними 

є умовно-часовий або наслідковий зв'язок: Зійде сонце – утру піт, ніхто не 

подякує за роботу; 

якщо друга половина безсполучникового складного речення має значення 

протиставлення: Ще недороблена програма – а вже працює. 

між двома словами, які вказують на просторову, часову або кількісну 

межу: за цей період ми планували зробити 15-20 підпрограм; 

при прямій мові для виділення слів автора; тире ставиться після іншого 

розділового знака; 

перед кожною реплікою в діалозі; 

 

Завдання за темою: 

 

1. Поставте потрібні розділові знаки. Поясніть пунктуацію речень.  

Вони наважились покинути небезпечне місце незважаючи на те що 

Остапові трудно було пускатися в далеку дорогу (Коцюбинський). Перед тим 

як одхилити ляду вона закриває ліхтар прислухається (Українка). Несподівано 

почулися постріли в той час як його підрозділ проходив через населений пункт 

(З газети). Я з друзями прийшов у ті місця де ще стоять глибокі озерця що як 

дівчата заглядають в очі (Малишко). Але голова йому видалась неймовірно 

важкою бо коли захотів озирнутися то йому було не сила її повернути (Рибак). 

Я люблю їхати на поле тоді коли ниви зеленіють та хвилюються зеленими 

хвилями коли обважнілі колоски черкаються об голову об вуха; коли ниви 

поцяцьковані волошками та червоними маківками (Нечуй-Левицький). Щоб 

глибоко збагнути душу народу треба знати його літературу (Мартич). Серпень 

вінчає літечко красне. У народі говорять що в цей час збереш з тим і зиму 

проведеш (Ткач). Хто сіє хліб хто ставить дім хто створює поему той буде 

предком дорогим народові своєму (Рильський). 

 

2. Прочитайте. Вставте пропущені розділові знаки. Перепишіть.  

А в хлібороба звісна річ роботи як води від снігу до снігу. Києво-

Могилянська академія безперечно стала колискою науки й культури всього 

східнослов'янського світу. Назву «Айдар» ріка одержала можливо тому що в 

окремих місцях до самої води підступають крейдяні оголення. Можливо хтось 

із вас теж захоче навчитися гончарному ремеслу. Хата безперечно надавала 

людині не тільки притулок а й створювала їй умови для повсякденного 

існування. Відцвів воронець, облетіли на вітрах маки польові рано вони 

зацвітають і швидко гаснуть зате літо вже виглядає із-за кучугур. 

 

3. Вставте потрібні розділові знаки, перепишіть. Поясніть правопис 

підкреслених слів. 



Земля здавалася ще чорніша й голіша і мимоволі прокинулася туга 

(Кобилянська). То була якраз половина дороги і жінка сіла спочити (Івченко). 

Минули десятки тисяч років а малюнки та фарби і досі збереглися (З журналу). 

Іван лежав перед ним непритомний але його могутня воля до життя й боротьба 

передались хірургові й заполонили його. Відтак згубилися і на полях стало ще 

пустіше (Кобилянська). Шпаки це імітатори веселі: то іволга у пісні їх 

дзвенить то хлопчик друзів кличучи свистить то соловейко розсипає трелі то 

колесо немазане скрипить (Рильський). 

 

Тестовий контроль за темою:  

 

1. У якому реченні правильно використана кома?  

а) Авальний кредит застосовується комерційними банками, як гарантійна 

послуга;  

б) В авансовому звіті працівник зазначає про використання авансу, для 

службових справ;  

в) Агент виконує певні операції за дорученням, від імені та за рахунок іншої 

особи; 

г) Акцептант зобов’язаний сплатити певну суму, за пред’явленим рахунком 

або векселем.  

 

2. У якому реченні правильно використане тире?  

а) Акції дають право акціонерам на отримання відповідної частини прибутку 

– дивіденду;  

б) Асоціації – створюються з метою постійної координації господарської 

діяльності;  

в) На сьогодні банкноти (банківські білети) – є основним видом паперових 

грошей;  

г) Товарна біржа – створює і регулює біржовий товарний ринок. 

 

3. У якому реченні правильно використана двокрапка?  

а) Авансова форма платежів здійснюється між: особами, установами, фірмами;  

б) Автоматизація виробництва є: частковою, комплексною і повною;  

в) Доактиву належать: майнові права фізичної або юридичної особи;  

г) Власність існує в таких формах: особистій, колективній, державній, 

приватній. 

 

 

4. У якому реченні правильно використані лапки?  

а) Ф’ючесний ринок – складова ринку, де укладаються «ф’ючерсні угоди»;  

б) У матеріальному виробництві показниками якості є 

«надійність»,«гарантійність», «довговічність», «технічний ресурс», 

«ремонтопридатність»;  

в) «Вільні ціни» – це ціни, що встановлюються вільно або на договірній основі;  



г) Рахунок «лоро»– рахунок, що відкривається банком своїм 

банкамкореспондентам. 

 

5. У якому реченні ставиться кома? 

а) Ф’ючерсні угоди вперспективі можуть замінити державне замовлення; 

б) Золото протягом багатьох віків виконувало роль грошового товару; 

в) Крім того придбання патентної ліцензії пов’язане з комерційнимризиком; 

г) Кошти кооперації формують переважно з пайових і членських внесків. 

 

6. У якому реченні ставиться тире? 

а) Економічне мислення є структурним елементом мислення людинивзагалі; 

б) Валютна політика ведеться спеціальним органом Міністерствомфінансів; 

в) Концерн об’єднує різні промислові підприємства для спільноїдіяльності; 

г) Економіка кожної країни розвивається в системі суспільного поділупраці. 

 

7. У якому реченні ставиться двокрапка? 

а) До засобів праці належать інструменти, машини, механізми, різніпристрої; 

б) Одиницями виміру відпрацьованого часу є людино-день, людино-година; 

в) Державний бюджет складається з дохідного і видаткового показників; 

г) Гроші виконують п’ять функцій міри вартості, засобу обігу, засобуплатежу, 

засобу нагромадження, міри вартості світових грошей. 

 

8. У якому реченні ставиться крапка з комою? 

а) Експансія – розширення сфери впливу зайняття чужих територійринків; 

б) Завод є первинною ланкою виробництва однією з основпідприємництва; 

в) Змінний капітал витрачається на придбання робочої сили зазнає частихзмін; 

г) Фондовіддача – це виробництво продукції на 1 грн. Основнихвиробничих 

фондів фондомісткість відображає вартість основнихвиробничих фондів. 

 

9. У якому реченні ставляться дужки? 

а) Основні виробничі фонди засоби праці використовуються тривалийчас; 

б) Комерційні банки що мають ліцензію створюють каси іноземноївалюти; 

в) Позичальник зберігає право власності на майно віддане в 

заставукредиторові; 

г) Конкуренція є важливою рушійною силою розвитку економічнихсистем 

складовою частиною їх господарського механізму. 

 

10. У якому реченні ставляться лапки? 

а) Марка – термін, символ, малюнок або їх сполучення для 

ідентифікаціїчогось; 

б) Обігові гроші – ресурси для створення запасів і авансування затрат; 

в) Фрахт – це плата за перевезення вантажів водними шляхами; 

г) Найпростіший метод ціноутворення – це розрахунок ціни за формулою 

середні витрати плюс прибуток. 

 



11. У якому реченні помилково вжиті розділові знаки? 

а) Порядок відкриття і закриття розрахункових рахунків 

встановлюєтьсябанками; 

б) Розрахункові картки дають право: придбати товар, отримати послугибез 

оплати готівкою; 

в) Кваліфікований працівник має більший обсяг інформації, ніжпрацівник 

простої праці; 

г) Наслідком соціальних процесів є завжди зміна соціальної 

структуринаселення. 

 

12. У якому реченні помилково вжиті розділові знаки? 

а) Кінцевим результатом суспільного виробництва є національний дохід; 

б) Спонсорство здійснюється, переважно, з метою реклами безодержання 

якихось доходів; 

в) Спільні підприємства розробляють і затверджують програми 

своєїдіяльності; 

г) Доспеціальних фондів належать такі: пенсійний, фонд зайнятості,ліквідації 

Чорнобильської аварії. 

 

13. У якому реченні помилково вжиті розділові знаки? 

