
1 
 

Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ 
 

Методичні рекомендації 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми  

СумДПУ імені А.С. Макаренка 

2022 



2 
 

УДК 811.161. 2’276.11(075.8) 

 

Методичні рекомендації складено на основі освітньо-професійних програм  

підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» Сумського 

державного педагогічного університетуімені А.С. Макаренка 

 

 

Рекомендовано до друку рішенням кафедри української мови і літератури 

Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка 

 

Укладач:Н.В. Громова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури  

 

Рецензенти:  

 В.В. Герман, кандидат  філологічних  наук, доцент кафедри української 

мови і літератури  

О.М. Рудь , кандидат  філологічних  наук, доцент кафедри української 

мови і літератури  

 

 

 

    

 

Українська мова за професійним спрямуванням:методичні 

рекомендації / Укл. Н.В. Громова. – Суми : Видавництво 

СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2022. – 62 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 811.161. 2’276.11(075.8) 

© СумДПУ, 2022 

Кожен інтелігент, що публічно промовляє: 

зо сцени, в церкві, в суді, в школі, на зборах і 



3 
 

т.ін., зобов’язаний промовляти тільки 

соборною літературною мовою й вимовою 

Іван Огієнко 

ПЕРЕДМОВА 
 

Серед актуальних проблем освіти сьогодення постає проблема 

формування національної свідомості та високої мовної культури майбутніх 

фахівців. Мова є важливою складовою професійної компетенції представників 

будь-якої професії. Кожна культурна людина має вчитися глибше пізнавати 

тонкощі рідної мови, сприймати гру відтінків рідного слова. Адже завдяки 

культурі індивідуального мовлення окремої людини формується культура 

мовлення цілого суспільства.  

Професійно-орієнтований характер мовлення студента – майбутнього 

фахівця  – забезпечує навчальна дисципліна „Українська мова за професійним 

спрямуванням”.  

Головною метою курсу є засвоєння базових теоретичних знань з сучасної 

української літературної мови, вироблення навичок оптимальної мовної 

поведінки та формування високого рівня комунікативної культури у сфері 

професійного спілкування в його усній та писемній формах.  

Методичні рекомендації містять програму курсу „Українська мова за 

професійним спрямуванням”, укладену відповідно до вимог кредитно-

модульної системи підготовки фахівців; розробки практичних та 

індивідуальних самостійних занять, які охоплюють підготовку теоретичних 

питань, завдання для практичного виконання та список рекомендованої 

літератури; тематику рефератів; список основної літератури, словників та 

довідників. 

Сподіваємося, що методичні рекомендації допоможуть майбутньому 

фахівцеві досягти високого рівня володіння словом, адже від цього значною 

мірою залежить якість та ефективність професійної діяльності. 

РОЗДІЛ 1 

УКРАЇНСЬКА МОВА – МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 
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1.1. Мета і політика курсу «Українська мова за професійним 

спрямуванням» 
 

В умовах розбудови України та її утвердження на міжнародній арені 

постала проблема піднесення статусу української мови як державної, 

забезпечення її використання в усіх сферах громадського й державного життя. 

Досконале, ґрунтовне володіння українською літературною мовою в 

професійній діяльності – обов’язок кожного фахівця. Уміння спілкуватися 

мовою професії сприяє швидкому засвоєнню спеціальних дисциплін, підвищує 

ефективність праці, допомагає орієнтуватись у професійній діяльності та 

ділових контактах. 

Викладання мовних дисциплін у вищих навчальних закладах не тільки 

підвищує мовну освіченість студентів, сприяє гуманізації освіти, але й 

підвищує культурний рівень майбутньої української інтелігенції. На 

розв’язання цієї проблеми і спрямовано курс ”Українська мова за професійним 

спрямуванням”. 

Мета навчальної дисципліни − сформувати національномовну 

особистість, ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в 

професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення 

професійних документів, навчити їх професійного мовлення, збагатити словник 

термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень 

майбутніх фахівців, формувати практичні навички ділового усного й писемного 

спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності. 

Політика курсу. 

1. Навчання здійснюється на засадах академічної доброчесності. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної, наукової, творчої діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації; самостійне виконання завдань поточного та підсумкового 
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контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей). 

(«Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у освітньо-науковій діяльності Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка», що ухвалене рішенням вченої ради університету протокол 

№ 12 від 18 червня 2020 року https://sspu.edu.ua/images/2020/doc/polozhennya_pro_sistemu_zabezpechennya_ad_ 2866f.pdf). 

2. Усі завдання курсу повинні бути виконаними, незважаючи на причину 

відсутності студента на занятті. У разі відсутності на лекційних і практичних 

заняттях з поважних причин студент подає матеріали, готує виступи, 

презентації й демонструє їх викладачеві на консультації, подає в MOODLE. 

 

1.2. Результати навчання 

 

 Вивчення дисципліни «Українська мова «Українська мова за 

професійним спрямуванням» спрямоване на формування у студентів  

передбачених освітніми програмами відповідних спеціальностей  

компетентностей, розроблених відповідно до Професійного стандарту «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти».  

 

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом: 

• ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і 

свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його 

сталого розвитку (громадянська компетентність) 

• ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з 

представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна 

компетентність) 

https://sspu.edu.ua/images/2020/doc/polozhennya_pro_sistemu_zabezpechennya_ad_%202866f.pdf
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• ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну 

культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до 

вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження 

(культурна компетентність) 

• ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та 

відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення 

спільної мети (лідерська компетентність) 

• ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання 

проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність) 

Професійні компетентності (ПК) 

ПК 1. Мовно-комунікативна компетентність як здатність: 

забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою; забезпечувати (за 

потреби) здобуття учнями освіти з урахуванням особливостей мовного 

середовища в закладі освіти (мова відповідного корінного народу або 

національної меншини України); формувати і розвивати мовно- 

комунікативні уміння та навички учнів; використовувати знання іноземної 

мови в освітній і професійній діяльності. 

ПК 2. Предметно-методична компетентність як здатність: моделювати зміст 

навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів; 

формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні 

для всіх компетентностей; здійснювати інтегроване навчання учнів; 

добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології 

навчання, виховання і розвитку 

учнів; розвивати в учнів критичне мислення; здійснювати оцінювання та 

моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного 

підходу; формувати ціннісні ставлення в учнів. 

ПК 3. Інформаційно-цифрова компетентність як здатність: орієнтуватися в 

інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати 

інформацію, оперувати нею у професійні і й діяльності; ефективно 

використовувати наявні та створювати (за погреби) нові електронні 

(цифрові) освітні ресурси; використовувати цифрові технології в 

освітньому процесі; 

ПК 4. Психологічна компетентність як здатність: визначати і враховувати в 

освітньому процесі вікові та інші 

індивідуальні особливості учнів; використовувати стратегії роботи з 

учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-

ідентичності; формувати мотивацію учнів та організовувати їхню 

пізнавальну 

діяльність; формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її 
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частиною. 

ПК 5. Емоційно-етична компетентність як здатність: усвідомлювати особисті 

відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними 

станами; конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього 

процесу; усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і систем 

у глобальному світі 

ПК 6. Компетентність педагогічного партнерства як здатність: до суб'єкт-

суб'єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в 

освітньому процесі; залучати батьків до освітнього процесу на засадах 

партнерства; працювати в команді із залученими 

фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам 

з особливими освітніми потребами. 

ПК 7. Інклюзивна компетентність як здатність: створювати умови, що 

забезпечують функціонування інклюзивного 

освітнього середовища до педагогічної підтримки осіб з особливими 

освітніми потребами; забезпечувати в кожного учня залежно від його 

індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. 

ПК 8. Здоров’язбережувальна компетентність як здатність: організовувати 

безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні 

технології під час освітнього процесу; здійснювати профілактично- 

просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу 

щодо безпеки життєдіяльності, 

санітарії та гігієни; формувати в учнів культуру здорового та безпечного 

життя; зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я під час професійної 

діяльності; 

надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу. 

ПК 9. Проєктувальна компетентність як здатність проектувати осередки 

навчання, виховання і розвитку учнів. 

ПК 10. Прогностична компетентність як здатність: прогнозувати результати 

освітнього процесу; планувати освітній процес 

ПК 11. Організаційна компетентність як здатність: 

організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів; 

організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності 

учнів у відповідності до нормативних вимог, правил і рекомендацій 

ПК 12. Оцінювально-аналітична компетентність як здатність: здійснювати 

оцінювання результатів навчання учнів; аналізувати результати навчання 

учнів; забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів 

навчання учнів 

ПК 13. Інноваційна компетентність як здатність: застосовувати наукові методи 

пізнання в освітньому процесі; використовувати інновації у професійній 

діяльності; застосовувані різноманітні підходи до 

розв’язання проблем у педагогічній діяльності; здатність до навчання 

впродовж життя: визначати умови та ресурси професійного розвитку 

впродовж життя; взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства 
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та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо), дотримуючись 

принципів професійної етики; здійснювати моніторинг власної 

педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби. 

 

 

 

1.3. Організація навчання: програма курсу, структура й обсяг,  

система оцінювання 

 
РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА                                   

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» 

ТЕМА 1.1. Вступ. Державна мова – мова професійного спілкування. 

Предмет, мета і завдання курсу «Українська мова за професійним 

спрямуванням», зв'язок з іншими науковими дисциплінами.  

Мова професійного спілкування як функціональний різновид літературної 

мови. Найважливіші ознаки літературної мови.  

Мова в державному, духовному та інформаційно-культурному просторах. 

Мова як виразник ментальності етносу, засіб творчого освоєння світу і 

самовираження особистості. 

 

ТЕМА 1.2. Норми та стилі сучасної української літературної мови. 

Поняття мовної норми. Лінгвальна і соціально-історична сутність норми. 

Причини порушення мовних норм: соціальний фактор, діалектне оточення, 

білінгвізм, культурний рівень мовців тощо. 

Функціональні стилі сучасної української літературної мови та їх 

застосування у фаховому мовленні. Поняття стилю та жанру української 

літературної мови. Характеристика функціональних стилів у професійному 

спілкуванні, система підстилів, мовні особливості, форми реалізації, мета 

мовлення в кожному зі стилів.   

Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового й наукового стилів. 

Жанри наукового стилю: конспект, тези, анотація, реферат, курсова робота. 

Особливості офіційно-ділового стилю. Реалізація офіційно-ділового стилю в 

ділових паперах. 

 

РОЗДІЛ 2 

НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПІЛКУВАННЯ 

ТЕМА 2.1. Орфоепічні та акцентуаційні норми фахової мови. 

Орфоепічні норми як вияв фонетичних законів української мови, їх 

суспільне значення. Орфоепія і культура усного мовлення. Норми вимови 

голосних фонем української мови. Фонетико-орфоепічний суржик у системі 

голосних. Норми вимови приголосних фонем української мови. Помилки 
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білінгвів у вимові приголосних. Вимова звукосполучень. Вплив асиміляції і 

спрощення приголосних на вимову звукосполучень. Особливості вимови слів 

іншомовного походження. Сучасні тенденції української орфоепії. 

Акцентна норма і її варіації. Закономірності наголошування різних частин 

мови. Подвійний наголос у словах. Семантико-граматична диференціація 

лексем за допомогою наголосу. Складні випадки наголошення слів. 

Акцентуаційний суржик. Порушення акцентуаційних норм під впливом 

діалектного середовища, за аналогією до генетично подібних утворень, що 

мають певний тип наголосу. Сучасні тенденції української акцентології. 

 

ТЕМА 2.2. Орфографічні норми.  

Історія українського правопису і проблеми правописної норми. Наукові 

дискусії щодо українського правопису після 1993 року. Основні зміни в проекті 

нової редакції українського правопису. 

Норми українського правопису. Вживання м’якого знака та апострофа. 

Спрощення, подвоєння та подовження приголосних. Чергування голосних і 

приголосних звуків; евфонічні чергування у-в-уві, і-й, від-віді-од, з-зі -із, під-

піді, над-наді, б-би, ж-же тощо. Вживання великої букви. Правопис складних 

слів. Написання слів іншомовного походження. Правила переносу слів з рядка в 

рядок, технічний перенос. Загальноприйняті скорочення; графічні скорочення 

звань і посад, назв місяців, днів тижня, років. 

 

ТЕМА 2.3. Лексико-фразеологічні норми фахової мови. 

Поняття лексико-фразеологічної норми. Лексичне багатство української 

мови. Закони сполучуваності слів (предметно-логічні, граматичні, лексичні). 

Синоніми і культура мови. Пароніми і проблема точності слововживання. 

Специфіка вживання іншомовної лексики. Термінологічна і виробничо-

технічна лексика. Професійна термінологія. Стійкі словосполучення і кліше. 

Фразеологічно зумовлена сполучуваність слів. Українська фразеологія у 

зіставленні з російською: відповідники, безеквівалентні усталені конструкції. 

Фразеологічні антоніми та синоніми. Використання фразеологізмів у 

професійному спілкуванні. Міжмовні омоніми і проблема двозначного 

тлумачення контексту. Мовна надмірність: тавтологія, плеоназм і культура 

мови. Мовна недостатність. Лексичні, семантичні й фразеологічні кальки. 

Причини порушень лексичних норм.  

 

ТЕМА 2.4. Морфологічні норми. Складні випадки вживання іменника, 

прикметника, займенника. 

Поняття морфологічної норми. Сучасні тенденції морфологічних норм.  

Іменник. Форми жіночого роду іменників–назв осіб за професією. Форми 

іменників – назв осіб за трудовою діяльністю, соціальним статусом, 

національною належністю, родинними стосунками, місцем проживання; назви 

мешканців населених пунктів України. Норми вживання родових форм 

іменників, що не збігаються за родовою ознакою в українській і російській 
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мовах. Клична форма іменників як самобутня морфологічна ознака української 

мови. Іменники ІІ відміни чоловічого роду в родовому та давальному відмінках. 

Визначення роду незмінюваних іменників. Норми творення та наголошування 

абревіатур. Географічні назви: правопис, відмінювання, узгодження з 

номенклатурними словами. Прізвища: правопис, відмінювання, наголошування. 

Прикметник. Ступені порівняння прикметників; якісні прикметники, що не 

мають ступенів порівняння. Особливості творення присвійних прикметників. 

Труднощі в словозміні прикметника. 

Розряди займенників. Відмінювання особових займенників. 

 

ТЕМА 2.5. Складні випадки вживання числівника та дієслівних форм. 

Числівник. Норми вживання та відмінювання числівників. Поєднання 

числівників з іменниками. Нормативне наголошування числівників при 

словозміні. Вживання числівників на позначення дат. 

Дієслівні форми. Норми вживання активних дієприкметників на -уч-           

(-юч-), -ач-(яч-). Особливості творення і вживання дієприслівників. 

Граматичний суржик. Причини порушення морфологічних норм.  

 

 

ТЕМА 2.6. Синтаксичні норми фахової мови. 

Поняття синтаксичної норми. Порядок слів у реченні. Узгодження підмета 

і присудка. Складні випадки керування; помилки у формі залежного слова. 

Словосполучення, що розрізняються формою залежного слова в українській і 

російській мовах. Безеквівалентні словосполучення.    

Норми вживання прийменників у словосполученнях, особливості 

вживання прийменника по. Розбіжність у вживанні прийменників та 

сполучників у російській та українській мовах.  

Речення з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами. 

Особливості побудови складних речень. Пряма і непряма мови, синоніміка 

різних способів їх передачі.  

Причини порушення синтаксичних норм. Сучасні тенденції синтаксичних 

норм. 

 

РОЗДІЛ 3 

МОВНА КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

ТЕМА 3.1. Мовна культура усного фахового спілкування. Публічний 

виступ у діяльності фахівця. 

Спілкування як інструмент фахової діяльності. Особливості усного 

спілкування. Функції спілкування. Основні закони спілкування. Етапи 

спілкування. Тактика й стратегія спілкування. Індивідуальні та колективні 

форми фахового спілкування.  

Публічний виступ у фаховій діяльності. Сутність і специфіка публічного 

виступу. Етапи підготовки до виступу. Структура виступу.  
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Риторична особистість і риторична культура оратора. Складові риторичної 

культури (логічна, психологічна, мовленнєва, невербальна,  зовнішня).  

Види індивідуального та фахового спілкування: лекція (підготовка до 

лекції, структура, мовно-риторичні аспекти виголошення); доповідь, 

повідомлення (етапи підготовки, мовно-риторичні вимоги до організації та 

виголошення, психологічний контакт зі слухачами); промова (основні риси, 

особливості підготовки й виголошення; мовно-риторичні засоби організації). 

Види колективного фахового спілкування: бесіда, дискусія (полеміка), 

перемовини, нарада, конференція. Особливості їх підготовки; мовно-риторичні 

засоби організації. Полемічні прийоми. Мистецтво аргументації. Мовні засоби 

переконання. 

Презентація як вид фахового спілкування. 

 

ТЕМА 3.2. Мистецтво ведення дискусії та полеміки. 

Поняття про еристику. Суть понять «суперечка», «полеміка», «диспут», 

«дискусія», «дебати». Дискусія. Принципи організації дискусії. Фази дискусії. 

Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії. Суперечка. 

Основні вимоги до культури суперечки. Доказовість і переконливість як 

основні ознаки суперечки. Види суперечок. Стратегія і тактика суперечки. 

Полеміка. Сутність полеміки та її різновиди. Порядок і правила ведення 

полеміки. Полемічні прийоми. Особливості переконливого полемічного 

виступу. Мистецтво відповідати на питання. Класифікація питань. Типи 

відповідей.  

 

ТЕМА 3.3. Наукова комунікація як складова фахового спілкування. 

Особливості наукового стилю  сучасної української літературної мови та 

професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю. 

Науковий етикет. 

Письмові роботи наукового стилю: реферат, курсова робота, дипломна 

робота, тези, рецензія, відгук, анотація, стаття. Оформлення наукових робіт: 

бібліографічний опис, різні способи уведення цитат у текст, 

внутрішньотекстові і підрядкові посилання. 

Просторово-графічна структура писемної мови: заголовок, епіграф, абзац, 

перенос, велика й мала літери, нумерація, пропуски, примітки тощо. 

 

ТЕМА 3.4. Ділові папери як засіб писемної фахової комунікації. 

Документ як основний вид ділового спілкування. Реквізити ділових 

паперів. Загальні вимоги до тексту документа. Змістова та лінгвістична 

композиція тексту. Класифікація сучасних документів.  

Документи в професійній діяльності: кадрово-контрактні (автобіографія, 

резюме, характеристика, заява, контракт (трудова угода, трудовий договір), 

особовий листок з обліку кадрів, трудова книжка); організаційно-розпорядчі 

(статут, положення, інструкція, правила, постанова, ухвала, розпорядження, 

наказ, вказівки); довідково-інформаційні (протокол, витяг з протоколу, записки 
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(службові, пояснювальні, доповідні), довідка, план, звіт, оголошення 

(повідомлення); особисті (заява, розписка, доручення, пропозиція, скарга).  

Ділове листування. Стиль та етикет ділових листів. Види листів (запит, 

відповідь, підтвердження, прохання, повідомлення, нагадування, запрошення, 

пропозиція, вітання, подяка, супровідний, гарантійний, рекомендаційний тощо). 

 

 

 

Структура та обсяг навчальної дисципліни  

«Українська мова за професійним спрямуванням» 

 

 

 

 

Назва змістових модулів і тем  

Кількість годин 

Денна форма 
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у тому числі 
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і 
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ії
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА 

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» 

Тема 1.1. Вступ. Державна мова – мова 

професійного спілкування. 

11 2 2  7 

Тема 1.2. Норми та стилі сучасної 

української літературної мови. 

11 2 2  7 

Разом за розділом 1 22 4 4 - 14 

РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПІЛКУВАННЯ 

Тема 2.1. Орфоепічні та акцентуаційні 

норми фахової мови. 

9  2  7 

Тема 2.2. Орфографічні норми.  9  2  7 

Тема 2.3. Лексико-фразеологічні норми 

фахової мови. 

9  2  7 

Тема 2.4. Морфологічні норми. Складні 

випадки вживання іменника, 

прикметника, займенника. 

9  2  7 

Тема 2.5. Складні випадки вживання 

числівника та дієслівних форм. 

9  2  7 

Тема 2.6. Синтаксичні норми фахової 

мови. 

11 2 2  7 

Разом за розділом 2 56 2 12 - 42 
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РОЗДІЛ 3. МОВНА КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Тема 3.1. Мовна культура усного 

фахового спілкування. Публічний 

виступ у діяльності вчителя. 

11 2  2 7 

Тема 3.2. Мистецтво ведення дискусії 

та полеміки. 

11 2  2 7 

Тема 3.3. Наукова комунікація як 

складова фахового спілкування. 

11 2 2  7 

Тема 3.4. Ділові папери як засіб 

писемної фахової комунікації. 

9  2  7 

Разом за розділом 3 42 6 4 4 28 

УСЬОГО ГОДИН 120 12 20 4 84 

 

 

Теми практичних (семінарських)  занять 

 

№ Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.1. Вступ. Державна мова – мова професійного 

спілкування. 

2 

2 Тема 1.2. Норми та стилі сучасної української літературної 

мови. 

2 

3 Тема 2.1. Орфоепічні та акцентуаційні норми фахової 

мови. 

2 

4 Тема 2.2. Орфографічні норми.  2 

5 Тема 2.3. Лексико-фразеологічні норми фахової мови. 2 

6 Тема 2.4. Морфологічні норми. Складні випадки вживання 

іменника, прикметника, займенника. 

2 

7 Тема 2.5. Складні випадки вживання числівника та 

дієслівних форм. 

2 

8 Тема 2.6. Синтаксичні норми фахової мови. 2 

9 Тема 3.1. Мовна культура усного фахового спілкування. 

Публічний виступ у діяльності вчителя. 

- 

10 Тема 3.2. Мистецтво ведення дискусії та полеміки. - 

11 Тема 3.3. Наукова комунікація як складова фахового 

спілкування. 

2 

12 Тема 3.4. Ділові папери як засіб писемної фахової 

комунікації. 

2 

 УСЬОГО ГОДИН 20 

 

 

Самостійна робота 

 

№ Назва теми Кількість 
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годин 

1 Тема 1.1. Вступ. Державна мова – мова професійного 

спілкування. 

7 

2 Тема 1.2. Норми та стилі сучасної української літературної 

мови. 

7 

3 Тема 2.1. Орфоепічні та акцентуаційні норми фахової 

мови. 

7 

4 Тема 2.2. Орфографічні норми.  7 

5 Тема 2.3. Лексико-фразеологічні норми фахової мови. 7 

6 Тема 2.4. Морфологічні норми. Складні випадки вживання 

іменника, прикметника, займенника. 

7 

7 Тема 2.5. Складні випадки вживання числівника та 

дієслівних форм. 

7 

8 Тема 2.6. Синтаксичні норми фахової мови. 7 

9 Тема 3.1. Мовна культура усного фахового спілкування. 

Публічний виступ у діяльності вчителя. 

7 

10 Тема 3.2. Мистецтво ведення дискусії та полеміки. 7 

11 Тема 3.3. Наукова комунікація як складова фахового 

спілкування. 

7 

12 Тема 3.4. Ділові папери як засіб писемної фахової 

комунікації. 

7 

 УСЬОГО ГОДИН 84 

 

 
 

Критерії оцінювання  

навчальних досягнень студентів  

з „Української мови за професійним спрямуванням” 
 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою 

ЄКТС та національною шкалою оцінювання відповідно до Положення про 

порядок оцінювання знань студентів у ЄКТС в Сумському державному 

педагогічному університеті імені А.С. Макаренка. 

Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання 

компетентностей, передбачених освітньо-професійною програмою, за всі види 

аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності: тестові завдання, 

презентації, контрольні роботи, поточний контроль.  

Основними критеріями оцінювання знань бакалаврів з курсу «Українська 

мова за професійним спрямуванням» є: 

1) характер і якість самостійної підготовки студента до заняття; 

2) ступінь усвідомлення навчального матеріалу, розуміння того, про що 

повідомляється; 

3) повнота, правильність і точність відповіді; 

4) наявність прикладів (ілюстрацій) до названих  положень, визначень; 
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5) уміння застосовувати набуті знання у стандартних і нестандартних 

ситуаціях; безпомилкове (відповідно до вимог) виконання практичного 

завдання; 

6) мовленнєве оформлення відповіді, вміння донести інформацію до 

свідомості інших; 

7) дотримання в усному мовленні норм літературної мови. 

 

 
Шкала ECTS 

Кількість балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

А 

 

90-100 балів 

Студент виявляє глибокі знання мовної системи, 

усвідомлено їх застосовує під час коментування, пояснення 

мовних явищ та фактів; з’ясовує причинно-наслідкові 

зв’язки у виявленні мовних закономірностей та законів; 

самостійно здобуває знання, опрацьовуючи основну і 

додаткову літературу; використовує знання під час 

розв’язання пізнавальних завдань. 

Виконує вправи найвищої складності, виявляючи уміння 

описового, класифікаційного та аналітико-синтетичного 

характеру, аргументує власні дії, подає поширені 

коментарі до лінгвістичних явищ, не припускаючись 

помилок; спирається на знання різних концепцій та 

підходів до тлумачення мовних фактів і закономірностей. 

В 

 

82-89 балів 

Студент володіє основним теоретичним матеріалом: 

знання засвідчують оволодіння основною навчально-

науковою літературою, але не виявляють ознайомлення з 

додатковою літературою; демонструє широку лінгвістичну 

компетенцію. 

Виконує основні види практичних завдань, але не завжди 

правильно пояснює власні дії; виконує дії 

класифікаційного характеру, але допускає мовленнєві 

помилки в оформленні класифікаційних жанрів; не може 

пояснити вияву всіх лінгвістичних закономірностей; 

аналізує мовні явища. 

С 

 

74-81 бали 

Студент володіє основним теоретичним матеріалом: 

знання засвідчують оволодіння основною навчально-

науковою літературою, але не виявляють ознайомлення з 

додатковою літературою; демонструє широку лінгвістичну 

компетенцію, але не завжди її достатньо для пояснення 

причинно-наслідкових зв’язків у мовній системі. 

Виконує основні види практичних завдань, але не завжди 

правильно пояснює власні дії; виконує дії 

класифікаційного характеру, але допускає мовленнєві 

помилки в оформленні класифікаційних жанрів; не може 
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пояснити вияву всіх лінгвістичних закономірностей; 

аналізує мовні явища, припускаючись поодиноких 

помилок. 

D 

 

64-73 бали 

Студент має фрагментарний, та не завжди усвідомлений 

характер засвоєної інформації; наводить приклади з лекцій 

та підручників, не застосовує знання у нових умовах; у 

процесі коментування спирається лише на знання, здобуті 

під час колективної роботи. 

Виконує основні вправи, виявляючи уміння описового, 

класифікаційного та аналітико-синтетичного характеру, 

але виконує дії лише за аналогією; коментує мовні явища, 

але припускається помилок; у мовленні наявні недоліки. 

Е 

 

60-63 бали 

Студент має фрагментарний, та не завжди усвідомлений 

характер засвоєної інформації; не застосовує знання у 

нових умовах; у процесі коментування спирається лише на 

знання, здобуті під час колективної роботи. 

Виконує основні вправи, виявляючи уміння описового, 

класифікаційного та аналітико-синтетичного характеру, 

але виконує дії лише за аналогією; коментує мовні явища, 

але припускається значних помилок; у мовленні наявні 

недоліки.  

FХ 

 

35-59 балів 

Студент слабко володіє теоретичним матеріалом, що 

зумовлено недостатнім опрацюванням навчально-наукової 

літератури: не володіє термінологією, помиляється у 

процесі формування визначень, не може навести приклади. 

Відчуває труднощі під час виконання простих вправ; 

допускає помилки у виявленні мовних одиниць, визначенні 

їх структури, семантики та функцій; помиляється у 

визначенні категоріальних властивостей. 

F 

 

1-34 бали 

Студент не володіє теоретичним матеріалом: не володіє 

термінологією, помиляється у процесі формування 

визначень, не може навести приклади. 

Відчуває труднощі під час виконання простих вправ; 

допускає значні помилки у виявленні мовних одиниць, 

визначенні їх структури, семантики та функцій; робить 

значні помилки у визначенні категоріальних властивостей. 

 

 

 

Розподіл балів 

Поточний контроль 
Разом П

ід

су
м

к
о

в

и
й

 

к
о

н

т
р

о

л
ь

 

Сума 
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 
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Т 

1.1 

Т 

1.2 

Т 

2.1 

Т 

2.2 

Т 

2.3 

Т 

2.4 

Т 

2.5 

Т 

2.6 

Т 

3.1 

Т 

3.2 

Т 

3.3 

Т 3.4 

Поточний контроль 
36 

25 100 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Самостійна робота 
39 

4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

 Методи навчання, які використовуються: загальнонаукові методи 

пізнання та дослідницької діяльності, словесні, наглядні, пояснювально-

ілюстративні, аналітичні, дослідницькі.  

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

усне опитування під час проведення практичних занять, практичні завдання, 

тестові завдання, творчі роботи, контрольні роботи, поточний контроль, 

контрольна робота, екзамен. 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ  

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ 

 
 

№ 

 

Зміст завдання  
Кількість 

можливих 

балів 

1.   Участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра 

Яцика (університетський, обласний, всеукраїнський етап) 
5-15 

2.  Участь у всеукраїнській чи регіональній студентській конференції з 

доповіддю (з проблем професійного мовлення) 10 

3.  Публікація з актуальних проблем професійного мовлення в збірнику 

студентських наукових праць 
15 

4.  Підготовка і презентація індивідуального освітнього проекту  10 

5.  Написання реферату 5 

6.  Ознайомлення з лінгвістичними порталами: http://www.ulif.org/ua та 

http://www.mova.info  

і бібліографічний опис (тематичний) найновіших праць з української 

мови за професійним спрямуванням 

5 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 
1. Культура мови – культура нації. 

2. Роль рідної мови у вихованні людини. 

3. Основні комунікативні якості усного мовлення. 

4. Стан мовленнєвої культури в Україні. 

5. Проблеми культури мови білінгвів. 

6. Проблеми культури мови і процеси державотворення в Україні. 

7. Особливості мовлення сучасної молоді. 

8. Молодіжний сленг як засіб самовираження студентів. 

9.  Суржик і професійне мовлення. 

10. Відмінні орфоепічні норми української та російської мов. 

11. Типові порушення орфоепічних норм Слобожанщини. 

12. Причини порушення орфоепічних норм української літературної мови. 

13. Шляхи удосконалення індивідуального мовлення. 

14. Антиетикет у сучасному житті. 

15. Нові аспекти педагогічної риторики. 

16. Формування риторичної культури особистості. 

17. Питання культури мови в античній риториці. 

18. Мистецтво риторичної комунікації як органічна якість професіоналізму 

ділової людини. 

19. Місце ораторського мистецтва в професійній підготовці педагога. 

20. Етнолінгвістичні чинники мовної комунікації.  

http://www.ulif.org/ua
http://www.mova.info/
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21. Мовно-образний простір української ментальності. 

22. Культура офіційно-ділового спілкування. 

23. Мовний етикет офіційного спілкування. 

24. Невербальні компоненти спілкування і доречність їх використання. 