а) Найважливішою ознакою спеціалізації є вид продукції; 

б) Споживчий кредит є переважно короткотерміновим 

абосередньотерміновим; 

в) Особисте споживання забезпечує функціонування основноїпродуктивної 

сили людини; 

г) Вклад, на який немає заповіту, видається банком спадкоємцям 

увстановленому законом порядку. 

 

 

 

Тема 11 

Гендерні аспекти ділового спілкування. 

(2 години) 

 

Актуальність теми. Чоловіки та жінки по-різному поводять себе у різних 

комунікативних ситуаціях, а знання про це допоможуть зробить дискурс більш 

ефективним. 

Цілі навчання: 1. Вивчення гендерних особливостей; 2. Набуття навичок 

організації ефективного усного та письмового дискурсу. 

Загальна мета: організація ефективного дискурсу з урахуванням 

особливостей як адресата, так і адресанта. 

 

Література: 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – 552 с. 



2. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для 

студентів економічних спеціальностей / Марія Брус. –– третє доповнене 

видання. –– Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. –– 306 с. 

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 3-тє вид., доповнене. — X.: 

Торсінг, 2003.- 448 с. 

4. Пивоваров В. М., Савченко Л. Г., Калашник Ю. І. Ділова українська 

мова: Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с. 
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видання. – К.: Центр учбової літера-тури, 2008. – 256 с. 

7. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців: Навч. 

посібник. — К.: Літера ЛТД, 2004. — 400 с. 

8.Інтернет-ресурс.  Режим електронного доступу: http://linguistics-

konspect.org/?content=2438 

9.Інтернет-ресурс.  Режим електронного доступу: 
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vzhyvaty-feminityvy-u-dilovodstvi 

 

 

Основні теоретичні питання до теми: 

1. Особливості жіночого дскурсу. 

2. Особливості чоловічого дискурсу. 

3. Невербальне спілкування. 

 

Характер мовленнєвого спілкування, його стратегія, стиль, тональність 

великою мірою залежать від гендерних (англ. gender – рід) (соціостатевих) й 

комунікативних статусів учасників спілкування. 

На поведінку й спілкування жінок і чоловіків істотно впливають два 

чинники: психофізіологічні особливості та гендерні стереотипи (механізми, 

що забезпечують закріплення і трансляцію гендерних ролей від покоління до 

покоління). 

Щодо особливостей особистості й темпераменту психологи стверджують, 

що жінки більшою мірою екстравертні (лат. extra – зовні і verto – повертаю), 

товариські, активні, емпатичні (співчутливі) й дбайливі, а чоловіки більш 

автономні, настійливі, авторитарні й інтелектуальні. Жінки, як правило, 

перевершують чоловіків у всьому, що стосується мови (дівчатка починають 

раніше говорити, мають багатший словниковий запас, утворюють складніші й 

різноманітніші речення); вони більше схильні до кохання, прихильніші, 

емоційніші. Чоловіки частіше є лідерами; їхня самооцінка залежить від успіхів 

у сфері предметної діяльності, стабільніша і загалом вища від жіночої. 

Істотно різняться стилі чоловічого і жіночого спілкування: 

1. У спілкуванні чоловіків найважливішою є інформація, тобто факти, 

цифри і результати. Жінки, крім інформації, великою мірою зорієнтовані на 

атмосферу спілкування, на інтерактивні, міжособистісні аспекти. 
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2. Чоловіки у комунікації зорієнтовані на соціальні статуси і владу; вони 

пристосовуються до ієрархічних соціальних ролей у комунікації. Жінки 

віддають перевагу партнерській, рівноправній комунікації; вони зорієнтовані 

на встановлення хороших стосунків, прагнуть до їх зміцнення, знищення 

соціальних та інших ієрархічних бар’єрів. Тобто жінки намагаються скоротити 

дистанцію між собою і партнером у комунікації, а чоловіки цю дистанцію 

підтримують. 

3. Чоловіки частіше обирають роль «одинокого воїна», який повинен 

завоювати певну позицію в комунікації або залишитися в ній самотнім. Жінки 

значно краще почуваються в колективі, легше встановлюють контакти. Тобто 

чоловіки віддають перевагу комунікації асиметричній, а жінки – симетричній. 

4. Мовлення жінок насичене засобами опису почуттів, настроїв, емоцій; 

воно емоційніше, ніж чоловіче. 

5. Жінки переважно формулюють свої бажання непрямо, а тому болісно 

реагують на приховані інтенції співрозмовників; вони легше, ніж чоловіки, 

«вичитують» імплікатури (щоправда, іноді не ті, що насправді вкладені в 

комунікацію). Це часто стає причиною конфліктів. Жінки очікують від 

чоловіків «відгадування» їхніх бажань; чоловіки зорієнтовані на прямі 

прохання, вимоги. 

6. Чоловіки, як правило, формулюють пропозиції прямо; жінки – у вигляді 

запитань. Жінки частіше кажуть «думаю…», «вважаю…», навіть тоді, коли 

цілком переконані у своїй правоті. Чоловіки формулюють свої міркування 

значно категоричніше. Це часто спричиняє невпевненість у жінки, стає 

причиною непорозумінь. 

7. У розмовах, дискусіях тощо чоловіки частіше, ніж жінки, акцентують 

на власній позиції. Жінки зорієнтовані на загальну атмосферу спілкування, а 

тому їм краще вдається формування гармонійної, позитивної атмосфери 

перебігу комунікації. 

8. У конфліктних ситуаціях жінки частіше, ніж чоловіки, відмовляються 

від своїх поглядів, позицій. 

9. Чоловіки розв’язують конфлікти раціональним способом, за 

допомогою аргументів і переконань; жінки схильні до емоційного їх 

вирішення. 

10. Жінкам легше, ніж чоловікам, звернутись до когось за допомогою; 

чоловіки витлумачують це як слабкість. 

Що ж стосується аспектів спілкування, пов’язаних із мовним кодом, то 

дослідники лінгвогендерологічних проблем зазначають, що в мовленні 

чоловіків простежується більша кількість іменників і дієслів, жінки віддають 

перевагу прикметникам і прислівникам. У мовленні жінок частіше 

трапляються актуалізатори (так? ти що? га? тощо), сигнали наявності 

зворотного зв’язку і уваги до слів співбесідника (так, ага, угу, о тощо). Жінки 

спокійніше реагують на перебивання мовлення, їх мовний код містить більшу 

кількість засобів ввічливості, меншу кількість грубих і лайливих виразів. У 

мовленні жінок частіше спостерігається явище неточного («приблизного») 

називання предметів (наприклад, у магазині: Покажіть мені, будь ласка, цю 



штуку); чоловіки ж намагаються називати все точно. Жінки частіше вживають 

слова із значенням невпевненості (мабуть, напевне і под.) і описові вирази 

внутрішніх етапів (Я від усього цього холодна) та інші особливості. 

Австрійські дослідниці спілкування чоловіків і жінок, гендерних 

стосунків у діловій сфері К.Опперман і Е.Вебер дають власну характеристику 

спілкуванню чоловіків і жінок. Для жінок, за К.Опперман, «людська 

близькість є ключем до світу зв’язків, стосунків, метою якого є згода і 

мінімізація відмінностей». 

А для чоловіків, за Е.Вебер, «незалежність – ключ до світу, 

зорієнтованого на статус. Формулювати накази і їх виконувати – це реалізація 

правил ієрархії». 

Отже, зовнішні (ситуація, контекст) і внутрішні (соціальні та 

психологічні) складові спілкування виступають у тісному зв’язку, впливаючи 

на перебіг комунікації загалом, її прагматику – зокрема. 

 

 

Завдання за темою: 

 

Вправа 1. Напишіть міні-твір про Ваш особистий досвід стосовно 

міжгендерного спілкування. 

 

Тестовийконтроль за темою: 

 

1. Спілкування –  

а) взаємодія людей з метою пізнання один одного;  

б) культура життя і співпраці людей, колективів;  

в) організація людських колективів для творчої праці;  

г) установлені норми поведінки і правила ввічливості.  

 

2. Засоби спілкування –  

а) лише вербальні засоби комунікації;  

б) частина вербальних і невербальних засобів;  

в) сукупність вербальних і невербальних засобів;  

г) лише невербальні засоби комунікації.  

3. Мовний етикет –  

а) сукупність усіх мовних і немовних засобів;  

б) установлені норми поведінки і правила ввічливості;  

в) інтелектуальний потенціал, навички комунікації;  

г) сукупність словесних формул ввічливості.  