25. Мистецтво вживання компліментів та їх значення в житті людини. 

26. Використання багатства української фразеології в професійній 

діяльності педагога. 

27. Мовна поведінка вчителя в конфліктних ситуаціях різного типу 

(міжособистісні та професійні конфлікти). 

28. Національні особливості мовної поведінки вчителя. 

29. Культура мовлення в мережі Інтернет. 

30. Типові мовні звороти як ознака офіційно-ділового стилю. 

31. Стандартні мовні кліше у сфері професійного листування. 

 

Вимоги щодо оформлення реферату 
 

Реферат – вид письмового повідомлення, короткий виклад головних 

думок, поєднаних однією темою, їхня систематизація, узагальнення й оцінка. 

Це один із видів самостійної роботи студентів.  При написанні реферату 

необхідно дотримуватися таких вимог:  

1. Головна вимога − не вдаватися до плагіату (не видавати чиїсь думки, 

міркування, висновки за свої), робити точні посилання на авторів. 

2. Реферат повинен містити такі основні компоненти: титульна сторінка, 

план, текст, який складається із вступу, головної частини, висновків, списку 

використаної літератури.  

У вступі необхідно прокоментувати тему реферату: визначити її місце в 

проблематиці науки, обґрунтувати актуальність, сформулювати мету роботи. В 

основній частині викладаються головні положення теми, вилучені з 

прореферованих праць. Слід прагнути якомога повнішого розкриття теми, 

показу різних її аспектів. У висновках робиться короткий підсумок, вказуються 

напрямки практичного застосування описаної інформації. 

3. Реферат подається на перевірку в друкованому вигляді. 
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ЗМІСТ ПРОПОНОВАНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

 Вступ. Теоретичні засади курсу „Українська мова за 

професійним спрямуванням” 
 

І. Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Українська мова за професійним спрямуванням як предмет наукового 

вивчення та навчальна дисципліна у вищих навчальних закладах.  

2. Мова професійного спілкування. Писемна та усна форми мови 

професійного спілкування. Учитель і рідна мова.  

3. Культура мови і культура мовлення. Найважливіші ознаки 

нормативного мовлення. 

4. Поняття про норми сучасної української літературної мови. Види 

мовних норм. Дотримання норм сучасної української літературної мови – 

ознака високого рівня мовної культури сучасного фахівця. 

 

ІІ. Завдання для практичного виконання (виконуються письмово у 

робочих зошитах): 

1. Виписати 8-10 висловів про мову, її роль у професійній діяльності; про 

культуру української мови, про роль мови у духовному житті людини. 

2. Підготуйте презентацію професії, яку ви освоюєте, навчаючись в 

університеті. Скористайтесь навідними запитаннями: 

▪ Чим приваблює обрана професія? Чи можна обійтися без цієї 

професії? 

▪ Що вам відомо про цю професію? (історичний екскурс; підібрати 

уривок з тексту, у якому розповідається про професію вчителя) 

▪ Наскільки вона важлива, актуальна сьогодні, у перспективі? 

▪ Які ділові, моральні якості допоможуть Вам у професійній 

діяльності? 

▪ Ким Ви бачите себе у майбутньому? 

3. Схарактеризувати поняття „професія”, „спеціальність”, „фах”, 

„кваліфікація”, „культура мови”, „культура мовлення”, „професійне 

спілкування”, „мова професійного спілкування”. 

4. Із різних типів словників  законспектувати  5 словникових статей, які 

закріплюють мовні норми різних рівнів. 
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Практичне заняття № 2 

МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 
 

І. Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Підґрунтя сучасної мовної ситуації в Україні.  

2. Сучасна взаємодія української і російської мов. Поняття про білінгвізм. 

3. Суржик як інтерферована українська мова в умовах білінгвізму. Типи 

суржику. 

4. Причини мовленнєвих труднощів білінгвів. Шляхи підвищення мовної 

культури. 
 

ІІ. Завдання для практичного виконання: 
1. Багато сил і праці для роз’яснення ролі рідної мови в житті кожної 

людини, у побудові держави, розвитку культури, науки, освіти доклав видатний 

учений, громадський і церковний діяч Іван Огієнко. Він написав працю „Наука 

про рідномовні обов’язки”, у якій в афористичній формі виклав свої 

міркування про значення мови для народу, окремої особи. Ось деякі з положень 

цієї праці. 

Десять найголовніших мовних заповідей свідомого громадянина 

1. Мова – то серце народу: гине мова – гине народ. 

2. Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ. 
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3. Літературна мова – то головний двигун розвитку духовної культури 

народу, то найміцніша основа її. 

4. Уживання в літературі тільки говіркових мов сильно шкодить 

культурному об’єднанню нації. 

5. Народ, що не створив соборної літературної мови, не може зватися 

свідомою нацією... 

Які мовні заповіді, на вашу думку, можна було б додати? Запишіть їх. 

2. Охарактеризуйте сучасну мовну ситуацію в Україні. Яку роль відіграє 

рідна мова у Вашому житті? Висловіть свою думку щодо причин, які заважають 

розмовляти українською мовою в повсякденному житті, якщо це так. 

Напишіть твір-роздум на одну з тем: 

• „Чи потрібна Україні друга державна мова?” 

• „Мовна культура є обов’язковою умовою професійної досконалості”;  

• „Культура мовлення – показник культури суспільства”; 

• „Мова зникає не тому, що її не вивчають, а тому, що нею не розмовляють 

ті, хто її знає”; 

• „Я й українська мова”; 

• „ Суржик – мова для убогих”. 

Аргументи: 

а) знання норм сучасної української літературної мови; 

б) спостереження за мовленням одногрупників, друзів, батьків, колег; 

в) приклади із засобів мас-медіа. 

3. Підберіть по 5-7 прикладів для аналізу різних типів суржику. 

4. Відредагуйте лексичний суржик. 

Благополуччя, брильянт, бути на виду, взяточник, вияснення, святкова 

откритка, паперова волокита, і в голову не приходило, границя, гривна, 

виступати з докладом, високі дома, написати жалобу, жильці будинку, 

об’явлєніє, рослинна їда, капля в морі, візитна карточка, києвлянка, шкіряний 

кошельок, наукова командировка, нова краска, лікарство, любимець публіки, 

користуватися льготами, система налогів, напиток, брати начало, моральний 

облік, бурхливі овації, тролейбусна остановка, зайняти очередь, падіння 

виробництва, переписка з читачами, великий перерив, одержав письмо, 

повістка дня, по всякому поводу, цінний подарок, подорожання продуктів, 

покупка товару, робити помітки, усе в порядку, негідні поступки. 

Додаткове завдання (оцінюється 5 балами). 

На окремому аркуші підготуйте науково-історичне повідомлення 

«Проблеми становлення державності мови в інших країнах». 
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Практичне заняття № 3 

Особливості усної форми  

мовного професійного спілкування 

 
І. Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Основні ознаки культури усного професійного спілкування: культура 

мислення; культура мовлення; мовне чуття. 

2. Орфоепічні норми української мови. Основні правила вимови голосних  

звуків.  

3. Норми вимови приголосних звуків української мови.  

4. Основні закони та засоби милозвучності української мови. 

5. Акцентуаційні норми української мови. Наголос, його характеристика, 

роль у звуковій організації тексту. 

6. Фонетико-орфоепічний та акцентуаційний суржик. Шляхи подолання 

помилок інтерферентного характеру. 

 

ІІ. Завдання для практичного виконання: 

1. У подані речення вставте замість крапок слово з правильним наголосом. 

Моя сестра ... (рáзом, разóм) із сусідською дівчиною пішла на прогулянку.  

Пора наливати каву в ... (чáшки, чашкú). У нас велика сім’я: три ... (брáти, 

братú) та дві сестри. Завтра відбудеться ... (урóчистий, урочúстий) концерт, 

присвячений Дню вчителя. У нашому місті працює ... (óптовий, оптóвий) 

ринок. ... (Бáтьківські, батькі´вські) збори перенесли на наступний день. Ця ... 

(óзнака, ознáка) характерна для класу ссавців. Моїй бабусі цього літа 

виповнилося ... (сімдеся´т, сі´мдесят) років. Друкарня планує цього року ... 

(видання´, видáння) тлумачного словника. Ці ... (вірші´, ві´рші) треба вивчити 

напам’ять протягом року. Мати попросила мене ... (відвéсти, відвестú) 

молодшу сестру в дитсадок. 

 

2. Зі словника термінів Вашого фаху випишіть 10 слів: 

а) наголос у яких виконує смислорозрізнювальну функцію (наприклад, 

áтлас – атлáс); 
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б) нормативним є подвійний (дублетний) наголос (алфáвіт – алфаві´т); 

в) слова, в яких найчастіше припускаються акцентологічні помилки 

(наприклад, катáлог (непр.) – каталóг (пр.). 

Поясніть лексичне значення цих слів та введіть у самостійно складені 

речення. 
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Практичне заняття № 4  

Риторика та культура усного професійного спілкування. 

Академічне красномовство 
 

Найкращий оратор є той, хто своїм словом  

і повчає слухачів, і дає насолоду, і справляє  

на них сильне враження. Вчити – обов’язок оратора,  

давати насолоду – честь...  

справляти ж сильне враження – необхідно. 

Цицерон 

І. Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Риторика як наука про виразне мовлення. Педагогічна риторика. Місце 

риторики в професійній підготовці вчителя. 

2. Історія риторики та красномовства. Традиції українського 

красномовства. 

3. Основні закони риторики, їх характеристика. Зв’язок риторики з 

іншими науками. 

4. Види і жанри ораторського мистецтва.  

5. Академічне красномовство. 

ІІ. Завдання для практичного виконання: 

1. Опрацювати книгу Сагач Г.М. Золотослів. – К.: Райдуга, 1993 і виписати:  

а) 8-10 прислів’їв і приказок, що стосуються ораторського мистецтва;  

б) 8-10 висловлювань видатних людей про красномовство, виступ, слово 

тощо. 

2. Складіть пам’ятку оратору за зразком: 

Правило 1. Висловлюйся чітко і зрозуміло. 

Правило 2. ... 

Правило 6. ... 

3. Використовуючи рекомендовану літературу, підготувати виступ на тему: 

«Роль ораторського мистецтва в професійній підготовці вчителя». 

Література 
1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 472 с. 

2. Аристотель. Риторика // Античные риторики. – М.: Наука, 1978. – С. 15-163. 

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – С. 140-154. 

4. Голуб Н.Б. Риторика. – Черкаси: Вид-во ЧНУ, 2003. 

5. Гурвич С.С., Погорелко В.Ф., Герман М.А. Основи риторики. – К.: Райдуга, 1988. – 186 

с. 

6. Коваленко С. Сучасна риторика. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184с. 

7. Кравець Л. Риторика: від джерел до сучасності // Українська мова і література в 

школі. – 2000. – №5. – С.42-46. 

8. Кравець Л.В. Риторика як класична основа системи освіти європейських народів // 

Рідні джерела. – 2000. – №4. 

9. Куньч З. Риторичний словник. – К.: Рідна мова,, 1997. 

10. Куньч З.Й. Лексико-генетичні особливості сучасної української риторичної 

термінології // Мовознавство. – 1996. – №4-5.  

11. Мацько Л., Мацько О. Аргументація як розділ риторики // Дивослово. – 2003. –  

№ 10. – С. 55-57. 
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12. Мацько Л., Мацько О. Риторика стародавньої Греції і стародавнього Риму //  

Дивослово. – 2002. – № 1. – С. 33-42.  

13. Мацько Л.І. Риторика: предмет, основні поняття, розділи // Дивослово. – 2001. – 

№12. – С.28-31. 

14. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К.: Вища школа, 2006. – 311с. 

15. Муромцева О.Г., Жовтобрюх В.Ф. Культура мови вчителя. – Харків: Гриф, 1998. –  

С. 48-60, 141-160. 

16. Ожигова О. Риторика: історія і сучасність // Вивчаємо українську мову та літературу. – 

2005. – Грудень. – №36. – С.13-14. 

17. Радзівіл Г. Риторика в контексті філологічної освіти // Українська мова та література. – 

2007. – Жовтень. – Число 40. – С.8. 

18. Сагач Г.М. Живе слово лектора. – К., 1989. 

19. Сагач Г.М. Золотослів. – К.: Райдуга, 1993. – 366 с. 

20. Сагач Г.М. Риторика. – К.: Ін Юрс, 2000. – 568 с. 

21. Сагач Г.М., Юніна О.А. Загальна риторика: Сучасна інтерпретація. – К.: Райдуга,  

1992. – 304 с. 

22. Сарапулова Є. Основи майстерності володіння увагою слухачів // Дивослово. – 

2002. – №3. – С.22-23. 

23. Томан І. Мистецтво говорити. – К.: Вид-во політ. літ-ри України, 1989. – 

С. 145-208. 

24. Чепіга І.П. Ораторське мистецтво на Україні в ХVІ-ХVІІ ст. // Українська мова і 

література в школі. – 1989. – №10. 

25. Чибісова Н.Г., Тарасова О.І. Риторика. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 

228 с. 

Практичне заняття № 5 

Лексична основа професійної мовної підготовки  
 

Через освоєння сучасної української термінології, що є невід’ємною частиною 

лексичної системи мови, реалізується комунікативно-прагматична мета: досягнення 

високого рівня культури  професійного мовлення. 

 

І. Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Пряме й переносне значення слова. Види переносного вживання слів. 

2. Багатозначні слова і контекст. Проблема порушення норм 

слововживання. 

3. Поняття про омоніми. Міжмовні омоніми. 

4. Пароніми і проблема точності слововживання. 

5. Синонімія і багатство мови. 

6. Терміни та професіоналізми у мовленні педагога. Фахова термінологія. 

7.  Вживання слів іншомовного походження у професійному мовленні.  

 

ІІ. Завдання для практичного виконання: 

1. Підібрати 10-15 прикладів для характеристики явища міжмовної омонімії. 

2. Встановіть розбіжності у значеннях поданих слів:  

Адресант // адресат; дипломант // дипломат // дипломник; пам’ятка // 

пам’ятник; інформативний // інформаційний; книжковий // книжний; 

професійний // професіональний; компанія // кампанія; уява // уявлення; 

тактовний // тактичний; писемний // письменний // письмовий.  
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3. До поданих  іменників доберіть синоніми. 

Автентичність, акредитація, актуальність, аналіз, аргументування, 

вимога, випадок, висновок, відгук, дозвіл, доказ, запитання, заступник, 

коментар, культура, нагода, основа, оцінка, підстава, план, плата, повнота, 

порада, порядок, приклад, робота, стан, становище, умова. 

4. Запишіть 10 пар синонімів із сфери фахової термінології, поясніть їх 

значення та введіть у речення. 

5. Випишіть 10-15 слів іншомовного походження, якими Ви користуєтесь у 

повсякденній мовній практиці, і за Словником іншомовних слів з’ясуйте їх 

значення та виправданість уживання. 

Література 
1. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Академія, 1994. 

2. Бабич Н. Д.  Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. - С. 91-100. 

3. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. 

школа, 1986. – 222 с. 

4. Грищенко А. П., Мацько Л. І., Плющ М. Я. Сучасна українська  літературна мова. – 

К.: Вища школа, 1997. – С. 130-174. 

5. Грищенко П.Ю. Мови чисті джерела // Культура слова. – Вип. 25. – К., 1983. –  

С.32-38. 

6. Коваль А. П. Практична  стилістика  сучасної української мови. – К.: Вища школа, 

1978. – С. 19-47. 

7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1982. 

8. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови. – Львів.: Світ, 1996. – С. 19- 47. 

9. Кочерган М. П. Словник російсько-українських міжмовних омонімів. – К.: 

Академія, 1997. – 400 с . 

10. Культура української мови: Довідник. − К.: Либідь, 1990. – С. 35-40. 

11. Муромцева О. Г., Жовтобрюх В. Ф. Культура мови вчителя. – Харків: Гриф, 1998. –  

С. 60-74 . 

12. Полюга Л. М. Словник антонімів. − К.: Рад. шк., 1987. – 173 с. 

13. Словник синонімів української мови: У двох томах. – К.: Наук. думка, 1999. 

14. Українська мова: Ч. І. / За ред. П. С. Дудика. – К.: Вища школа, 1993. – С. 122-135. 

 

Практичне заняття № 6 

Морфологічні норми професійного спілкування. Іменник 
 

  Рівень культури мовлення особистості залежить від правильного та нормативного 

послуговування морфологічними нормами української літературної мови. 

 

І. Питання для теоретичного опрацювання:  
1.  Нормативність уживання форм роду іменників: 

– спільний і подвійний рід; 

– іменники, що не збігаються за родовою ознакою в українській і російській 

мовах; 

– узгодження в роді незмінюваних іменників; 

– утворення іменників жіночого роду – назв осіб за професією; 

– визначення роду в складноскорочених іменниках. 

2. Складні випадки відмінювання іменників: 

– закінчення в родовому відмінку іменників II відміни однини чоловічого роду – -

а/-я; -у/-ю;  
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– закінчення -у/-ю; -ові/-еві, -єві; -у/-ю в давальному відмінку; 

– клична форма іменників. 

3. Нормативність уживання форм числа іменників. 

4. Відмінювання українських прізвищ іменникового та прикметникового походження. 

 

ІІ. Завдання для практичного виконання: 

1. Навести приклади (10-15), коли зміна роду іменника призводить до 

зміни значення слова. 

Наприклад: солдат – солдатка, пілот – пілотка. 

2. Скомпонувати змістовну вправу на визначення роду незмінюваних 

іменників іншомовного походження або абревіатур. 

3. Навести якомога більше прикладів (не менше 10), коли 

диференціюються значення слів за допомогою закінчень родового відмінка ІІ 

відміни однини. 

Наприклад: листопаду (дія) – листопада (місяць). 

4. Запишіть подані іменники, поставивши їх у кличному відмінку. 

Олег, Надія Василівна, Ігор, дощик, вітер, орел, Валерій, Анастасія, 

товариш, друг, козак, онук, пращур, нащадок, професор, декан, учитель, 

добродій, Валерій, сестра, Вікторія, Галя, Владислав Андрійович, Віра 

Сергіївна, дідусь. 

Література 
1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – К.: Академія, 1994. – С. 24-72. 

2. Безпояско О.К. Іменники подвійного роду // Культура слова. – Вип.44. - К., 1993. - 

С.87-88. 

3. Бортняк А. Особливості звертання (Із бесід з тими, хто прагне оволодіти культурою 

мови) // Урок української. – 2003. – № 3. – С. 31. 

4. Гладіна Г. І., Сеніна В. К. Питання мовленнєвої культури та  стилістики. - К.: Факт, 

1997. - С. 77-107. 

5. Горпинич В.О. Відмінювання топонімів множинної форми // Культура слова. –  

Вип. 34 – К., 1988. – С. 69-72. 

6. Горпинич В.О. Правопис складноскорочених слів// УМЛШ. – 1985. - № 6.– 

С. 25-28. 

7. Грищенко А. П., Мацько Л. І., Плющ М. Я. Сучасна українська літературна мова. – 

К.: Вища школа, 1997. −  С. 331-340; 353-362; 364. 

8. Гуйванюк Н.В. Родовий приналежності в сучасній українській мові // Укр.. 

мовознавство. – Вип. 10. – К., 1982. – С. 41-48. 

9. Дзюбишина Н.Я. Про вживання абревіатур // Культура слова. – Вип. 22 – К., 1982. – 

С. 36-40. 

10. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови. – Львів: Світ, 1996. –  

С. 137-151. 

11. Культура української мови: Довідник. – К.: Либідь, 1990. 

12. Маленицька О. Звертання в усній народній творчості як зразок культури мови // 

Українська мова: З минулого в майбутнє. – К.: Либідь, 1995. – С. 52-53. 

13. Муромцева О. Г., Жовтобрюх В. Ф. Культура мови вчителя. - Харків: Гриф, 1998.- 

С. 87-94. 

14. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 2001. 

15. Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ.- К.: Вища школа, 1994. 

16. Українська мова: Ч.1. / За ред. П. С. Дудика.- К.: Вища школа, 1993.- С. 225-227; 

235-239; 247. 
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17. Український правопис: 4-е вид., випр. і доповн.- К.: Наук. думка, 1993.-  

С. 65-79. 

18. Фекета І.І. Особливості творення назв осіб жіночої статі // УМЛШ. – 1974. –  

№ 4. – С. 77-79. 

19. Фенько Л. Назви жителів жіночої статі в українській мові // Питання словотвору. – 

К.: Вища школа, 1979. – С. 148-150. 

20. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. - К.: Освіта, 1994.- С. 100-106. 

 

Практичне заняття № 7 

Морфологічні норми професійного спілкування.  

Особливості вживання граматичних форм прикметника та 

займенника у професійному мовленні 
 

І. Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Ступені порівняння прикметників. Якісні прикметники, що не 

утворюють ступенів порівняння. 

2. Особливості творення присвійних прикметників. 

3. Труднощі у відмінюванні прикметників. 

4. Способи творення прикметників від географічних назв. 

5. Усталені прикметникові словосполучення. 

6. Займенник у професійному мовленні. Труднощі пов’язані зі вживанням 

займенників: 

- використання займенників свій, сам; 

- узгодження займенника Ви у ввічливому значенні з головними і 

другорядними членами речення. 

  
ІІ. Завдання для практичного виконання: 

1. Від поданих прикметників утворіть, якщо це можливо, вищий і 

найвищий ступені порівняння, складіть з ними словосполучення. 

Звичайний, значний, демократичний, чужий, побожний, культурний, 

фактичний, аргументований, стародавній, вільний, цікавий, багатий, високий, 

тяжкий, традиційний, дотепний, вузький, дорогий, гарний, товстий, щирий, 

ледачий, уважний. 

 

 

2. Доберіть до поданих прикметників синоніми. Складіть 5 речень, зміст 

яких має бути пов’язаний з професією вчителя. 

Ґрунтовні знання - ? 

Відповідальний крок - ? 

Благородна людина - ? 

Глибокі думки - ? 

Надійний партнер - ? 

Пильний погляд - ? 

Постійне бажання -? 

Систематичний контроль - ? 

 3. Утворіть присвійні прикметники від власних імен та загальних назв. 

Шевченко, директор, декан, ректор, Петренко, Микола, Марія, Юрій, 

Оленка, Маринка, сестра, мати, секретар, інженер, лисиця, віл, лебідь, кінь, 

ведмідь, каса, банк, ненька, іспанка, приятелька, дочка, донька, львів’янка. 
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 4.  Перекладіть усталені прикметникові словосполучення з російської 

мови на українську. 

 Заказное письмо, косвенные доказательства, личный листок, лицевой 

счет, окружающая среда, учредительное собрание, двухстороннее движение, 

двухстороннее соглашение, крупные зерна, крупные предприятия, следующий 

вопрос, на общественных началах, вышестоящие организации, в прошлом году, 

в ближайшее время.  
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9. Муромцева О. Г., Жовтобрюх В. Ф. Культура мови вчителя. – Харків: Гриф, 1998. –  

С. 94-97. 

10.  Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 2001. – 240 

с. 

11. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М. Я. – К.: Вища школа, 1994. 

– 414 с. 

12. Українська мова: Ч.1. /За ред. П. С. Дудика. – К.: Вища освіта, 1993. –  

С. 256-280; 298-314. 
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Практичне заняття № 8 

Нормативність уживання граматичних форм  

числівника у професійному мовленні 

 
І. Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Числівник у професійному мовленні. 

2. Норми відмінювання порядкових та кількісних числівників.  

3. Особливості сполучуваності числівників з іменниками. 

4. Нормативне наголошування числівників при словозміні. 

5. Уживання збірних числівників. 

6. Вживання числівників на позначення дат. 

ІІ. Завдання для практичного виконання: 

1. Граматично правильно поєднайте слова; утворіть, якщо можливо, 

конструкції зі збірними числівниками. 

 Два (місяць); три (заступник); шість (учень); п’ятдесят (варіант); 

чотири (гектар); два (відсоток); три (керівник); чотири (будинок); двадцять 

чотири (господарство); три (громадянин); тисяча (кілометр); одна третя 

(доба); півтори (година), два з половиною (кілограм). 
 

2. Поєднайте числівники з іменниками, поставивши іменники у потрібній 

відмінковій формі. 

3 (дівчина, двері, звук, хлоп’я, міністр), 121 (день, двері, правило, жінка), 

5 (яблуко, дуб, студент, викладач), 2 (день, спортсмен, аудиторія, вікно), 10 

(професор, мати, гасло, олівець), ½ (сторінка), ¾(метр),  

1,8 (градус), 40,5 (центнер), 25,3 (кілограм), 1 749 5 (гривня), 32,7 (відсоток). 

 

3. Запишіть цифри словами, утворивши складні іменники з першою 

числівниковою частиною.  

25-річчя; 40-річчя; 45-річчя; 50-річчя; 70-річчя; 75-річчя; 80-річчя;  

85-річчя; 90-річчя; 100-річчя; 125-річчя; 150-річчя; 175-річчя; 200-річчя; 

250-річчя. 

Література 
1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – С. 98-154. 

2. Бабич Г. І. Основи культури мовлення. – Львів.: Світ, 1990. – 232 с. 

3. Гладіна Г. І., Сеніна В. К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К.: Факт, 

1997. – С.130-143; 150-154. 

4. Грищенко А. П., Мацько Л. І., Плющ М. Я. та ін. Сучасна українська літературна мова. 

– К.: Вища школа, 1997. – С. 434-445; 378-392. 

5.  Караванський С. Пошук українського слова. Або боротьба за національне “я”. – К.: 

Академія, 2001. – 238 с. 

6.  Караванський С. Секрети українського слова. – К.: Вежа, 1994. – 152 с. 

7. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної  мови. – Львів: Світ, 1996. –  

С. 165-182. 

8. Микитюк О. Числівник // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 27-32. 

9. Муромцева О. Г., Жовтобрюх В. Ф. Культура мови вчителя. – Харків: Гриф, 1998. –  
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10. Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. 

–  

414 с. 

11. Українська мова: Ч. 1. / За ред. П. С. Дудика. – К.: Вища школа, 1993. –  

С. 280- 298; 317- 360. 

12.  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1994. –  

С. 118-122; 127-145. 

 

Практичне заняття № 9 

Синтаксис української мови у професійному спілкуванні  
 

І. Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Складні випадки керування в українській мові. 

2. Порядок слів у реченні (місце підмета, присудка та другорядних членів 

речення). 

3. Координація підмета з присудком. 

4. Норми вживання прийменників у словосполученнях. Особливості 

уживання прийменника по. 

5. Речення з дієприслівниковими та дієприкметниковими зворотами. 

6. Роль вставних слів, словосполучень, речень. 

7. Синтаксичні норми побудови складних речень. 

8. Пряма і непряма мови. Способи їх передачі. 

ІІ. Завдання для практичного виконання: 

1. Відредагувати подані речення. 

1) Він завжди дуже піклувався за дітей. 2) Завдяки дощу я підхопив нежить. 

3) Із-за цих обставин відрядження довелося відкласти на тиждень. 4) Я хочу 

ще раз  наголосити  необхідність  дисципліни.   5) Такі  люди  живуть  поруч  

вас. 6) Згідно постанові міськради комітет отримав нове приміщення. 7) Я 

хочу до вас звернутися по приватній справі. 8) При вашій допомозі ми 

встигнемо виконати замовлення. 9) Просимо вас повідомити щодо виконання 

замовлення по факсу. 10) По неуважності ти робиш багато помилок. 11) 

Можна мені переглянути  твій  конспект  по математиці.   

12) У скількох діях ця вистава?  13) Контракт був розірваний по нашій 

ініціативі. 14) Нарада по цьому питанню почнеться в десять годин.  

 

2. Запишіть сталі словосполучення українською мовою.  

Прийти по делу; по собственной воле; в рассрочку; не под силу; по 

закону; приняться за работу; принять во внимание; по моим сведениям; 

послать по почте;  читать на украинском языке; по заказу;  по причине; по 

истечении времени; войти в контакт;  по приказу;  поставить в пример; по 

указанию;  по поручению; по просьбе; пришлось по вкусу; принять к сведению; 

на протяжении дня; в его пользу; на следующий день; лекция по физике; по 

поводу; по окончании института; по целым дням; старший по возрасту. 

3. Розкрийте дужки й запишіть словосполучення; де треба, вживайте 

прийменники. 
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Пробачте (я); дотримати (слово); оволодіти (ситуація); опанувати 

(професія); ігнорувати (попередження); завдати (шкода); зазнати (невдача); 

зрадити (принципи); називати (ім’я); звернутися (адреса); відправити 

(пошта); прийшов (справа); комісія (складання екзамену); заходи (поліпшення); 

сталося (недбальство); один раз (місяць); увести (склад); радіти (успіхи). 

Література 
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2. Горпинич В. О., Горяний В. Д. Українська мова: Ч.2. – К.: Вища школа, 1993. 

3.  Дзюбишина Н.Я. Нові словосполучення і норми // Культура слова. – Вип. 17. – К., 

1979. – С. 44-53. 

4. Зарицька І. М., Чикаліна І. О. Українське ділове мовлення. – Донецьк: Центр 
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8. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. – К.: 
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10. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови. – Львів: Світ, 1996. – 232 с.  

11. Мірченко М.В. Варіантність синтаксичних конструкцій і стилістичне забарвлення // 

Культура слова. – Вип. 22. – К., 1982. – С. 45-48. 

12. Муромцева О. Г., Жовтобрюх В. Ф. Культура мови вчителя. – Харків: Гриф, 1998. – 

208 с. 

13. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1992. –  

248 с. 

14. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 2001. – 240 с. 

15. Попова О. Працюємо над нормами керування на комунікативній основі (на м-лі 

уроків  мовленнєвого розвитку) // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 4. –  

С. 59-64. 

16. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. Білодіда І. К. –  К.: 

Наукова думка, 1971. – 516 с. 
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Практичне заняття № 10 

Орфографічно-пунктуаційна  

компетенція вчителя 
 

Дотримання орфографічних норм – ознака високого рівня культури сучасного фахівця 

1. Правила вживання м’якого знака й апострофа. 

2. Правила вживання великої літери. 

3. Правопис складних іменників, прикметників, прислівників. 

4. Написання слів іншомовного походження. 

5. Правопис прізвищ, власних географічних назв і прикметників, 

утворених від них. 
Основні правила вживання розділових знаків 

6. Розділові знаки в кінці речення. 

7. Розділові знаки в простому неускладненому реченні. 

8. Розділові знаки в реченні, ускладненому однорідними членами. 

9. Розділові знаки в реченні, ускладненому відокремленими додатками та 

обставинами. 

10.  Розділові знаки в реченні, ускладненому відокремленими 

означеннями. 

11.  Розділові знаки при звертаннях, вставних словах і реченнях. 

12.  Розділові знаки в складносурядному й складнопідрядному реченнях. 

13.  Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. 

14.  Розділові знаки в реченнях з прямою мовою, діалогами та цитатами. 

 

ІІ. Завдання для практичного виконання: 

1. Запишіть слова іншомовного походження, де потрібно вставляючи відповідні 

знаки. 
Ад...ютант, б...юджет, вар...єте, грав...юра, прем...єра, інтерв...ю, інтер...єр, 

кап...юшон, карб...юратор, кар...єра, ком...юніке, ж...юрі, к...ювет, п...юре, ф...юзеляж, 

кр...юшон, комп...ютер, Монтеск...є, Руж...є, кон...юктура, р...юш, п...юпітр, О...Генрі, 

Д...Обіньє, О...Кейсі, О...Коннор, екстер...єр, диз...юнкція, ад...юнктура, Лур...є, В...єтнам, 

Барб...є. 