 

4. Прилюдний виступ –  

а) виголошування теми перед великою аудиторією;  

б) опанування словесними формулами ввічливості;  

в) засвоєння норм поведінки і правил ввічливості;  

г) збирання й упорядкування важливого матеріалу. 



 

5. Жанри виступів –  

а) бесіда, голосування, мітинги;  

б) дискусія, повідомлення, промови;  

в) лекція, нарада, підрахунки;  

г) збори, звернення, вибори.  

 

6. Форми підготовки до виступу –  

а) виписки, слова, простий план;  

б) реферат, сполучення, вислови;  

в) тези, конспект, складний план;  

г) речення, лекція, положення.  

 

7. Форми впливу на слухачів –  

а) навіювання, фрази, сприймання;  

б) повторення, вислови, слухання;  

в) наслідування, виписки, говоріння;  

г) переконання, аргументи, цитати.  

 

8. Повідомлення –  

а) передавання інформації усім або певним особам;  

б) обговорення особами суперечливого питання;  

в) читання викладачем лекції в навчальному закладі;  

г) промова з нагоди якогось ювілею чи якоїсь події.  

 

9. Промова –  

а) доведення інформації до певного кола осіб;  

б) виголошування теми з нагоди події чи ювілею;  

в) обговорення питання з метою обміну думками;  

г) розв’язання важливого суперечливого питання.  

 

10. Доповідь –  

а) виклад певних питань з висновками й пропозиціями;  

б) промова з нагоди знаменної дати, події, якогось ювілею;  

в) виголошування теми викладачем у навчальному закладі;  

г) вирішення складного суперечливого питання. 

 

 

 

Тема 12 

Написання різних видів документів. 

(10 годин) 

 



Актуальність теми. Для сучасного управлінця написання різних видів 

документів – це повсякдення, тому професійний керівник повинен вільно 

володіти навчками написання документів. 

 

Цілі навчання 

1. поглибити знання про існуючі види документів; 

2.навчитися складати різні види документів. 

Загальна мета: опануватинавичками складання різних видів документів. 

 

Література: 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – 552 с. 

2. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для 

студентів економічних спеціальностей / Марія Брус. –– третє доповнене 

видання. –– Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. –– 306 с. 

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 3-тє вид., доповнене. — X.: 

Торсінг, 2003.- 448 с. 

4. Пивоваров В. М., Савченко Л. Г., Калашник Ю. І. Ділова українська 

мова: Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с. 

5. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : 

навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К. : НАДУ, 2011. – 168 с. 

6. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє 

видання. – К.: Центр учбової літера-тури, 2008. – 256 с. 

7. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців: Навч. 

посібник. — К.: Літера ЛТД, 2004. — 400 с. 

 

 

Основні теоретичні питання до теми: 

1. Характеристика документів за призначенням: документи щодо 

особового складу (заява, автобіографія, резюме, характеристика, 

рекомендаційний лист тощо), з господарсько-договірної діяльності, обліково-

фінансові (доручення, розписка), довідково-інформаційні (прес-реліз, 

повідомлення про захід, звіт, службова записка, рапорт, довідка, протокол, 

витяг із протоколу тощо), розпорядчі.  

2. Вимоги до змісту та розташування реквізитів документів.  

3. Особливості створення бланків документів.  

4. Основні правила написання та оформлення текстів документів.  

5. Особливості побудови констатуючої і розпорядчої частини в 

розпорядчих документах. 

 

 

Завдання за темою: 

 

1. Напишіть протокол засідання структурного підрозділу організації, 

де Ви працюєте. 



 

2. Написати службового листа. 

 

3. Підготовути наказ про відрядження. 

 

4. Написати акт про виконані роботи. 

 

5. Написати річний звіт з лікувальної роботи. 

 

6. Підготувати автобографію. 

 

7. Написати заяву (наприклад, про відпустку). 

 

8. Підготувати резюме. 

 

Тестовий контроль за темою: 

 

1. Складовими частинами документів є 

а) тексти як основа побудови документів; 

б) бланки як сукупність відтворених елементів; 

в) реквізити як структурні елементи документів; 

г) формуляри як сукупність складових частин. 

 

2. Автобіографія 

а) виражає волевиявлення людини щодо розпорядження чимсь; 

б) містить опис найвагоміших моментів з життя певної людини; 

в) характеризує трудові, моральні, інтелектуальні якості особи; 

г) оцінює дії, вчинки, поведінку особи за трудовий період. 

 

3. Заява 

а) містить звіт працівників про виконані доручення, справи; 

б) виражає думки людини щодо покращення діяльності установ; 

в) містить прохання або пропозицію щодо здійснення прав людини; 

г) відображає незадоволення людини діями, справами установи. 

 

4. Характеристика 

а) виражає прохання або пропозицію щодо захисту інтересів людини; 

б) містить звіт особи чи установи про виконану роботу; 

в) характеризує найвагоміші моменти з життя і діяльності особи; 

г) містить опис трудових і моральних якостей людини. 

 

5. Доповідна записка 

а) повідомляє про виконання окремих завдань, службових доручень; 

б) підтверджує біографічні, юридичні факти з життя певних осіб; 

в) інформує про хід певної роботи чи її підсумки за окремий період; 



г) відображає інтелектуальні, моральні і трудові якості людей. 

 

6. Оголошення 

а) аналізує факти, події, ситуації з життя осіб чи установ; 

б) передає інформацію для певного кола зацікавлених осіб; 

в) характеризує зміст книги, збірника, статті, рукопису; 

г) запрошує людей взяти участь у якомусь заході. 

 

7. Доручення 

а) повідомляє про передачу особою своїх повноважень іншій особі; 

б) підтверджує факти, події, ситуації з життя осіб або установ; 

в) інформує про завершення дій, виконуваних особою, установою; 

г) засвідчує одержання матеріальних цінностей, грошових засобів. 

 

8. Розписка 

а) засвідчує зведення статистичних даних та інших відомостей; 

б) підтверджує виконання певних дій особою чи групою осіб; 

в) повідомляє про передачу особою своїх повноважень іншій особі; 

г) інформує про факти, події, ситуації з життя осіб або установ. 

 

9. Накладна 

а) містить відмову оплачувати грошові, розрахункові документи; 

б) інформує про якісь факти, події, ситуації з життя установ; 

в) засвідчує право на одержання, відправлення або видачу чогось; 

г) підтверджує наявність матеріальних цінностей і грошових засобів. 

 

10. Декларація 

а) відображає проголошення урядом, партією певних принципів,положень; 

б) містить правила, які регулють діяльність працівників та установ; 

в) засвідчує факти, події, ситуації з життя працівників та установ; 

г) містить розпорядження найвищого органу, глави держави. 

 

11. Закон 

а) відображає розв’язання найбільш важливих питань органамиуправління; 

б) містить загальнообов’язкові державні правила, закріплені юридично; 

в) охоплює правила, які регулюють діяльність установ, організацій; 

г) фіксує відомості про діяльність працівників та установ. 

 

 

 

Тема 13 

Складання презентацій. 

(2 години) 

 



Актуальність теми. У сучасному діловому світі саме презентація є дуже 

ефективним прийомом повідомлення нової інформації, який одночасно 

спрямований як на аудіальний, так і н віжуальний канал сприйняття 

інформації. 

 

Цілі навчання: навчитися складати презентацію. 

Загальна мета: удосконалити професійного спілкування; поглибити знання 

про граматику та синтаксис сучасної української мови; розвивати практичні 

уміння та навички щодо використання  різних частин мови у фахових текстах. 

 

Література: 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – 552 с. 

2. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для 

студентів економічних спеціальностей / Марія Брус. –– третє доповнене 

видання. –– Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. –– 306 с. 

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 3-тє вид., доповнене. — X.: 

Торсінг, 2003.- 448 с. 

4. Пивоваров В. М., Савченко Л. Г., Калашник Ю. І. Ділова українська 

мова: Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с. 

5. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : 

навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К. : НАДУ, 2011. – 168 с. 

6. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє 

видання. – К.: Центр учбової літера-тури, 2008. – 256 с. 

7. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців: Навч. 

посібник. — К.: Літера ЛТД, 2004. — 400 с. 

 

 

Основні теоретичні питання до теми: 

1. Вимоги до змісту презентації. 

2. Основні етапи підготовки презентації. 

 

Завдання за темою: 

 

1. Підготувати презентацію про місце Вашої роботи або на тему з 

ділової української мови 

 

Тестовий контроль за темою: 

 

1. Ділові прилюдні виступи 

а) доповіді розкривають питання з життя й діяльності колективу; 

б) промови висвітлюють щось, впливаючи на розум, почуття слухачів; 

в) лекції пропагують різні наукові знання в навчальних закладах; 

г) бесіди виявляють істину через проведення різних дискусій. 

 



2. Форми колективного розгляду проблем – 

а) конференції, промови, бесіди; 

б) переговори, наради, збори; 

в) засідання, доповіді, урочистості; 

г) дискусії, повідомлення, ювілеї. 

 

3. Переговори 

а) відбуваються з певною діловою метою; 

б) містять аналіз ситуації, план дій, дискусії; 

в) ведуться з дотриманням етичних норм; 

г) проходять за участю лише високопосадових осіб. 

 

4. Наради 

а) обговорюють важливі суспільні проблеми; 

б) приймають рішення в усіх сферах суспільного життя; 

в) інформують працівників про плани роботи установи; 

г) проходять у жвавій, емоційній, дискусійній обстановці. 

 

5. Збори 

а) розглядають проблеми з метою їх осмислення й розв’язання; 

б) збирають людей, яких об’єднуть спільні інтереси, справи; 

в) містять висвітлення, обговорення проблем і прийняття рішень; 

г) передбачають виступи лише членів президії чи робочої групи. 

 

6. Культура слухання – 

а) активна, творча і цілеспрямована діяльність слухача; 

б) виявлення бажання слухати й розуміти промовця; 

в) перефразування висловленої думки своїми словами; 

г) постійне вираження власного ставлення до почутого. 

 

7. Реагування слухачів – 

а) звернення за уточненнями і з питаннями до промовця; 

б) формулювання думки своїми словами з метою уточнення; 

в) відбиття почуттів з відволіканням від змісту висловлювання; 

г) систематичне й послідовне переведення уваги на інші питання. 

 

8. Типи поведінки слухачів – 

а) оцінювання, тлумачення, підтримання висловлювання; 

б) використання вербальних і невербальних засобів мовлення; 

в) уточнення, чуйне сприйняття, розуміння висловлювання; 

г) розкриття власних думок, почуттів, інтересів, уподобань. 

 

9. Нерефлексивне слухання – 

а) співрозмовникові важко передати свої почуття; 

б) бар’єром у спілкуванні стає різний статус партнерів; 



в) слухачам важко сприймати незрозумілу інформацію; 

г) наявність регулярного зворотного зв’язку між людьми. 

 

10. Рефлексивне слухання – 

а) досягнення взаєморозуміння між співрозмовниками; 

б) вживання необхідних питань і уточнень між партнерами; 

в) продумане регулярне використання зворотного зв’язку; 

г) розуміння і сприйняття теми неоднорідною аудиторією. 

 

11. Культура говоріння – 

а) творче розв’язання конкретних комунікативних завдань; 

б) стимулювання слухачів до створення відповідних образів; 

в) вміле поєднання мовних і немовних засобів спілкування; 

г) використання всього лексичного багатства української мови. 

 

12. Побудова висловлювання – 

а) використання рівноправної і нерівноправної взаємодії; 

б) дотримання тільки одностороннього напряму спілкування; 

в) увага на мотиви саморозвитку і самоактуалізації учасників; 

г) виділення і розв’язання конкретних комунікативних завдань. 

 

13. Ділова професійна етика – 

а) система загальноприйнятих історичних мовних засобів; 

б) культура життя і співпраці професійної групи людей; 

в) активна й творча організація професійного колективу; 

г) самовіддане і посильне виконання професійних обов’язків. 

 

14. Діалогічна взаємодія – 

а) особистісно рівноправні позиції співрозмовників; 

б) наявність діалогічних відносин між співрозмовниками; 

в) переважання мотивів саморозвитку й самоактуалізації; 

г) нерівноправний, односторонній обмін інформацією. 

 

15. Монологічна взаємодія – 

а) домінування, переважання у висловлюванні промовця; 

б) використання розгорнутих і складних висловлювань; 

в) вдумливе добирання слів і вибудовування речень; 

г) рівноправне передання і сприйняття інформації. 

 

 

 

Тема 14 

Орфографічні норми. Вживання апострофа, м’якого знака. 

(2 години) 

 



Актуальність теми. Знання цієї теми сприятиме розширенню словникового 

запасу, поповненню його загальновживаною лексикою, а також поліпшить 

грамотність, Її знання є базою для подальшого опанування спеціальною 

лексикою та термінологією, забезпечить виходи в різні тематично спрямовані 

види мовленнєвої діяльності: усне монологічне та діалогічне мовлення, а 

також інтерпретування одержаної інформації в різних видах письмового 

висловлювання. 

 

Конкретні цілі: 

1. Вміти правильно вживати м’який знак, апостроф. 

2. Закріплювати граматичні, синтаксичні, стилістичні навички перекладу 

спеціальних текстів та навички роботи зі словниковою та довідниковою 

літературою. 

3. Формувати навички адекватного перекладу текстів. 

4. Вміти створювати лексико-граматичні конструкції з правильним 

добором слів. 

5. Засвоїти правила написання слів іншомовного походження. 

Загальна мета. Вміти використовувати засвоєну загальновживану лексику в 

різних видах мовленнєвої діяльності, вміти читати науково-популярний текст 

з повним охопленням та розумінням змісту та подальшим відтворенням 

інформації на репродуктивному рівні. 

 

Література: 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – 552 с. 

2. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для 

студентів економічних спеціальностей / Марія Брус. –– третє доповнене 

видання. –– Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. –– 306 с. 

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 3-тє вид., доповнене. — X.: 

Торсінг, 2003.- 448 с. 

4. Пивоваров В. М., Савченко Л. Г., Калашник Ю. І. Ділова українська 

мова: Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с. 

5. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : 

навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К. : НАДУ, 2011. – 168 с. 

6. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє 

видання. – К.: Центр учбової літера-тури, 2008. – 256 с. 

7. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців: Навч. 

посібник. — К.: Літера ЛТД, 2004. — 400 с. 

 

 

Основні теоретичні питання до теми: 

1. Правопис апострофа. 

2. Правопис м’якого знака. 

 

 



Завдання за темою: 

 

1. Перепишіть речення; на місці крапок, де треба, вставте пропущені 

букви. Поясніть правила вживання м’якого знака. 

1. Новий директор пос..лився пришколі у двох маленьких кімнатах. 

Сухомлинс..кий вставав рано і, щоб не розбудити дружину й малих дітей, 

навшпин..ках виходив з квартири. 2. З багат..ма вчителями він був знайомий, 

та за д..ні спіл..ної роботи вони ще біл..ше здружили.. . 3. Слухаєш.. Василя 

Ол..ксандровича на педраді і дивуєш..ся: н..вже у н..го вистачит.. терпцю? 4. 

Відчу..я краси слова облагороджує духовний с..віт людини ще в ран..ому 

дитинстві. У ц..ому відчут..і — одно з дж..рел людс..кої культури. 5. Питан..я, 

що стояло с..огод..ні на повістці ден..ій, було дуже важливе. 6. Сухомлинс..кий 

знав педагогічні праці Комен..с..кого так само, як мат..рин..с..кі пiс..ні. (З тв. 

І. Цюпи) 

 

2. Перекладіть слова українською мовою. З’ясуйте вживання м’якого 

знака. 

Барельеф, безземелье, белорусский, вольнодумец, Горький, газель, 

греческий, доброволец, древнеписьменный, жизненность, 

западноказахстанский, Зелинский, импульсный, йеменский, кабельщик, 

ремень, лежень, мультипликатор, миллион, навьючить, павильон, 

прядильщица, спектакль, углевод. 

 

3. Перепишіть, замість крапок поставте, де потрібно, м’який знак і 

поясніть правопис кожного слова. 

Тон..ший, мен..ший, молот..ба, с..огодні, борот..ба, сіл..с..кий, 

п’ят..десят.., вісім..десят.., лікар.., батал..йон, Хар..ків, кріз.., Гор..кий, тр..ох, 

п’ят..ох, піс..ня, т..мяний, чебрец.., на таріл..ці, Натал..ці. 

 

4. Поставте, де потрібно, м’який знак або апостроф. Слова впишіть 

утри колонки: упершу — з м’яким знаком, у другу — з апострофом, у 

третю — без м’якого знака і апострофа. Поясніть правопис і значення цих 

слів. 