2. Перепишіть, замінюючи, де потрібно, малу букву на велику. Обґрунтуйте 

написання. 
а) Переяслав-(х)мельницький,   (б)іла  (ц)ерква,   (д)епутат  (в)ерховної 

(р)ади    (у)країни,    (д)епутат    (м)іської   (р)ади,    (р)осійська    (ф)едерація, 

(з)аслужений (д)іяч (н)ауки, (г)енеральна (а)самблея (о)(о)(н), (т)рипільська  

культура, (к)иєво-(п)ечерська (л)авра, (х)арківська (о)бласть, (з)апорізький 

(у)ніверситет, (з)аслужений (в)читель (у)країни, (в)ерховна (р)ада (у)країни, 

(к)абінет (м)іністрів (у)країни, (є)європейське (е)економічне (с)півтовариство, (а)кт 

(п)роголошення (н)езалежності (у)країни, (к)иївський (м)узей (з)ахідно (є)вропейського 

(м)истецтва,   (к)раїни (с)ходу, (б)іловезька (п)уща, (б)улонський (л)іс, (х)арківський 

(л)ісопарк, (в)іденський (л)іс,  (к)авказький (х)ребет,  (с)тадіон   "(д)инамо", фільм  

"(в)авилон XX",торт      "(к)иївський",      (к)иївські     (в)узи,     медаль      "(м)ати-

(г)ероїня",(ш)евченківська     поезія,      (ш)евченкове     слово,      (т)ургеневські     герої, 

(п)отебнянські    читання,     (п)рокрустове    ложе,     (к)уп’янський    (р)айон (х)арківської 



36 
 

(о)бласті,   (п)окровський (с)обор,   (ц)ентральний (у)нівермаг,  

(і)нститут (м)овознавства їм. О. О. Потебні. 

3. Запишіть слова, розкривши дужки. Поясніть їх написання за чинним 

правописом. 

Пів/року, пів/літа, пів/метра, пів/острів, пів/аркуша, пів/Азії, 

пів/апельсина, пів/оберта, пів/Європи, пів/Львова, пів/дня, напів/уява, 

напів/сон, напів/провідник, пів/місяця, пів/яблука, пів/ящика, пів/життя, 

пів/кілометра, пів/сотні, пів/олівця, пів/озера, пів/Харкова. 

 

4. Із творів художньої літератури випишіть речення для пояснення вживання 

розділових знаків (пункт 6-14;  по 2-3 речення на кожний пункт).  

 
 

 

 

 

 

 

Підсумкова контрольна робота 

 
1. Повторити матеріал до практичних та індивідуальних занять та 

підготуватися до написання контрольної роботи. У контрольній роботі 

передбачені завдання за темами занять. 

2. Упорядкувати робочі зошити та матеріали до практичних занять (взяти з 

собою). 
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ЗМІСТ ПРОПОНОВАНИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

(САМОСТІЙНИХ) ЗАНЯТЬ 

 

Індивідуальне заняття № 1 

Мовний етикет і мовна етикетна поведінка  

у сфері професійного спілкування 
 

І. Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Мовний етикет і його структура.  

2. Історія формування етикету. 

3. Особливості мовного етикету українців. 

4. Мовні формули професійної сфери (вітання; звертання, привертання 

уваги; знайомство; запрошення; прощання; прохання, порада, пропозиція; 

подяка, вибачення; погодження; незгода, відмова; комплімент; втішання; 

скарга; поздоровлення тощо). 

5. Етикет телефонної розмови: 

а) компоненти телефонної розмови (момент встановлення зв’язку, виклад 

справи, заключні слова); 

б) врахування вікового, статевого, соціального статусів адресата і 

адресанта; 

в) вибір часу розмови. 

6. Невербальні складники мовної поведінки (дистанція, потиснення руки, 

жести, міміка, погляд). 

 

ІІ. Завдання для практичного виконання: 

1. Вкажіть, до якої комунікативної ситуації належать наведені вислови, 

зазначте тональність,  для якої вони характерні. 
Усього найкращого. Будьте здорові. Дозвольте висловити вдячність.Вельмишановне 

панство. Здоровенькі були. Дозвольте відрекомендувати Вам. Щиро дякую. Прошу 

вибачити. Шановне товариство.  Ви чарівні.Доброго ранку. Привіт. Прошу уклінно. На 

добраніч. Щасливо. Шановне товариство. Перепрошую. На все добре. Вибачте мені.  

Доброго здоров’я зичу. Будьте такі ласкаві. 

 

2. Запишіть по 2-3 компліментні вирази: а) колезі по роботі (чоловікові, 

жінці); б) своєму безпосередньому керівникові; в) близькій людині. 

3. Напишіть стислий сценарій телефонної розмови, що стосувалася б вашої 

майбутньої професійної діяльності (Скористайтесь книгами Коваль А.П. 

Ділове спілкування (К., 1992. – С. 47-53); Корніяки О. Мистецтво 

ґречності (К., 1995. – С. 31-32). 

4. Перекладіть подані словосполучення, які вживатимете спілкуючись з 

друзями, партнерами, знайомими. 

Благодарю Вас; вы правы; я  к Вам по приглашению; извините меня, 

пожалуйста; будьте любезны; я хочу задать Вам вопрос; очень любезно с 

Вашей стороны; дамы и господа! Поговорим по душам; скажу ради приличия; 
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встретимся на следующей неделе; извините, что опоздал; я приехал по Вашему 

приглашению; мы примем во внимание Ваше предложение; надеемся на 

взаимопонимание; Вы у нас на хорошем счету; извините, у меня неотложное 

дело. Всего доброго! До встречи через несколько дней. 

 

5. Заповнити таблицю про значення невербальних сигналів під час 

спілкування. 
Поведінка Як її пояснити Який висновок зробити 

Руки зчеплені на грудях   

Легке постукування по столу   

Молитовно складені долоні, пальці трохи 

розставлені 

  

Співрозмовник потирає очі   

Гризе нігті   

Легкий нахил голови набік   

Підняття голови та погляд вгору або нахил 

голови із зосередженим виразом 

  

Рух головою та насуплені брови   

Посмішка, можливо, легкий нахил голови   

Ритмічне кивання головою   

Довгий нерухомий погляд в очі співрозмовнику   

Погляд убік   

Погляд у підлогу   
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Індивідуальне заняття № 2 

Ораторське мистецтво у професійній діяльності. 

Публічний виступ 
 

1. Публічний виступ як жанр усного мовлення. Основні вимоги до 

публічного виступу. Види і жанри публічного виступу. Структура виступу.  

2. Особливості підготовки і проведення бесіди, публічного виступу, наради 

тощо. 

3. Сучасні технології сперечання, переконування, дебатування. 

4. Несловесні засоби спілкування. Роль жестів, міміки, інтонації, пауз у 

процесі виступу. 

 

ІІ. Завдання для практичного виконання: 

 

1. Підготуйте коротку переконливу та аргументовану промову (3-5 хв.), 

пов’язану з Вашою майбутньою професійною діяльністю.  

Продемонструйте володіння мовно-стилістичними і невербальними 

виразовими засобами. Продумайте етикетні (початкові, кінцеві) моделі 

звертання до слухачів. Додержуючи вимог до виступу перед аудиторією, 

виголосіть її перед однокурсниками. 

2. Усно оцініть промову свого товариша, користуючись наведеною схемою. 
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СХЕМА ОЦІНКИ ПРОМОВИ: 
 

1. Тема і мета. 

Цікава? 

Доречна? 

Актуальна? 

2. Вступ. 

Чи цікавий? 

Чи використано прийоми залучення уваги? 

Чи не занадто довгий? 

3. Головна частина. 

Чи продумано план? 

Чи весь матеріал стосується справи? 

Чи достатньо прикладів? 

Чи коректний зміст? 

Чи досягнуто мети? 

4. Висновки. 

Чи зрозуміло все? 

Чи є узагальнення сказаного? 

5. Вимова. 

Чи впевнений промовець у собі? 

Чи правильною є поза, жести, погляд? 

Чи вдалий темп мови? 

Чи є контакт з аудиторією? 

Чи є мовні помилки? 

6. Ваші поради промовцеві. 

 
Підготовка до виступу. Поради 

• Якщо ви виступаєте вперше або почуваєтесь невпевнено, краще записати 

виступ повністю. Потрібно кілька разів прочитати виступ для себе, щоб: 

- перевірити послідовність і пропорційність його частин; 

- усунути зайве та мало перспективне; 

- ще раз продумати найважливіші формулювання і визначення; 

- удосконалити стиль викладу; 

- домогтися мовної довершеності. 

• Спочатку визначте, кому адресовано виступ, де він відбудеться, з якою 

метою. 

• Збираючись виступати, потурбуйтесь, перш за все, про зміст, а потім – 

про форму. Тому глибоко опрацюйте проблему, з якої будете виступати. 

• Проілюструйте знання норм української літературної мови під час 

виступу.  

• Будьте автором свого виступу. Не повторюйте чужих думок. Цитати слід 

позначати таким чином: за словами NN, NN сказав, NN писав 

(повідомляв). 

• Будьте об’єктивними і неупередженими у викладі своїх думок.. 
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• Вагому роль у виступі відіграють вступ і висновки. Не розпочинайте 

виступ з доісторичних часів, а коротко окресліть суть проблеми. 

Висновки мають бути змістовними і повинні посилити ефект виступу. 

• Надавайте перевагу коротким реченням. Довгі висловлювання не 

переконливі – намагайтесь бути максимально лаконічним. Пам’ятайте: 

половина дорослого населення сприймає зміст фраз, якщо вони містять не 

більше 13 слів. 

• Ніколи не відмовляйтесь від виступу. Це дуже важливо для вашої 

майбутньої професійної діяльності. 

 

Індивідуальне заняття № 3 

Дієслово та дієслівні форми  

у професійному спілкуванні 
 

І. Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Дієслово у професійному мовленні:  

а) вживання паралельних форм,  

б) інфінітив,  

в) безособові конструкції на  -ся, -но, -то,  

г) наказовий спосіб. 

2. Норми вживання активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній 

українській мові. Способи їх заміни іменниками, прикметниками та 

описовими конструкціями.  

3. Граматичний суржик. 

 

ІІ. Завдання для практичного виконання: 

1. Замініть подані дієслівні словосполучення одним словом і навпаки – одне 

слово  – словосполученням. Складіть з ними 5 речень. 
Брати в борг –  

Надавати допомогу –  

Вносити пропозицію –  

Доводити до відома –  

Дати доручення –  

Звернутися з проханням –  

Провести огляд –  

Організувати передплату –  

Покласти обов’язки –  

Підвести риску –  

Подякувати –  

Домовитися –  

Перемогти –  

Критикувати –  

Сподіватися –  

Перевіряти –  

Контролювати –  

Вказувати –  

Характеризувати –  

Підсумовувати –  

2. Проаналізуйте доцільність чи недоцільність використання в поданих 

реченнях дієприслівникових зворотів, аргументуйте свої висновки, виправте 

помилки. 

1. Будучи маленькою, мати часто розповідала мені (дочці) казки. 

2. Відправившись на прогулянку, з нами трапилась пригода. 3. Приїхавши в 
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місто, було вже пізно. 4. Вивчаючи маршрути Карпат, ми літом поїдемо туди 

відпочивати. 5. Опинившись у темряві, на хлопчика подуло вітром. 6. Читаючи 

твір, у мене виникає почуття гордості за свій народ. 7. Піднявшись на гору, 

перед туристами відкрилися мальовничі краєвиди. 8. Хлопчик кинувся на 

допомогу бабусі і не звертаючи уваги на свого товариша. 9. Плачучи гірко, вони 

зійшлися на пораду, щоб поміркувати про те, що буде далі. 10. Я всюди їздив, 

шукаючи роботи, але мене ніде не приймали. 11. Малюючи квіти, художник 

приділяв багато уваги кольоровій палітрі.  

3. Замініть форми активних дієприкметників теперішнього і минулого часу 

нормативними словами або зворотами. 

Воюючий, знаючий, кажучий, стукаючий, головуючий, зростаючий, 

обіцяючий, поспішаючий, скачучий, встигаючий, слабнучий, зупинявший, 

координуючий, підслуховуючий, писавший, наступаючий, спонукаючий, 

вимираючий, допомагаючий, виконуючий, інакодумаючий, існуючий. 

Ведучий програми, пишучий скарги, інформуючий присутніх, співаючий 

артист, співаючі студенти,  управляючий банком, знеболюючий засіб, 

заспокоюючий препарат, спадаючі ціни, спадаючий тиск, воююча сторона. 

Література 
1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – С. 98-154. 

2. Арсірій А.Т. Дієприкметники як особлива форма дієслова. Творення і правопис 

дієприкметників // УМЛШ. – 1991. –  № 12. – С. 69-70. 

3. Бабич Г. І. Основи культури мовлення. – Львів.: Світ, 1990. – 232 с. 

4. Гладіна Г. І., Сеніна В. К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К.: Факт, 

1997. – С.130-143; 150-154. 

5. Гнатюк Р.М. Дієприкметник у сучасній українській літературній мові. – К.: Наук. 

думка, 1982. – 246 с. 

6. Грищенко А. П., Мацько Л. І., Плющ М. Я. та ін. Сучасна українська літературна 

мова. – К.: Вища школа, 1997. – С. 434-445; 378-392. 

7.  Караванський С. Пошук українського слова. Або боротьба за національне “я”. – К.: 

Академія, 2001. – 238 с. 

8.  Караванський С. Секрети українського слова. – К.: Вежа, 1994. – 152 с. 

9. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної  мови. – Львів: Світ, 1996. – С. 165-

182. 

10. Кучеренко І.К. Граматична характеристика дієприкметника і його місце в системі 

частин мови // Мовознавство. – 1967. –  № 4. – С. 12-20. 

11.  Микитюк О. Числівник // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 27-32. 

12. Муромцева О. Г., Жовтобрюх В. Ф. Культура мови вчителя. – Харків: Гриф, 1998. –  

С. 95-99. 

13.  Плющ М.Я. Дієприслівник і дієприслівникові конструкції в структурі речення // 

Лексична і граматична деривація в українській мові. – К.: КДПІ, 1983. – С. 90-97. 

14.  Співак О. Як уникати невластивих українській мові форм активних 

дієприкметників теперішнього часу // Урок української. – 2001. – № 5. – С. 19-21. 

15. Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. – К.: Вища школа, 1994. 

– 414 с. 

16. Українська мова: Ч. 1. / За ред. П. С. Дудика. – К.: Вища школа, 1993. – С. 280- 298; 

317- 360. 

17.  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1994. –  

С. 118-122; 127-145. 

 



43 
 

 

Індивідуальне заняття № 4-5 

Культура писемної мови вчителя.  

Жанри професійних текстів. 

Оформлення наукової роботи 
 

І. Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Писемна мова як різновид професійної комунікації. 

2. Основні жанри професійних текстів: 

- реферат; 

- анотація; 

- відгук; 

- рецензія; 

- тези; 

- стаття; 

- курсова робота; 

- дипломна робота. 

3. Основні вимоги до оформлення наукових робіт: 

➢ технічні вимоги: обсяг, поля, шрифт, нумерація сторінок, рубрикація 

тексту, титульний аркуш, правила оформлення назви розділів, 

підпунктів тощо);  

➢ правила оформлення бібліографії; 

➢ оформлення приміток, додатків; 

➢ графічні скорочення; 

➢ загальні правила оформлення бібліографічних посилань; 

➢ орфографічні та технічні правила переносу. 

 

ІІ. Завдання для практичного виконання: 

1. Оформити реферат за обраною темою, дотримуючись усіх вимог. 