Авен..ю, ал..янс, ател..є, барел..єф, батал..йон, бл..юз, б..юро, вал..юта, 

вар..єте, В..єтнам, дос..є, д..юшес, кс..ондз, кур..йоз, к..ювет, л..юкс, мад..яр, 

медал..йон, мезал..янс, міл..йонер, модел..єр, Мол..єр, м..юзик-хол, н..юанс, 

Н..юфаундленд, п..єдестал, порт..єра, рант..є, Севіл..я, фаміль..ярний, 

фокстер..єр, ф..юзеляж, Х..юстон, шансон..є, шампін..йон. 

 

5. Випишіть слова, у яких є орфограма «Правопис м’якого знака». 

Поясніть правопис. 

За монастирськими мурами починало сутеніти. У низькій тісній келії з 

одним підсліпуватим віконцем було зовсім темно. Кирилко вивів ще кілька 

букв, витер гусяче перо об густу русяву копичку волосся. Воно забране 

http://linguana.com.ua/ukrayinska-mova/orfografiya/vzhyvannya-m-yakogo-znaka.html
http://linguana.com.ua/zno/oriyentovni-zavdannya-konkursu-znavtsiv-ukrayinskoyi-movy-4-klas.html
http://linguana.com.ua/ukrayinska-mova/orfografiya/vzhyvannya-apostrofa.html
http://linguana.com.ua/ukrayinska-mova/orfografiya/orfografiya-orfograma-vydy-orfogram.html


ремінцем, щоб пасма на очі не спадали. Якусь мить він помилувався 

написаним і побіг до Трохима по свічку. 

До переписування справжніх великих книг Кирилка ще не допускають. 

Але старається хлопець, аж язика висунув, аж крапельки поту зарясніли на 

обличчі (За Н. Матвійчуком). 

6. Запишіть, розподіляючи слова на два стовпчики (з м’яким знаком і 

без нього). 

Барабан..щик, дон..ці, сопіл..ці, рибал..ці, гал..мувати, корін..ці, 

ц..вірі..кати, мен..ше, т..мяний, біл..ше, змагают..ся, дон..чин, сіл..с..кий, 

облич.., річ.., Гадяч.., піч.., різ..бяр, камін..чик, стан..те, шіст..ма, Хар..ків, 

Ведмед..чук, Ковал..чук, Уман..щина. 

 

7. Наведені слова запишіть українською мовою, згрупуйте їх за 

правилами вживання м’якого знака та апострофа. 

Бильярд, бульвар, бюджет, бюллетень, гильотина, гравюра, дебют, дюйм, 

интервью, интерьер, инъекция, кабальєро, каньон, карьера, колье, компаньон, 

конферансье, курьер, меню, миллиардер, Ньютон, премьера, пьедестал, Уэльс. 

 

8. Випишіть слова у дві колонки: у ліву – з апострофом, у праву – без 

нього. 

В..єтнам, хутор..янин, об..єм, б..юст, б..є, лл..ється, Ілл..я, об..єкт, 

р..яно,  об..єднання, напам..ять, астрахан..ський, ув..язнений. 

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу літеру - отримаєте назву твору 

Б. Олійника. 

 

9. Випишіть слова у дві колонки: у ліву – з апострофом, і праву – без 

нього. 

Дит..ясла. духм..яні снопи, ін..єкція, в..яжеться, Р..єпін, св..ятопис, 

п..ятсот, кров..ю, міл..йони, В..єтнам, бур..як. 

Ключ. Підкресліть у кожному слові або словосполученні передостанню 

букву – прочитаєте назву одного з творів Лесі Українки. 

 

10. Запишіть слова у дві колонки: 1) у яких вживається апостроф; 2) 

у яких не вживається апостроф. 

Опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, 

електрозвар..ювання, ад..ютант, атель..є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, 

вар..яг, Лук..янівка, інформб..юро, об..єкт, кань..йон, верб..я, р..явкнути, 

арф..яр, авант..юра, дов..янути, щупл..явий, оп..яніти, евол..юція. 

Ключ. Підкресливши перші букви, прочитаєте прислів'я. 

 

11. Розташуйте слова у два стовпчики: в перший з апострофом, у 

другий без нього. 

Інтерн..ю, ф..юзеляж, різьб..яр, верб..я, ад..юльтер, ад..ютант, н..юанс, 

к..ювет, нав..язливий, Омел..ян. 

http://linguana.com.ua/zno/olimpiada-z-ukrayinskoyi-movy-4-klas-variant-3.html
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Ключ. Прочитавши перші букви у словах, спочатку в першому 

стовпчику, а потім у другому отримаєте ім'я та прізвище «каменяра» України, 

автора збірки «З вершин і низин», п'єси «Украдене щастя». 

 

Тестовий контроль за темою: 

1. Норми орфографії включають 

а) правила вживання слів, словосполучень, речень; 

б) правила написання слів разом, окремо, через дефіс; 

в) правила побудови синтаксичних конструкцій; 

г) правила літературної вимови і наголошування. 

 

2. У якому варіанті всі слова пишуться з апострофом? 

а) бар’єр, куп’юра, зв’язок, від’єднати; 

б) безгрошів’я, прем’єр, кар’єра, б’юджет; 

в) дріб’язок, з’єднання, круп’є, ф’ючерс; 

г) безправ’я, суб’єкт, кон’юнктура, б’юро. 

 

3. У якому варіанті всі слова пишуться з м’яким знаком? 

а) рантьє, гараньтійний, браконьєр, спільний; 

б) мільйон, повірьте, тоньший, відстань; 

в) компаньйон, досьє, купівля, сільський; 

г) тантьєма, ультимо, мільярд, фільєра. 

 

4. У якому варіанті всі слова мають апостроф? 

а) безгрошів’я, кар’єризм, від’єднати, ф’ючерс; 

б) роз’яснити, зв’язаний, безправ’я, мавп’ячий; 

в) дріб’язок, прем’єр, пред’явник, медв’яний; 

г) дистриб’ютор, возз’єднання, рант’є, довір’я. 

 

5. У якому варіанті всі слова пишуться з м’яким знаком? 

а) брильянт, мільйон, досьє, меньший; 

б) людськість, конферансьє, каньйон, якісьть; 

в) боязькість, мільярд, фільєра, медальйон; 

г) спільність, український, більярд, дольовий. 

 

6. М’який знак пишеться в усіх наведених твердженнях, окрім 

а) після [л] перед літерами, що позначають м’які приголосні звуки; 

б) після [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н] у кінці та в середині слів; 

в) після м’яких приголосних в середині складу перед [о]; 

г) після [р] в кінці слова і складу. 

 

7. Апостроф пишеться в усіх наведених твердженнях, окрім 

а) після [б], [п], [в], [м], [ф] перед я, ю, є, ї; 

б) після [р] у кінці складу, коли [р] позначає твердий звук; 

в) після м’яких приголосних перед я, ю, є, ї, йо; 



г) після префіксів та першої частини складних слів. 

 

8. У якому варіанті всі слова частково пишуться з апострофом? 

а) кар’єризм, безгрошів’я, від’єднати, ф’ючерс; 

б) зв’язаний, безправ’я, роз’яснити, зм’якнути; 

в) прем’єр, пред’явник, дріб’язок, без’ідейний; 

г) воозз’єднання, круп’є, довір’я, дистриб’ютор. 

 

9. У якому варіанті всі слова частково пишуться з м’яким знаком? 

а) брильянт, мільйон, досьє, компаньйон; 

б) людськість, конферансьє, каньйон, якість; 

в) боязкість, мільярд, фільєра, медальйон; 

г) спільність, український, більярд, майбутьнє. 

 

10. У якому варіанті всі слова частково пишуться з великої літери? 

а) Рада Безпеки, Президент України, Банк “Аваль”; 

б) Кабінет Міністрів України, День Перемоги, Волинь; 

в) Всесвітня Рада Миру, Західна Україна, Приватбанк; 

г) Конституційний Суд України, Поділля, Укрсоцбанк. 

 

11. Апостроф в офіційно-діловому стилі 

а) вживається в деяких іншомовних словах перед я, ю, є; 

б) вживається після першої частини складних слів перед я, ю, є, ї; 

в) вживається після деяких іншомовних префіксів перед ю, є; 

г) вживається після твердого і м’якого [р] в різних місцях слова. 

 

12. М’який знак в офіційно-діловому стилі 

а) вживається в іншомовних словах після звуків [д], [т], [з], [с], [л], [н] 

перед я, ю, є, йо; 

б) вживається після [л] перед м’якими приголосними звуками; 

в) вживається після м’яких приголосних в середині складу перед [о]; 

г) вживається між двома однаковими чи різними м’якими приголосними. 

 

13. Велика літера в офіційно-діловому стилі 

а) вживається в прізвищах, іменах, по батькові; 

б) вживається в назвах найвищих державних органів; 

в) вживається в назвах конгресів, конференцій 

 

Тема 15 

Орфографічні норми. Правопис слів іншомовного походження, великої 

літери у власних назвах, імен по батькові. 

(2 години) 

 

Актуальність теми. Знання цієї теми сприятиме розширенню словникового 

запасу, поповненню його загальновживаною лексикою, а також поліпшить 



грамотність, Її знання є базою для подальшого опанування спеціальною 

лексикою та термінологією, забезпечить виходи в різні тематично спрямовані 

види мовленнєвої діяльності: усне монологічне та діалогічне мовлення, а 

також інтерпретування одержаної інформації в різних видах письмового 

висловлювання. 

 

Конкретні цілі: 

1. Закріплювати граматичні, синтаксичні, стилістичні навички перекладу 

спеціальних текстів та навички роботи зі словниковою та довідниковою 

літературою. 

2. Формувати навички адекватного перекладу текстів. 

3. Вміти створювати лексико-граматичні конструкції з правильним 

добором слів. 

4. Засвоїти правила написання слів іншомовного походження. 

Загальна мета. Вміти використовувати засвоєну загальновживану лексику в 

різних видах мовленнєвої діяльності, вміти читати науково-популярний текст 

з повним охопленням та розумінням змісту та подальшим відтворенням 

інформації на репродуктивному рівні. 

 

Література: 

1. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання в тестовій формі. І частина. – К.: грамота, 2011. – 552 с. 

2. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник для 

студентів економічних спеціальностей / Марія Брус. –– третє доповнене 

видання. –– Івано-Франківськ : Тіповіт, 2014. –– 306 с. 

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 3-тє вид., доповнене. — X.: 

Торсінг, 2003.- 448 с. 

4. Пивоваров В. М., Савченко Л. Г., Калашник Ю. І. Ділова українська 

мова: Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с. 

5. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні : 

навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К. : НАДУ, 2011. – 168 с. 

6. Плотницька І.М. Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє 

видання. – К.: Центр учбової літера-тури, 2008. – 256 с. 

7. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців: Навч. 

посібник. — К.: Літера ЛТД, 2004. — 400 с. 

8. Інтернет-ресурс. Режим електронного 

доступу:https://linguana.com.ua/ukrayinska-mova/orfografiya/vzhyvannya-m-

yakogo-znaka-vpravy.html 

9. Інтернет-ресурс. Режим електронного доступу: 

https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/mova/3769/ 

 

Основнітеоретичніпитаннядо теми: 

1. Правопис слів іншомовного походження. 

2. Правила написання великої літери. 

3. Написання імен по-батькові. 
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Правопис слів іншомовного походження 

Написання подвоєних і неподвоєних приголосних 

1) У загальних назвах іншомовного походження приголосні (на відміну 

від російської мови) звичайно не подвоюються: грип, група, ідилічний, 

інтелектуальний, колектив, комісія, сума, інтермецо, белетристика, ват (але 

Ватт), піанісимо, шасі та ін. 

Подвоєння зберігається лише в 17 загальних назвах, а саме: аннали, 

бонна, брутто, нетто, ванна (ванний), мадонна, манна (манний), мотто, панна, 

пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра. 

2) Подвоєний приголосний при збігу однакових приголосних префікса і 

кореня маємо тільки тоді, коли в мові вживається паралельне непрефіксальне 

слово: апперцепція (бо є перцепція), імміграція (бо є міграція), інновація (бо є 

новація), ірраціональний (бо є раціональний), ірреальний (бо є реальний), 

контрреволюція (бо є революція), сюрреалізм (бо є реалізм). 

! Увага. Якщо непрефіксальне слово своїм змістом далеко відходить від 

префіксального (напр.: нотація — анотація, конотація), то приголосний не 

подвоюється. 

3) Подвоєні приголосні зберігаються у власних іншомовних назвах 

(географічних, особових та інших): Гаронна, Голландія, Калькутта, Марокко, 

Міссурі, Ніцца, яффа; Бетті, Джонні, Мюллер, Руссо, Торрічеллі, Шиллер. 

Подвоєні приголосні зберігаються й в усіх похідних словах: марокканець 

(Марокко), яффський (яффа), голландський (Голландія), шиллерівський 

(Шиллер), мюллерівський (Мюллер) та ін. 

Передача звука j та голосних 

1) Відповідно до вимови j у словах французького походження передається 

через ж: жабо, Жанна, журі; у словах англійського походження — через дж: 

джаз, джемпер, Джерсі; у словах іспанського походження — через х: хунта, 

Бадахос. 

2) Початкове іе (hie) передається через іє: ієрарх, ієрархія, ієрогліф, але: 

єзуїт, єна, єна (грошова одиниця Японії), Єрусалим. 

Початкове je передається через є: євсен, єсперсен. 

3) Початкові іо, yо, jo передаються через іо, коли в українській мові вони 

вимовляються як два склади: іон, іонізатор, Іонічне море; через йо, коли вони 

вимовляються як один склад: йод, йота, Йорданія, Нью-Йорк, Йосип та ін. 

4) І, у (а також u німецького дифтонга еu) в позиції між двома голосними 

(в іноземній мові) в загальних назвах звичайно передаються окремим знаком: 

конвеєр, лояльний, плеяда, рояль, саквояж, секвоя, фаянс, феєрверк, але: 

Гавайї, Гойя, Савойя, Фейєрбах; також майя (народність), фойє. 

5) Залежно від позиції та вимови в українській мові і, у (ігрек) 

передаються також літерами і, ї та и. 

А) І в словах іншомовного походження пишеться: 

1) Напочатку слова: ідея, інструкція, інтернаціональний; Індія, Іспанія; 

Ібсен, Ізабелла. 



2) Після приголосного перед голосним, є та й: геніальний, діалектика, 

матеріал, клієнт, гієна, революціонер, радіус, радій, тріумф, аудієнція, Віардо 

та ін. 

І в середині слова перед голосним іноді переходить у й: бар’єр, курйоз, 

серйозний, ар’єргард, кар’єра, п’єса. 

Іа в кінці слова передається через ія: артерія, індустрія, історія, хімія. 

3) Після приголосних перед наступними приголосними і в кінці слова в 

особових іменах і географічних назвах: Капрі, Лісабон, Міссісіпі, Нагасакі, 

Поті, Сочі, Севілья, Сідней, Грімм, Россіні, Дізель, лісабонський. 

! Увага. Власні імена, які стали загальними, пишуться за правилами 

правопису загальних назв іншомовного походження: дизель, хоча Дізель. 

4) Після приголосних у кінці невідмінюваних слів: мерсі, парі, таксі, журі, 

колібрі, візаві, парі. 

5) Перед наступним приголосним у таких невідмінюваних словах, як 

гратіс, піанісимо й под. 

6) Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним 

приголосним (правило «десятки»): бізнес, пілот, вібрація, академік, фінанси, 

графік, гімн, кіно, архів, хімія, література, республіка, комуніст, ніша. 

! Увага. У ряді слів іншомовного походження, які давно засвоєні 

українською мовою, після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н відповідно до вимови 

пишеться и: бурмистер (але бургомістр), вимпел, єхидна, імбир, кипарис, 

лиман, миля, мирт, нирка, спирт, химера та ін.). 

И пишеться також у словах, запозичених зі східних мов, переважно 

тюркських: башкир, гиря, калмик, кинджал, кисет, кишлак, а також у словах 

церковного вжитку: диякон, єпископ, єпитимія, єпитрахиль, камилавка, митра, 

митрополит, християнство та ін. 

Б) Ї(ї) пишеться після голосного: прозаїк, мозаїка, наївний, руїна, Каїр, 

Єнеїда, Ізмаїл. 

Але в складних словах, в яких перша частина закінчується голосним, на 

початку другої частини пишеться і: староіндійський, новоірландський; так 

само і пишеться після префікса, що закінчується на голосний або приголосний: 

доісторичний, антиісторичний, поінформувати; безідейний, дезінфекція, 

дезінформація тощо. 