2. Оформити словник фахової лексики (не менше 50 слів). 
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Зміст самостійної роботи студентів 
 

Тема 1: Функціональні стилі української літературної мови, їх 

диференціація та сфера застосування 
Завдання для практичного виконання: 
1. Підготувати структурну таблицю функціональних стилів сучасної 

української літературної мови. 

2. Підберіть текст будь-якого стилю. Назвіть характерні ознаки цього стилю. 

З’ясуйте мовні та стилістичні особливості наведеного тексту. 
 

Тема 2: Фразеологія професійного спілкування 
І. Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Багатство фразеології української мови. 

2.  Варіативність фразеологічних одиниць. 

3. Фразеологічні синоніми і проблема вибору. 

4. Проблема перекладу російських фразеологізмів. Буквальний та 

змістовий переклад. 

5. Кліше як наслідок стандартизації професійного мовлення. 

6. Мовні штампи. Найпоширеніші помилки у використання штампів. 

ІІ. Завдання для практичного виконання: 

1. Записати 15-20 фразеологічних одиниць, які зустрічаються в 

студентському мовленні. Пояснити їх значення. 

2. Записати і пояснити значення сталих виразів, використовуючи словники: 

Коваль 1986; Коваль, Коптілов 1964;  Коваль, Коптілов 1975; Фразеологічний 

словник 1994. Зверніть увагу на історію виникнення фразеологізмів. 

Пригадайте правило написання великої літери.  
Аріаднина нитка, ахіллесова п’ята, бочка Данаїд, валаамова ослиця, велика хартія 

вольностей, геркулесові стовпи, долина печалі (юдоль плачу),  дух і буква, езопівська 

(езопова) мова, еолова арфа, ієрихонська труба, кадити фіміам; Камо грядеші?; книги 

Сивіли, кожний камінь кричить, летючий голландець; лікарю, зцілися сам; ліхтар Діогена, 

між Сціллою і Харібдою, Монтеккі і Капулетті, муки Тантала, осел Бурідана, олімпійський 

спокій, перейти рубікон, піррова перемога, покривало Пенелопи, прокрустове ложе, сізіфова 

праця, співати Лазаря, ставати в позу Катона, туманність Андромеди, чаша святого 

Грааля.  

3. Дібрати до запропонованих одиниць фразеологічні синоніми:  
З одного тіста; п’яте колесо до воза; яблуку ніде впасти;  теревені правити; клювати 

носом; мокра  курка; підвести під монастир; дати відкоша;  дути губи. 

4. До російських фразеологізмів доберіть українські відповідники. 
Бросаться в глаза, принимать участие, два сапога пара, собака на сене, вертится 

как белка в колесе, без зазрения совести, бить баклуши, потерять голову, задирать нос. 
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Тема 3: Орфографічно-пунктуаційна компетенція фахівця 
Завдання для практичного виконання:  

1. Напишіть 5 тестових диктантів (на вибір), дотримуючись орфографічних 

та пунктуаційних норм сучасної української літературної мови. 

 

1. („)Якого ми плем(е,и)ні(-)роду?(”) 
 Мова наша (: −)  одна з (най)др(и,е)вніших і (най)бага(ч,т)ших сер(и,е)д 

тисяч(ь) мов світу. Згідно з клас(е,и)фікацією ЮНЕСКО україн(ь)с(ь)ка мова за 

влуч(ь)ніс(ь)тю п(и,е)р(и,е)дачі образу дії та за милозвуч(ь)ніс(ь)тю посідає третє 

місце у с(ь)віті після францу(с,з)(ь)ко(ї,й) та іран(ь)с(ь)ко(ї, й). 

 Ч(і,и) (у,в)сі ми носії цієї ч(ю,у)дової мови належно дба(ї,є)мо про  

неї (.?) Ч(і,и) (у,в)сі усвідомлюємо яким в(и,е)ликим скарбом володі(ї,є)мо (?.) 

Коли(б) так. 

 Віками вдовблювали (у,в) наші голови п(и,е)р(и,е)кона(н,нн)я що 

україн(ь)с(ь)ка мова бе(с,з)п(и,е)рсп(и,е)ктивна с(и,е)лян(ь)с(ь)ка пр(и,е)датна 

л(е,и)ише для хат(ь)н(ь)ого (у,в)житку що з нею мовляв у люди (не) виб(ь,’)є(ш,с)ся. 

Столі(т,тт)ями намагалися (в,у)певн(е,и)ти що хохол мало(-)рос як ім(е,и)нували 

україн(ь)ців (,−:) людина друго(-)сортна порівняно з в(и,е)лико(-)росом себто 

пр(и,е)дставн(е,и)ком в(и,е)ликого російс(ь)кого народу. Ц(ь)ого відчу(т,тт)я 

мен(ь)шо(-)вартос(ь)ті як і рабс(ь)кої пс(и,е)хології знач(ь)на ч(я,а)стина україн(ь)ців 

(не)по(с,з)булася й досі. Ч(і,и) може (не)хоче по(с,з)бутися (? !) 

 За даними наукових дослідж(и,е)нь д(е,и)тина з(’,ь)являєт(ь)ся на с(ь)віт (з,із) 

вродж(и,е)ними здібнос(ь)тями до мови. Рідна мова у вигляді коду існує в нейрон(-

)клітинах люд(ь)с(ь)кого мозку і г(и,е)н(и,е)тич(ь)но п(е,и)р(е,и)даєт(ь)ся від бат(ь)ків 

до дітей. Вивч(а,я)юч(и,і) рідну мову д(е,и)тина ніби ро(с,з)ш(е,и)фровує той код. 

Людина яка в силу певних о(п,б)ставин по(с,з)бавл(е,и)на можливос(ь)ті вивч(я,а)ти 

мову свого народу с(ь)відомо ч(і,и) (не)с(ь)відомо обмежує своє спілкува(н,нн)я 

рідно(ю,й) мово(ю,й) знач(ь)но втрач(я,а)є інт(и,е)л(е,и)ктуал(ь)ний пот(и,е)нціал 

(не)може на повну потуж(ь)ніс(ь)т(ь) р(и,е)алізувати с(и,е)бе в буд(ь)(-)якій сфері. 

 (Г,г). (К,к)вітка(-)(О,о)снов(’)яненко (Є,є). (Г,г)ребінка (П,п)анас (М,м)ирний 

(П,п). (Г,г)рабовс(ь)кий (В,в). (В,в)и(н,нн)иченко (М,м). (Й,й)огансен (Гр,гр). 

(Т,т)ютю(н,нн)ик перші проби п(и,е)ра робили російс(ь)кою мовою але славетними 

п(е,и)с(ь)ме(н,нн)иками стали ус(ь)відом(е,и)вши с(и,е)бе україн(ь)цями творяч(і,и) 

рідно(ю,й) мово(ю,й). Саме як україн(ь)с(ь)кий композитор що дав ж(е,и)(т,тт)я 

д(и,е)сяткам україн(ь)с(ь)ких пісен(ь) став творцем націонал(ь)ної україн(ь)с(ь)кої 

оп(и,е)ри (с,з)добув світову славу (М,м). (Л,л)исенко  

(М,м). (З,з)ан(ь)ковец(ь)ка (М,м). (С,с)адовський, (П,п).(С,с)аксаган(ь)с(ь)кий  як 

україн(ь)с(ь)кі актори. Усі вони будуч(і,и) певний ч(а,я)с ві(т,д)луч(и,е)ні від рідного 

слова зрештою ві(т,д)чули що досягти чогос(ь) в обраній справі можн(а,о) лише у 

цар(е,и)ні своєї націонал(ь)ної м(и,е)нтал(ь)нос(ь)ті пов(е,и)рнувшис(ь) до своїх 

(пра)кор(и,е)нів. 

  

(281 сл.)                  (В. Карасевич) 
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2. Історія мови історія народу 
Історія україн(ь)с(ь)кої мови (: –) це історія нашого народу який  

(з,с)(-)покон(-)віку жив на тій т(е,и)р(е,и)торії де існував в(е,и)лич(ь)ний кул(ь)турний 

центр (: –) (К,к)и(є,ї)в де народилася славна слов(’)ян(ь)с(ь)ка літ(е,и)ратура IX(-)X 

столі(т,тт)(ь). Болгарс(ь)кий п(е,и)с(ь)ме(н,нн)ик ч(е,о)рнец(ь) (Х,х)оробрий 

зал(е,и)шив зга(д,т)ку про(те) що(до) пр(е,и)йня(т,тт)я (Х,х)р(е,и)ст(е,и)янства на 

(Р,р)усі п(е,и)сали чертами і різами. І коли (К,к)(е,и)рило (з,с)творював азбуку для 

с(ь)в(’)ятого п(е,и)с(ь)ма він запозич(и,і)в для (де)як(и,і)х звуків як(и,і)х (не)було (в,у) 

(Г,г)рец(ь)кій мові букви з (Р,р)ус(ь)кої ((У,у)країн(ь)с(ь)кої) азбуки. 

(В,У) радян(ь)с(ь)кому мовознавстві панувала одна т(е,и)орія 

походж(е,и)(н,нн)я (С,с)хідно(-)слов(’)ян(ь)с(ь)ких мов їм було пр(е,и)писано 

поч(е,и)натися (із,зі) спіл(ь)ної колиски (: –) давн(ь)о(-)рус(ь)кої мови. Ото(ж) вести 

свою історію україн(ь)с(ь)ка мова могла тіл(ь)ки з чот(е,и)рнадцятого столі(т,тт)я. 

Тим ч(а,я)сом п(е,и)семні пам(’)ятки засві(д,т)ч(у,ю)т(ь) ознаки україн(ь)с(ь)кої мови 

від другої половини XI столі(т,тт)я. Коли(ж) йде(ться,цця) про ж(е,и)ву розмовну 

мову то її україн(ь)с(ь)кий характ(е,и)р відбито (в,у) народ(ь)ній творч(ь)ос(ь)ті. 

Зокр(е,и)ма в(е,и)с(ь)нянки коля(д,т)ки щ(е,є)дрівки донесли до наших ч(а,я)сів ті 

самі реалії поня(т,тт)я с(ь)віт давніх (до)хр(е,и)ст(е,и)ян(ь)с(ь)ких вірува(н,нн)(ь) 

який (з,с)приймают(ь) і суч(а,я)с(ь)ні україн(ь)ці. 

Пр(е,и)кмети побутової кул(ь)тури відбиті (в,у) мові доносят(ь) до нас риси 

духовного і мат(е,и)ріал(ь)ного с(ь)віту україн(ь)ців щ(е,є) з VI столі(т,тт)я коли 

(в,у)же була україн(ь)с(ь)ка мова. А те що в княжому (К,к)и(є,ї)ві існувала ще(й) 

ін(ь)ша мова запозич(е,и)(н,нн)а (в,у) (Б,б)олгарів церковно(-)слов(’)ян(ь)с(ь)ка або 

старо(-)слов(’)ян(ь)с(ь)ка зовсім (не)запереч(у,ю)є існува(н,нн)я народної мови її 

т(е,и)р(е,и)торіал(ь)них говорів. Згадаймо що (в,у) с(е,и)ред(ь)ні віки (Є,є)вропа знала 

одну писемно(-)літ(е,и)ратурну мову (: –) латин(ь)с(ь)ку. Та про(те) це 

(не)означ(а,я)ло що (не)було італійс(ь)кої франц(у,ю)(з,с)(ь)кої німец(ь)кої мов. 

Ж(е,и)вуч(и,і) на просторах від (З,з)акарпа(т,тт)я до (Д,д)ону і від (П,п)рип(’)яті 

до (Ч,ч)(ь)орного моря україн(ь)ці ч(у,ю)ю(ться,цця) одним народом і спіл(ь)ного 

(в,у) їхній мові біл(ь)ше ніж відмі(н,нн)ого (в,у) т(е,и)р(е,и)торіал(ь)них говорах. 

Особливо допомагає ві(д,т)ч(у,ю)вати україн(ь)цям свою єдніс(ь)т(ь) літ(е,и)ратурна 

мова. Це мова шліфована плекана мова якою (з,с)творюю(ться,цця) художні твори 

пиш(у,ю)(ться,цця) наукові праці яка побутує у засобах ма(с,сс)ової інформації  

офіційно(-)діловому спілкува(н,нн)і. 

 

(270 сл.)                                                                           (За С. Єрмоленко) 

 

3. Кул(ь)тура мови 
 Людина (з,с)творила кул(ь)туру а кул(ь)тура (, –) людину. Людина 

р(е,и)алізуєт(ь)ся в культурі думки кул(ь)турі праці й кул(ь)турі мови. Кул(ь)тура  

(, –) це (не) тільки все те що (з,с)твор(е,и)не руками й розумом людини а й 

виробл(е,и)ний віками спосіб суспіл(ь)ного поводж(е,и)(н,нн)я що в(е,и)ражаєт(ь)ся в 

народних звич(а,я)ях вірува(н,нн)ях (у,в) ставл(е,и)(н,нн)і один до одного до праці до 

мови. 

Належач(и,і) до певного соціуму інд(е,и)відуум (з,зі) своєю появою на с(ь)віт 

органіч(ь)но вход(е,и)т(ь) (у,в) виробл(е,и)ну його співвітч(и,і)зн(е,и)ками кул(ь)туру 
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стає її кор(е,и)стувач(е,є)м (і,й) носієм. Ч(и,і)м міц(ь)ніші зв(’)язки людини з 

кул(ь)турою народу (, –) тим більшого можн(о,а) (з,с)подіватися від неї як від 

громадянина с(ь)відомого твор(ь)ця мат(е,и)ріал(ь)них і духовних благ патріота й 

інтернаціоналіста. 

Наше суспіл(ь)ство пробудившис(ь) від довгого інтел(е,и)ктуал(ь)ного сну й 

пр(и,е)ступивши до морал(ь)ного само(-)оч(і,и)ще(н,нн)я побач(е,и)ло ті 

боляч(ь)к(и,і) які багато років пр(и,е)кр(е,и)валися бад(ьо,йо)рими лозунгами й 

закл(и,е)ками. (Не) пройшла пов(з,с) увагу суспіл(ь)ства й мовна проблема. 

Мова (не) тіл(ь)ки засіб спілкува(н,нн)я а й пр(и,е)родний р(е,и)з(е,и)рвуар 

інформації про с(ь)віт (, –) насамп(е,и)р(е,и)д про с(ь)вій народ. Повір(е,и)вши в те що 

(в,у)сі мови в нашому с(ь)піл(ь)ному домі “активно ро(з,с)в(е,и)вают(ь)ся“ ми довго 

(не) помічали що цей ро(з,с)в(е,и)ток започ(а,я)ткова(н,нн)ий першим 

(Р,р)адян(ь)с(ь)ким д(е,и)сят(и,е)(-)рі(ч,чч)ям у 30-70-ті роки був (с,з)першу 

загал(ь)мова(н,нн)ий а потім повернутий (у,в) зворот(ь)ному напрямку. Треба 

в(е,и)правляти станов(е,и)ще (: –) пов(е,и)рнути всім мовам їх пр(е,и)родний 

пр(е,и)стиж і справж(ь)ню а (не) д(е,и)кларовану рівноправніс(ь)т(ь) виховати 

кул(ь)туру мови як запоруку піднес(е,и)(н,нн)я кул(ь)тури  суспіль(ь)ної думки. 

 

(203 сл.)                                                                   (За В.Русанівським)  

 

4. Сила слова 
Клас(и,і)ч(ь)на українс(ь)ка літ(е,и)ратура поч(и,і)наюч(и,і) від (Ш,ш)евенк(а,о) 

чи навіт(ь) ще (й,і) від (К,к)отляревс(ь)кого показала нам приклад того як треба 

став(е,и)тис(ь) до народної мови (– :) ц(ь)ого ясного і справді цілющ(о,ьо)го для 

художника дж(е,и)р(е,и)ла. Гогол(ь) захопл(е,и)(н,нн)о відкр(е,и)ваюч(и,і) красу 

фол(ь)клору колис(ь) висловив думку що саме народ(ь)ні піс(ь)ні може навіт(ь) 

біл(ь)ше ніж праці історико(-)докум(е,и)нтал(ь)ні ро(з,с)повідают(ь) нам 

справж(ь)ню (не)пов(е,и)рхову історію народу розв(е,и)ток його моралі психології 

гл(е,и)би(н,нн)і процеси духовного ж(е,и)(т,тт)я. 

Це(ж) можн(а,о) (з,с)казати й про творч(і,и)ст.(ь) народу (в,у) царині мови (в,у) 

довго(-)тр(е,и)валій ро(з,с)будові тієї (най)склад(ь)нішої сфери яка мов(би) 

володіюч(и,і) безлі(ч,чч)ю ж(е,и)вих н(е,и)рвових закін(ь)ч(е,и)(н,нн)(ь) 

(не)п(е,и)р(е,и)стає д(и,е)вувати нас своєю ч(у,ю)тливіс(ь)тю (не)зрівня(н,нн)ою 

здатніс(ь)тю вловлювати вес(ь) гомін с(ь)віту (: –) і потуж(ь)ні гуркоти епохал(ь)них 

подій і (ледь)ч(у,ю)тний шепіт інтимного і найближч(у,ю) хвилю ж(е,и)(т,тт)я і його 

найдал(ь)ші зоряні шуми. 

Коли (й,і)дет(ь)ся про майстерніс(ь)т(ь) п(и,е)с(ь)ме(н,нн)ика про його 

проф(е,и)(с,сс)ійну підготовл(е,и)(н,нн)іс(ь)т(ь) до (не)легкої й відповідал(ь)ної 

твор(ь)чої праці коли хоч(е,и)мо визнач(и,і)ти (с,з)правжніс(ь)ть таланту що (й,і)де в 

літ(е,и)ратуру  то (не)одмі(н,нн)ою ознакою тут буде мабу(т,д)(ь) саме (у,в)мі(н,нн)я 

душ(е,о)ю (с,з)приймати й ві(д,т)ч(у,ю)вати народне слово його інтонаційні 

ві(д,т)тінки (у,в)сю його багато(-)барвніс(ь)т(ь) ро(з,с)маї(т,тт)я красу ч(а,я)сом 

глибоко пр(и,е)ховану. Бо(ж) і у тім(-)то й мі(с,сс)ія майстра що(б) цю красу видобути 

викр(е,и)сати (зі,з) слова навіт(ь) (най)буде(н,нн)ішого (с,з)творивши йому відповідне 

сусі(д,т)ство надавши слову таке місце (у,в) творі де б воно само оновилося набуло 

с(ь)віжос(ь)ті сяйнуло ро(з,с)квітло!.. 

(Не)було випадку щоб в(е,и)датний твір літ(е,и)ратури був написа(н,нн)ий сірою 

мовою щоб (у,в)далос(ь) його вибудувати словами зужитими 
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зн(е,и)барвл(е,и)(н,нн)ими до п(е,и)р(е,и)січ(ь)нос(ь)ті до нудної стертос(ь)ті 

п(’)ятака. Енергія слова (– ,) з енергії душі (– ,) тіл(ь)ки так. Убога ст(е,и)ліст(е,и)ка 

(най)ч(а,я)с(ь)тіше є породже(н,нн)ям убогої думки. Ставитис(ь) до мови творч(ь)о 

сміливо але (з,с) бе(з,с)межною відповідал(ь)ністю (– ,) це чудово (в,у)міла робити 

наша класич(ь)на літ(е,и)ратура.  

 

(258 сл.)                                                                              (З журналу) 

 

5. С(е,и)крети рідної мови 
Націонал(ь)не відродж(и,е)(н,нн)я народу піс(ь)ля віків (де)націоналізації (: –) 

це люд(с,ц)(ь)ке право тих кого пр(е,и)мусово (де)націоналізовано. Такого права 

(не)записано (в,у) (М,м)іжнародних (П,п)актах про люд(с,ц)(ь)кі права бо (у,в) 

виробл(и,е)(н,нн)і цих документів (не)брали учас(ь)т(ь) пр(е,и)(д,т)ставн(е,и)ки 

(де)націоналізованих народів. А ті хто (не)зазнав (де)націоналізації (не)могли 

(з,с)формулювати прав на те що їм (не)боліло. 

Але факти (де)націоналізації лінгво(-)циду етно(-)циду (: –) це р(е,и)ал(ь)ні 

факти історії (і,й) засу(дж,ж)уюч(и,і) їх с(ь)віт має визнати ліквідацію ц(і,и)х фактів (: 

–) націонал(ь)не відродж(е,и)(н,нн)я (: –) (не)від(’)ємним правом 

ас(и,і)м(и,і)л(ь)ова(н,нн)их народів. Це право в(е,и)пл(и,е)ває (із,з) самого поня(т,тт)я 

юр(и,е)дич(ь)ної справ(е,и)дливос(ь)ті так само як право на поверн(и,е)(н,нн)я 

пот(е,и)рпілому награбова(н,нн)ого майна. (У,в) даному разі пограбовано 

духовніс(ь)т(ь) народу. В (У,у)країні такий грабунок чин(е,и)но (не)одне столі(т,тт)я! 

Але награбова(н,нн)е пов(е,и)ртают(ь) нащ(а,я)дкам власн(и,е)ків (і,й) піс(ь)ля 

сот(е,и)н(ь) років.  

Відродж(е,и)на д(е,и)ржава духовно(-)пограбова(н,нн)ого народу має надати 

ц(ь)ому народові право на націонал(ь)не відродж(е,и)(н,нн)я. Історія знає приклади 

такого відродж(е,и)(н,нн)я (і,й) приклади таких д(е,и)ржав. 

Коли з різних країн світу з(’)їхал(и,е)ся до (І,і)зраїл(я,ю) пр(и,е)мусово або під 

тиском обставин рус(е,и)ф(і,и)ковані полон(і,и)зовані г(е,и)рман(і,и)зовані 

амер(е,и)канізовані гебреї (Д,д)(е,и)ржава (І,і)зраїл(ь) заб(е,и)(з,с)печ(е,и)ла їм 

відродж(е,и)(н,нн)я націонал(ь)ної кул(ь)тури на базі старо(-)гебр(е,и)йс(ь)кої мови. 

Проце(с,сс) цей глибоко(-)д(е,и)мократич(ь)ний та історич(ь)но(-

)справ(е,и)дливий (: –) поверн(е,и)(н,нн)я відродж(е,и)ній нації її націонал(ь)ного 

обли(ч,ч)я. 

Саме на таке поверн(е,и)(н,нн)я мают(ь) право пр(е,и)мусово(-) 

рус(е,и)ф(і,и)ковані україн(ь)ці. 

Тут (і,й) постає пита(н,ння) що саме пов(е,и)ртати? Україн(ь)ська ж мова 

зазнала від імпер(ь)с(ь)ких структур брутал(ь)ного каліч(е,и)(н,нн)я та 

"інт(е,и)рнаціоналізації". В(е,и)глядає що (перед)ус(і,и)м треба пов(е,и)рнути 

україн(ь)ське обли(ч,чч)(а,я) самій україн(ь)с(ь)кій мові.  

Україн(ь)с(ь)ка мова як (і,й) всяка інша мова (: –) це кол(е,и)ктивний твір 

сот(е,и)н(ь) поколін(ь). І хоч(ь) творили вони його ст(и,е)хійно продовж столі(т,тт)(ь) 

твір цей має свої внутріш(ь)ні закони свою характерну тонал(ь)ніс(ь)т(ь) своє 

(не)повторне обли(ч,чч)(а,я) (: –) усе те що коротко окресл(и,е)но словом 

"с(е,и)крети". 

        

(272 сл.)                                                                   (За С. Караванським) 
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6. Ден(ь) рідної мови 
21 лютого наша країна разом (із,з) (в,у)сім с(ь)вітом (у,в)же кіл(ь)ка років 

відзнач(а,я)є (Д,д)ен(ь) (Р,р)ідної мови. 

У витлумач(и,е)(н,нн)і поня(т,тт)я рідна мова лінгвісти (не)одностайні. Відомі 

два основних пі(т,д)ходи. Сут(ь) першого (най)пошир(е,и)нішого полягає (у,в) тому 

що рідна мова (– :) це перша мова то(б,п)то та мова з якою людина пр(и,е)ход(е,и)т(ь) 

(у,в) с(ь)віт за допомогою якої на перших роках ж(е,и)(т,тт)я поч(е,и)нає пізнавати 

с(ь)віт надба(н,нн)я ц(и,і)вілізації в націонал(ь)ній сп(и,е)цифіці. Це мова мами тата 

або мова з якою до д(и,е)тини (в,у)/перше зв(и,е)ртаю(ться,цця) бат(ь)ки. 

Другий пі(д,т)хід п(и,е)р(е,и)дбач(а,я)є розгляд поня(т,тт)я рідна мова (у,в) 

зв(’)язку з поня(т,тт)ям рідна кул(ь)тура. (В,У)важают(ь) що існує (не)розривна дво(-

)єдиніс(ь)т(ь) рідна мова (– ,) рідна кул(ь)тура. І якщо є рідна кул(ь)тура то є і рідна 

мова. А (не)має рідної культури то (не)має і рідної мови. Є тіл(ь)ки мова 

спілкува(н,нн)я тобто мова якою людина розв(’)язує (у,в)сі свої насу(ш,щ)ні 

проблеми.  

Згідно (з,с) першим пі(д,т)ходом кожна людина має рідну мову тому що до 

кожного з нас колис(ь) зв(е,и)рнул(е,и)ся (у,в)перше (і,й) навч(а,я)ли якоїс(ь) першої 

мови для спілкува(н,нн)я (з,зі) с(ь)вітом. Що(ж) до другого то (де)хто може і (не)мати 

рідної мови. Людина може добре знати обрану нею мову спілкува(н,нн)я але якщо це 

зна(н,нн)я (не)сп(и,е)рат(и,е)м(и,е)(ться,цця) на націонал(ь)ні традиції на надба(н,нн)я 

духовної кул(ь)тури то вона (ні)коли (не)буде для неї рідною. Другий пі(д,т)хід 

важливий саме (в,у) нашій україн(ь)с(ь)к(і,и)й с(и,е)туації. Багато  

російс(ь)ко(-)мовних громадян (У,у)країни (у,в)важают(ь) російс(ь)ку мову рідною. Їм 

зап(и,е)реч(у,ю)ют(ь) (: –) хоч(ь) ви кор(и,е)стуєт(и,е)с(ь) і добре знаєте російс(ь)ку 

мову але її зна(н,нн)я у вас (не)пов(’)язане (з,із) надба(н,нн)ями російс(ь)кої 

кул(ь)тури. Саме для (У,у)країни поня(т,тт)я рідна мова застосова(н,нн)е л(е,и)ше 

(у,в) зв(’)язку (із,з) поня(т,тт)ям рідна культура. С(ь)відомо п(е,и)шат(е,и)м(е,и)шся 

своєю мовою коли глибше знат(и,е)м(и,е)ш її корі(н,нн)я історію свого народу його 

традиції коли ус(ь)відом(и,е)ш чим можн(а,о) п(е,и)шат(е,и)ся (і,й) зрозумієш (за)що 

її потрібно любити. 

І (Д,д)ен(ь) рідної мови (: –) це ден(ь) поверн(е,и)(нн,н)я україн(ь)ців до їхн(ь)ої 

історич(ь)ної пам(’)яті. Пов(е,и)ртаюч(и,і)с(ь) до націонал(ь)ного пов(е,и)ртаємося до 

себе. 

        

(272 сл.)                                                                    (За К. Городенською) 

 



50 
 

7. Чи хоч(и,е)мо ми (у,в) (В,в)ав(е,и)лон? 
П(и,е)та(н,нн)я сутнос(ь)ті мови її пр(е,и)знач(е,и)(н,нн)я є одним із 

ц(е,и)нтрал(ь)них у мово(-)знавстві. (До)н(е,и)давна (у,в) нашій науці домінував 

соціал(ь)ний підхід(;:) мова ро(з,с)глядалася лише як сус(ь)піл(ь)не явище і аж ніяк не 

пс(и,е)хічне. На такому тлумач(и,е)(н,нн)і виховане (не)одне поколі(н,нн)я. Можна 

без п(и,е)р(и,е)біл(ь)ш(е,и)(н,нн)я сказати що саме таке (з,с)прощене й одно(-)бічне 

трактува(н,нн)я суті й пр(е,и)знач(и,е)(н,нн)я мови стало т(и,е)ор(е,и)тич(ь)ним 

під(г,ґ)рунтям сумно(-)звісно(ї,й) т(и,е)орії (с,з)ближ(е,и)(н,нн)я а (на)далі й 

зл(и,е)(т,тт)я націй. Як(що) зі(л,лл)ю(ться,цця) багато націй (в,у) одну націю то (й,і) 

мови багат(ь)ох націй урешті(-)решт буде замін(и,е)но на одну(-)(є,ї)дину "загально(-

)зрозумілу" мову. Адже як(що) (най)головніше й основне пр(е,и)знач(и,е)(н,нн)я мови 

(—:) ко(м,мм)унікація тобто (з,с)пілкува(н,нн)я людей чому (б)(не) обійтися 

одніє(ю,й) мово(й,ю)(?.) 

Зв(и,е)чайно ко(м,мм)унікативна рол(ь) мови (не)викл(и,е)кає жодних 

зап(и,е)реч(и,е)н(ь) ч(и,і) сумнівів. Та чи ро(с,з)криває таке визнач(и,е)(н,нн)я 

сут(ь)ніс(ь)т(ь) мови повніс(ь)тю(?.) Ад(же) у мові кожного народу (у,в) ц(ь)ому 

унів(и,е)рсал(ь)ному інструменті пізна(н,нн)я ним с(ь)віту і с(и,е)бе у с(ь)віті 

виявляє(ться,цця) індивідуал(ь)ніс(ь)т(ь) народу його націонал(ь)ний характ(и,е)р 

н(и,е)повтор(ь)ніс(ь)т(ь). 

Такий підхід до розумі(н,нн)я суті мови дає можливіс(ь)т(ь) де(щ,ш)о в 

ін(ь)шому с(ь)вітлі побач(е,и)ти відомий з (Б,б)іблії мі(хв,ф) про (В,в)ав(е,и)лон. 

Пр(е,и)гадаємо(;:) у (Д,д)ревн(ь)ому (В,в)ав(и,е)лоні зібрався (у,в)вес(ь) з(и,е)мний 

люд який (у)перто (не)бажав освоювати землю. Люди зійшлися для будівництва 

в(е,и)соче(н,нн)о(й,ї) до н(и,е)бес веж(и,і). Захл(е,и)наюч(і,и)с(ь) марно(-)славством 

вони хотіли побач(і,и)ти з веж(і,и) самого (Б,б)ога дорівнятися до (Н,н)(ь)ого та 

водно(-)час настрахати сусідів. 

Господ(ь) мусив (не)гайно пр(е,и)п(е,и)нити це будівництво (щ,ш)об(не)дати 

(з,с)тверд(и,е)тися зухвалос(ь)ті й зарозумілос(ь)ті (щ,ш)об (не)дати (с,з)моги 

ві(д,т)чути силу й міц(ь) натовпові юр(ь)бі. Вихід було (с,з)найдено(;.:) (Б,б)ог дав 

людям різ(ь)ні мови. (Не)маюч(і,и) змоги порозумітися будівники (не)змогли 

закінчити звед(и,е)(н,нн)я вежі(и) (й,і) ро(с,з)бр(и,е)лися хто куди. 