В) И в словах іншомовного походження пишеться: 

1)   У загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед 

наступним приголосним (правило «дев’ятки»): дизель, динамо, дисципліна; 

інститут; зигзаг; фізичний; система, ситуація; цистерна, цифра; режим, 

джинси, джигіт; речитатив; ширма, шифр; бригада, риф, фабрика. 

2)   У географічних назвах з кінцевим -ида, -ика: Атлантида, Антарктика, 

Áрктика, Áфрика, Балтика, Корсика, Мексика. 

3)   У географічних назвах після приголосних ж, ч, ш, щ, дж, ц: Алжир, 

Вашингтон, Вірджинія, Жиронда, Лейпциг, Циндао, Чикаго. 

Але перед голосним і в кінці слова пишеться і: Віші, Шіофок. 



4)   У географічних назвах із звукосполученням -ри- перед приголосним 

(крім j): Рига, Рим, Париж, Британія, Мадрид, Цюрих, але: Áвстрія, Ріо-де-

Жанейро. 

5)   У ряді інших географічних назв після приголосних д, т та в деяких 

випадках згідно з традиційною вимовою: Аддис-Абеба, Аргентина, 

Братислава, Бразилія, Єгипет, Єрусалим, Палестина, Сирія, Сицилія, 

Скандинавія, Тибет та в похідних від них: аргентинець, аргентинський та ін. 

6)   У словах, запозичених з французької мови, після шиплячих ж, ш 

пишеться у: брошура, журі, парашут, а також у словах парфуми, парфумерія. 

7)   Е передається літерою е: екватор, екзаменатор, ідеал, силует, театр, 

фаетон, філе; Есхіл. 

Коли іншомовне е на початку слова вимовляється в українській мові як 

звукосполучення йее, воно передається літерою є: Європа, європеєць, єнот, 

єресь; ємен, Євфрат, Євразія. 

Є пишеться також після апострофа, е, і, й, ь: бар’єр, п’єдестал, конвеєр, 

феєрверк, абітурієнт, пацієнт; Дієго, Трієст, Сьєрра-Леоне. 

Але після префіксів і споріднених з ними елементів пишеться е: 

діелектрик, реевакуація, рееміграція та ін. 

У слові траєкторія пишеться є, а у словах проект, проекція й подібних — 

е. 

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові 

Чоловічі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен 

суфікса -ович (від іменників чоловічих імен): Олександр — Олександрович, 

Василь — Васильович, Андрій — Андрійович, Лев — Львович. Декілька 

чоловічих імен по батькові творяться за допомогою суфікса -ич: Сава — Савич 

і Савович, Кузьма — Кузьмич і Кузьмович, Лука — Лукич, Ілля — Ілліч, Хома 

— Хомич, Хомович, Яків — Якович. 

Жіночі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен 

суфікса -івн (а), від імен на -й — -ївн(а): Василь — Василівна, Сава — Савівна, 

Ілля — Іллівна, Юрій — Юріївна, Андрій — Андріївна, Сергій — Сергіївна. 

Зверніть увагу! Григорій — Григорович, рідше — Григорійович, 

Григорівна, рідше — Григоріївна; Микола — Миколаївна, Яків — Яківна. 

Кличний відмінок імен по батькові 

Імена по батькові жіночого роду мають закінчення -о: Олено Іванівно, 

Ірино Василівно, Надіє Михайлівно; імена по батькові чоловічого роду мають 

закінчення -у: Петре Івановичу, Степане Васильовичу. 

 

 

Завдання за темою: 

 

1. Перепишіть слова і вставте (де треба) пропущені знак м’якшення і 

апостроф. Поясніть правопис власних назв. 

П..ємонт, Ц..юрих, Г..юго, Женев..єва, Монтеск..є, М..юллер, Барб..юс, 

Ал..яска, Д..юма, Б..юкенен, Рив..єра, Базел.., Суец.., Булон.., Ак..яб, 



Ваш..нгтон, Б..єрнсон, Рафаел.., Дел..фи, Фур..є, Лавуаз..є, Н..ютон, 

Кордил..єри, П..яченца, Севіл..я, Рот..є, Руж..є, Іх..ямас, Нел..сон. 

 

2. Запишіть слова українською мовою. Поясніть їх правопис. 

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, 

инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, 

эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, 

дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, 

мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, 

конгресс, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, 

интеллигенция. 

 

3. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис слів. 

1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський). 2. Вся величезна 

те(р)иторія станції в цей день переповнена військами(О. Гончар). 3. Мадо(н)а 

— це жінка з маленьким дитям на руках(Л. Забашта). 4. Моє небо підперте 

коло(н)ами димарів, а земля оперезана поясом лану (В. Лучук). 5. Я слухаю, як 

свищуть, ніби реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д. Павличко). 6. І на людину, 

що не вмітиме пісні, дивитимуться як на справжнього конт(р)революціонера 

(О. Довженко). 

 

4. Перекладіть українською мовою. Порівняйте вживання подвоєних 

букв в іншомовних словах у російський і українській мовах. 

1. Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии (М. Горький). 2. 

Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело (А. Чехов). 3. 

Деревья сливались в одну сплошную массу (В. Короленко). 4. Перед террасой 

красовалась продолговатая клумба (І. Тургенєв). 5. Производить эффект — их 

наслаждение (М. Лермонтов). 

 

5. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери. 

Поясніть правила подвоєння літер у словах іншомовного походження. 

З’ясуйте походження та значення виділених слів, складіть з ними речення. 

Ас…ортимент, мас…а, брут…о, аб…ревіатура, інтел…ігент, 

адміністративно-тер…иторіальний, ак…редитація, ім…іграція, еміс…ійний, 

тон…а, дис…ертація, ім…ігрант, іл…юзія, Гол…андія, іл…юстративний, 

шил…інг, ін…оваційнний, кор…упція, колон…а, контр…еволюційний, 

ан…отація, пас…атіжі, рал…і, груп…а, елас…ифікатор, ас…игнаційний, 

забал…отований, марок…анець, сум…а, ал…ея, кас…а, стак…ато, барок…о, 

Ренес…анс, інтермец…о, конгрес…, ван…а, мас…аж, новел…а, бал…он, 

кол…егія, кол…екційний, ім…унітет, інкас…о, кас…ета, еф…ективний, 

ком…ерція, кор…ектор, колон…а, мір…а, Шил…ер, хоб…і, Міс…урі, віл…а, 

оп…нент, Ізабел…а, ас…амблея, бравіс…имо, шас…і. 

 

6. Перепишіть слова і вставте, де потрібно, пропущені букви або 

апостроф. Поясніть правопис слів. 



Р…шел…є, Ц…ц…рон, Т…ц…ан, Вандрі…с, Фе…рбах, П…ємонт, 

Барб…юс, К…юв…є, Н…ютон, Мол…єр, Рос…іні, Рус…о, Лес…інг, 

Монтеск…є, Лавуаз…є, Руж…є, Тор…іч…ел…і, Верг…лій, Гал…лей, Гр…г, 

Д…дро, К…пл…нг, Паган…ні, У…тмен, Хем…нгуей, Шексп…р, Ш…л…ер, 

Пал…адій, Бокач…о, Гр…м… . 

 

7. Запишіть слова українською мовою. Поясніть написання літер и та 

і. Утворіть, якщо можливо, від поданих слів похідні. 

І. Дизайн, акциз, амортизационный, аукцион, базис, трикотаж, 

инфинитив, бистро, лизинг, график, косинус, габарит, гербициды, депозит, 

дискета, дефицит, идентификационный, гравировальный, диспетчер, 

гиперинфляция, кредитный, калорифер, джинсы, карантин, инцидент, 

диапазон, динамика, клиринг, лабиринт, кондиционер, ратификация, 

синдикат, цистерна, экипирование, максимум, экспроприированный, 

Сицилия, Тициан, ритуал, ажио, контингент. 

ІІ. Плюрализм, периферийный, консорциум, карниз, керосин, синтез, 

дизель, муниципальный, пансион, кодификационный, миксер, ликвидность, 

экспозиция, дилер, инвентаризация, гуманизм, дезинтеграция, сертификат, 

рефрижератор, маркетинг, легитимный, консорциум, крепдешин, номинал, 

радиатор, линолеум, консалтинг, инжиниринг, инициатор, Аргентина, 

Мадрид, Чикаго, Алжир, Британия, Пакистан, тираж, казино, аудитор, 

приоритет, привилегированный, дилемма. 

 

8. Перепишіть речення. Підкресліть запозичені слова і поясніть 

правопис літер и та і. 

1. Внутрішні фактори охоплюють індивідуальні і професійні здібності 

людей, які стають на шлях підприємницької та комерційної діяльності. 2. Уряд 

країни проводить активну політику, яка спрямована на підтримку і розвиток 

кооперації, що існує нині між великими фірмами і малими підприємствами. 3. 

Комерційні та підприємницькі структури зацікавлені у факторингових та 

лізингових угодах, оскільки завжди відчувають гостру нестачу готівки. Лізинг 

— це метод зростання ефективності економіки, який дає можливість вижити і 

великим і дрібним підприємствам, що потрапляють у скрутне фінансове 

становище і не можуть робити великі капіталовкладення. 5. Інсайдер — це 

особа, яка володіє конфіденційною діловою інформацією завдяки своєму 

службовому становищу, і саме тому вона не може укладати контракти і 

консультувати третіх осіб.(З газет). 

 

9. Прочитайте і запишіть іншомовні власні назви. Поясніть в них 

правопис літер и, і, е, є. 

Китай, Вашингтон, Греція, Венеція, Іспанія, Ібсен, Палестина, Атлантика, 

Фауст, Шоу, Париж, Рига, Рим, Голсуорсі, Лавуазьє, О’Генрі, Гюго, Гете, 

Рив’єра, Монтеск’є, Мюнхен, Готьє, Мольєр, Ньютон, Данте, Гойя, Есхіл, 

Еквадор, Флобер, Лютер, Гаага, Горн, Франція, Шиллер, Фейєрбах, Віардо, 



Оссіан, Ніл, Дідро, Анрі, Флорида, Корсика, В’єтнам, Кельн, Дельфи, Вавилон, 

Мюллер, Рафаель, Буало, Россіні, Рюген. 

 

10. Запишіть слова іншомовного походження і правильно вставте 

літери и та і, поясніть правопис слів. 

С…мптом, ф…нанси, економ…ка, такт…чний, д…пломант, 

рекомендац…йн…й, …дент…чн…й, ор…г…нал, екв…валент, кред…т, 

гр…ф, л…нгв…ст…ка, …нформат…ка, експер…мент, теор…я, каз…но, 

б…знесмен, р…тор…ка, д…ференц…йн…й, аналог…ія, гарант…я, вар…ант, 

…м…грац…я, еп…лог, …люстрац…я, л…м…тувати, ф…ксувати, 

асоц…ац…я, акред…тац…я, маркет…нг, д…лер, л…з…нг, маг…стр, ауд…т, 

арб…траж, стат…ст…ка, естет…ка, еск…з, ст…ль, ф…рма, педагог…ка, 

юр…ст, ф…л…ал, с…стема, пер…од…ка, м…н…стр, к…ловат, кл…н…ка. 

 

11. Перепишіть текст, визначте стиль та основні реквізити 

документа. Знайдіть слова іншомовного походження, поясніть правопис 

голосних в них. 
 

Заступнику директора 

Інституту української мови 

Гальченку О. М. 

Доповідна записка 

23.02.99                                                                              м. Київ 
 

Згідно з розпорядженням Міністерства освіти і науки України 

лексикографічним відділом підготовлені матеріали до нового «Українсько-

російського словника економічних термінів». 

Інформаційно-обчислювальний центр Інституту у зв’язку з великою 

кількістю фактичного та ілюстративного матеріалу перевантажений. Для 

якісного укладання і видання словника виникла необхідність залучення інших 

комп’ютерних центрів для машинної обробки матеріалів. Цю роботу 

ефективно виконає обчислювальний відділ Інституту кібернетики Академії 

наук України. 

Прошу узгодити це питання з Інститутом кібернетики. 

  

Завідувач відділу (підпис)                                     О. С. Михальченко. 

 

Тестовийконтроль за темою: 

 

1. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка 

А такс..ст, реч..татив, Брат..слава 

Б бр..танець, федерац..я, Пак..стан 

В к..нджал, соц..аліст, Мадр..д 



Г кос..нус, Кембр..дж, асоц..ація 

Д пр..зидент, карат..ст, Ват..кан 

 

2. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка 

А т..нденція, каз..но, Аргент..на 

Б ч..пси, сп..ртовий, Ваш..нгтон 

В дез..інфекція, д..зель, кор..да 

Г шн..цель. д..лема, ч..лійський 

Д м..грень, коаліц..я, Мекс..ка 

 

3. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка 

А в..мпел, Корс..ка, патр..от 

Б к..шлак, Грец..я, к..парис 

В Корд..льєри, граф..н, Кр..т 

Г ліценз..я, ск..пидар, сп..рт 

Д ц..стерна, М..лан, б..зон 

 

4. Літеру і на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка 

А пар.., в..тамін, грац..озний 

Б сп..раль, к..ргиз, пр..оритет 

В інц..дент, б..сквіт, аж..отаж 

Г р..туал, п..церія, симпоз..ум 

Д провінц..я, пав..льйон, с…нус 

 

5. Літеру і на місці пропуску треба писа ти в кожному слові рядка 

А м..шень, соц..олог, Ч..каго 

Б Флор..да, нотар..ус, к..моно 

В г..рлянда, лаб..ринт, Т..бет 

Г сандв..ч, ек..паж, Дон К..хот 

Д Мер..ме, станц..я, шп..нат 

 

6. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка 

А Апол..он, ан..али, тон..а 

Б Філіппіни, одіс..ея, кол..егія 

В От..ава, брут..о, артил..ерист 

Г Лозан..а, колон..а, пан..а 

Д Коп..енгаген, пен..і, імміграція 

 

7. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в рядку 

А монументальна стел..а 

Б цікава кампанел..а 

В міфологічна істота віл..а 

Г потужність один ват.. 

Д гам..а-проміння 

 



8. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка, окрім 

А новозбудована віл..а 

Б кольорова гам..а 

В філософ Кампанел..а 

Г вродлива Стел..а 

Д відомий фізик Ват.. 

 

9. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка, окрім 

А бал..ада, кас..ета, спагет..і 

Б піц..ерія, режис..ер, дон..а 

В фін..ський, мас..а, брут..о 

Г Мек..а, сирок..о, барок..о 

Д ак..орд, пан..о, лібрет..о 

 

10. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка, 

окрім 

А пас..ажир, новел..а, нет..о 

Б компрес.., агрес..ор, трас..а 

В бестсел..ер, каравел..а, Ніц..а 

Г шас..і, бул..а, фортис..имо 

Д тун..ель. Рус..о, імпрес..аріо 

 

11. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка, 

окрім 

А рал..і, проф..есор, ап..ерцепція 

Б Пікас..о, кор..еспондент, піц.,а 

В папарац..і, суф..ікс, іл..юстрація 

Г одногруп..ник, беладон..а, пан..а 

Д ак..редитація, інтел..ект, Джульєт..а 

 

12. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка, 

окрім 

А трол..ейбус, ан..али, дис..идент 

Б одіс..ея, ан..али, баронес..а 

В мес..а, конт..розвідка, хоб..і 

Г діаграм..а, апел..яція, буд..изм 

Д режис..ер, грам..атика, ел..егія 

 

13. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка, 

окрім 

А бас..ейн, мадон..а, еф..ективний 

Б гал..ерея, гол..андець, ім..уніет 

В гол..івудський, імпрсс..іонізм, вет..о 

Г ас..амблея, оперет..а, крос..ворд 

Д мас..аж, ас..ортимент, і..міграція 



 

14. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка, 

окрім 

А ас..оціація, ван..ий, коміс..аріат 

Б кардіограм..а, інтел..ігент, фін..и 

В клас..ифікація, тон..а, компрес.. 

Г гум..анізм, кор..ектор, ніц..ський 

Д сум..а, ат..ракціон, Дарданел..и 

 

15. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка, 

окрім 

А ак..умулятор, лоб..і, ак..уратний 

Б бон..ський, інкас..атор, ап…арат 

В коміс..ія, Апен..іни, компресор 

Г тер..аса, мас..ажер, ін..овація 

Д кристал..и, артил..ерія, Яс..и 
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