  Цей п(и,е)река(з,с) (—) (не)просто л(и,е)генда а й заст(и,е)реж(е,и)(н,нн)я. 

Люди що закл(е,и)кают(ь) відмов(е,и)тися від націонал(ь)но(ї,й) окремішнос(ь)ті від 

етніч(ь)но(й,ї) (не)схож(е,о)с(ь)ті с(ь)відомо ч(и,і) ні закл(е,и)кают(ь) до 

повтор(и,е)(н,нн)я  (В,в)ав(е,и)лон(а,у).  

 

(250 сл.)                                                                               (За Л. Пархонюк) 

 

8. П(е,и)р(е,и)л(и,е)ц(ь)овані слова 
Сер(е,и)д (В,в)ас напевно є мрійн(е,и)к(и,і). (У,в) ясну ніч(ь) (В,в)и 

зад(и,е)влялися на бе(з,с)хмарне небо(?!) Ви бач(и,і)ли зірки цілі сузір(’)я. На якус(ь) 

мит(ь) (В,в)и відч(у,ю)ли с(е,и)бе піщ(и,і)нкою (В,в)сес(ь)віту. (У,в) ці або подібні 

хв(и,е)лини (у,в) поетів відбуваю(ться,цця) геніал(ь)ні проз(ь)рі(н,нн)я (і,й) вони 

пиш(у,ю)т(ь) пр(и,е)крас(ь)ні вірш(и,і) осягают(ь) віч(ь)ніс(ь)т(ь) 

бе(з,с)п(е,и)рервніс(ь)т(ь) (В,в)сес(ь)віту. 

Від дідів (і,й) прадідів (В,в)и ч(у,ю)ли назви (В,в)(е,и)лика (В,в)(е,и)дмед(и,е)ця 

(М,м)ала (В,в)(е,и)дмед(и,е)ця (М,м)оло(ч,ш)ний (Ш,ш)лях  (В,в)(е,и)ликий (В,в)із 

(В,в)олопас (К,к)осар (Ч,ч)(е,и)піга. Це ж (у,в)се астрономіч(ь)ні терміни. Наші далекі 
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предки (і,й) справді були бли(ж,ш)чі ніж ми до пр(е,и)роди до (З,з)(е,и)млі (і,й) неба. 

Яскраві зорі нагадували їм знайомі сіл(ь)с(ь)ко(-)господар(ь)с(ь)кі пр(е,и)дмети. 

Наприклад (у,в) сузір(’)ї (П,п)івніч(ь)ної пів(-)кулі з с(е,и)ми зірок вони розгледіли 

(В,в)із та ще (не)один а два (: –) (В,в)(е,и)ликий (і,й) (М,м)алий. А потім ці зірки та їх 

назви б(е,и)нтеж(е,и)ли уяву поетів(-)нащ(а,я)дків (і,й) вони (з,с)кладали ос(ь) такі 

рядки як (у,в) (М,м)(е,и)коли (В,в)ороного(:  –)  

    Вії (с,з)туляє зн(е,и)мога  

    Нижу(ться,цця) перли с(ь)ліз 

    Мріє (Ч,ч)умац(ь)ка (Д,д)орога 

    (В,в)олосожар (і,й) (В,в)із. 

Частина цих назв є кал(ь)ками з (Г,г)рец(ь)кої мови. (У,В) греків вони 

вин(е,и)кли на основі міфів. Ось далекий (М,м)оло(ч,ш)ний (Ш,ш)лях. В (У,у)країні 

його наз(е,и)вают(ь) щ(е,є) (Ч,ч)умац(ь)ким а в (С,с)(е,и)ред(ь)ній (А,а)зії (:–) 

(С,с)олом(’)яною дорогою. Це назва цілої кос(ь)мічної с(е,и)стеми. Вона має вигляд 

тума(н,нн)ої смуги на зоряному небі. 

Старо(-)давні греки (у,в)важали що це струм(и,і)н(ь) молока ро(з,с)литий на 

небі. За міфом (З,з)евс захотів зробити сина (Г,г)(и,е)ракла б(и,е)(з,с)смертним 

(в,у)зяв його  (з,с) собою на небо (й,і) поклав біля грудей (з,с)плячої (Г,г)ери. Та вона 

довідалася про зраду чоловіка пізнала ч(у,ю)жу д(е,и)тину (й,і) відштовхнула 

мален(ь)кого (Г,г)(и,е)ракла від грудей. Молоко (Г,г)ери ро(з,с)л(е,и)лос(ь) (і,й) 

пот(и,е)кло з (О,о)лімп(у,а) на землю. Так утворився (М,м)оло(ч,ш)ний (Ш,ш)лях. 

(У,в) греків він наз(и,е)ває(ться,цця) (Г,г)алаксіас. Від н(ь)ого і пішла назва 

(Г,г)алакт(е,и)ка а також зліпл(и,е)но кал(ь)ку (М,м)оло(ч,ш)ний (Ш,ш)лях. 

 

        

(255 сл.)                                                                               (За Н. Клименко) 

 

9. В(е,и)пробува(н,нн)я сурж(е,и)ком 
(У,в)сі розуміют(ь) зокрема (і,й) носії сурж(е, и)ку що (у,в)жива(н,нн)я його (: –

) (не) (з,с) числа ч(е,и)снот інд(е,и)віда. (І,й) все(ж) відповіді на зап(е,и)та(н,нн)я чи 

існує бодай(якась) м(е,и)жа (не) п(е,и)р(е,и)ходяч(и,і) яку сурж(е,и)к може мати певне 

виправда(н,нн)я (хай (й,і) поблажл(е,и)ве в(и,е)правда(н,нн)я) (: –) (не)має(! ?)  

(Не)мало хто (у,в)же (й,і) забуває що стосовно мови сурж(е,и)к (: –) 

м(е,и)тонімія п(е,и)р(е,и)нес(е,и)(н,нн)я назви одного пр(е,и)дмета чи яв(е,и)ща на 

інше. Первісно(бо) сурж(е,и)к познач(а,я)в суміш хлібн(и,е)х з(е,и)рнових кул(ь)тур (: 

–) як(от) жита (й,і) пш(е,и)ниці ячменю (й,і) вівса або (ж) стосувався людини різно(-

)етнічного походж(е,и)(н,нн)я. (Й,і) тіл(ь)ки (у,в) новітній порівняно (не)давній час це 

слово почало асоціюватися (у,в) першу чергу (з,с) сумі(ш,шш)ю ел(е,и)ментів різних 

мов конкретно (й,і) головним чином (в,у) умовах (У,у)країни (– :) україн(ь)с(ь)ко(ї,й) 

та російс(ь)ко(ї,й). (Що)біл(ь)ше (у,в) наш(и,і) дні (й,і) ново(-)твір (з,с)(’)явився (: –) 

сурж(и,е)фікація. Тобто сурж(и,е)фікація країн насел(е,и)(н,нн)я мови граматики 

мови. Чому саме (у,в) наші дні (з,с)(’)явилися підстави для вин(е,и)кн(е,и)(н,нн)я ос(ь) 

ц(ь,й)ого ново(-)твору (: –) сурж(е,и)фікація(? ! .) 

(З,с)кажімо (у,в) країнах які розв(и,е)вают(ь)ся (на) націонал(ь)ній основі 

проблема сурж(е,и)ку (не)знана. Буд(ь)(хто) (з,с) (не)фахівців (у,в) (Ф,ф)інляндії (чи) 

(Н,н)іме(ч,чч)(е,и)ні чи (П,п)ол(ь)щі чи (Н,н)орвегії просто (не) знає що (то) таке. 

Знає що таке діалект що таке жаргон чи сленг а от що (то) є сурж(е,и)к (: –) то треба 

було (б) пояснювати адже якщо (й,і) (з,с)(’)являют(ь)ся дес(ь) певні с(и,е)мптоми цієї 
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х(и,е)мери їх (у,в) ц(е,и)вілізованих країнах (не) вел(ь)ми вагаюч(е,и)с(ь) 

еф(е,и)ктивно (з,с)н(е,и)шкоджуют(ь). Як(-)от (з,с) допомого(ю,й) вже (не) раз 

(з,с)гаданого закону у (Ф,ф)ранції згідно (з,с) яким п(е,и)р(е,и)дбач(е,и)но в(и,е)сокі 

штрафи (в,у) офіційній сфері за вж(и,е)ва(н,нн)я чужо(-)земних слів 

(п(е,и)р(е,и)важно англіцизмів(-)ам(е,и)р(е,и)канізмів) відповідн(и,е)ки для яких є 

(в,у) францу(з,с)(ь)кій мові. 

(З,С)падає (на) думку (: –) сурж(е,и)к заганяє нас (у,в) глухий кут. Чому? Тому що 

свою пр(и,е)реч(е,и)ніс(ь)т(ь) він ві(д,т)чув (би) л(и,е)ше (в,у) націонал(ь)но(-) 

зорієнтованій (У,у)країн(ь)с(ь)кій (Д,д)(е,и)ржаві. 

   

 

(260 сл.)                                                                              (За А. Погрібним) 

 

10. Анти(-)суржик 
Сот(ь)ні (не)вол(ь)н(е,и)ч(и,і)х літ упродов(ж,ш) яких жорстоко знищували 

кул(ь)туру (У,у)країн(ь)с(ь)кого народу д(и,е)сят(и,е)лі(т,тт)я панува(н,нн)я 

тоталітарної с(и,е)стеми коли (в,у)се робилося для того що(б) "зл(и,е)лися нації" 

що(б) витвор(и,е)лася унів(и,е)рсал(ь)на мова (з,с)пр(и,е)ч(и,е)нили (де)формацію 

ус(и,і)х сфер ж(и,е)(т,тт)я (В,в)(и,е)ликого (Є,є)вропейс(ь)кого народу. 

Сот(ь)ні бід тяглися за нами (в)слід  

Що(б) нашу чест(ь) язик ім(’)я затерти (: – ,) 

(з,с) болем п(и,е)сав про трагіч(ь)ну історію народу (І,і)ван (Ф,ф)ранко. 

Тр(е,и)вал(и,е) фізич(ь)не та духовне насил(ь)ство над (в,у)сім що стосувалося 

україн(ь)ців як нації пр(и,е)зв(е,и)ло до ві(д,т)ч(у,ю)ж(и,е)(н,нн)я народу від власної 

кул(ь)тури п(и,е)р(и,е)р(е,и)вал(и,е)ся традиції руйнувал(и,е)ся віками формовані 

норми. 

В(и,е)ликої наруги зазнала мова що є (не)ві(д,дд)іл(ь)ною ознакою нації одним із 

найістотн(и,і)ш(и,і)х чи(н,нн)(и,е)ків її само(-)виявл(и,е)(н,нн)я і с(ь)віто(-) 

(з,с)пр(и,е)йня(т,тт)я важлив(и,е)м показником її ж(и,е)(т,тт)є(-)здатнос(ь)ті (й,і) 

духовнос(ь)ті. Україн(ь)с(ь)ку мову оф(и,і)ційно забороняли ( (У,у)кази (П,п)(и,е)тра 

(П,п)ершого (В,в)алуєвс(ь)кий (Ц,ц)(и,е)ркуляр (Е,е)мс(ь)кий (У,у)каз) 

оголош(у,ю)вали пр(и,е)дума(н,нн)ою німцями вважали діалектом (Р,р)осійс(ь)кої 

ч(и,і) (П,п)ол(ь)с(ь)кої мов д(и,е)вилися як на "хлопс(ь)ку" пр(и,е)знач(а,я)ли її 

тіл(ь)ки для "домаш(ь)н(ь)ого (в,у)житку". Її с(ь)відомо пр(и,е)ниж(у,ю)вали 

(не)допускали (в,у) сферу науки техн(и,і)ки на фабр(е,и)ки заводи до армії (в,у) спорт 

(: –) до тих сфер що важливі для функц(и,і)онува(н,нн)я та повно(-)ці(н,нн)ого 

ж(и,е)(т,тт)я нац(и,і)онал(ь)ного організму. Т(о,а)тал(и,і)тарна с(и,е)стема 

погл(и,е)нала досто(є,ї)нство людини нації. Провод(и,е)ла (не)тіл(ь)ки г(и,е)ноци(д,т). 

Заплановані були (не)л(е,и)ше голодо(-)мори ф(и,і)зич(ь)не знищ(и,е)(н,нн)я. (Що)до 

україн(ь)с(ь)кої мови планово провод(и,е)вся л(и,і)нгвоци(д,т). Ро(з,с)хитувал(и,е)ся її 

мікро(-)с(и,е)стеми втрач(а,я)лася її іму(н,нн)а с(и,е)стема зб(и,е)реж(и,е)(н,нн)я 

(з,с)тійкос(ь)ті норм. Мова втрач(а,я)ла пр(и,е)родну якіс(ь)т(ь) (на)томіс(ь)т(ь) 

утвор(у,ю)валася така її якіс(ь)т(ь) яка мала(б) д(и,е)монструвати "зл(и,е)(т,тт)я" 

(У,у)країн(ь)ців (з)рештою націй п(и,е)р(и,е)твор(и,е)(н,нн)я їх (в,у) "сов(є,і)тс(ь)ку" 

супер(-)націю. 

Витвор(и,е)вся своєрідний різновид мови який дістав зн(е,и)важл(е,и)ву назву 

сур(ж,ш)ик. На його означ(и,е)(н,нн)я пошир(и,е)лися (з,с)получ(и,е)(н,нн)я 

"(не)дор(и,і)куватий сур(ж,ш)ик" "убогий сур(ж,ш)ик". 
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(З,С)каліч(и,е)на мова отуплює людину звод(и,е)ть її мисл(и,е)(н,нн)я до 

пр(и,е)мітива. А(д,т)(же) мова в(и,е)ражає (не)тіл(ь)ки думку. Слово (з,с)т(и,е)мулює 

с(ь)відоміс(ь)т(ь) пі(д,т)поря(д,т)ковує її собі формує. Сур(ж,ш)ик (в,у) (У,у)країні є 

(не)бе(з,с)печним (й,і) шк(и,і)дливим бо параз(и,е)тує на мові що формувалася  

(в,у)продов(ж,ш) віків загрожує змінити мову яку пр(и,е)йняв (Т,т)арас 

(Ш,ш)(и,е)вченко показавш(и,і) с(ь)вітові її красу (й,і) силу пл(и,е)кали (І,і)ван 

(Ф,ф)ранко (Л,л)еся (У,у)країнка (М,м)ихайло (К,к)оцюбин(ь)с(ь)кий 

зап(и,е)суюч(и,і) її "(не)(з,с)тертий слі(д,т)… самостійно мі(ж,ш) кул(ь)тур(ь)ні 

мови". 

        

(270 сл.)                                                                      (За О. Сербинською) 

 

Тема 4: Сучасний діловий документ 
 

І. Питання для теоретичного опрацювання: 

1. Документ як основний носій офіційно-ділового стилю 

2. Реквізити документа та основні вимоги до його оформлення. 

3. Класифікація документів. 

4. Вимоги до оформлення тексту документа. 

 

ІІ. Виконати тестові завдання. 
1. Засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про 

факти, події і явища об’єктивної дійсності називається: 

а) реквізитом; 

б) формуляром; 

в) документом; 

г) бланком. 

2. Друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну 

інформацію, це:  

а) документ; 

б) бланк; 

в) формуляр-зразок; 

г) реквізит. 

3. Документи, які закріплюють функції, обов’язки і права організації, закладу або 

установи протягом тривалого терміну, називаються: 

а) розпорядчими; 

б) кадровими; 

в) організаційними; 

г) особовими. 

4. Документи, які містять інформацію про стан справ у організаціях, мають 

допоміжний характер і не обов’язкові для виконання, називаються: 

а) інформаційно-довідковими; 

б) організаційними; 

в) розпорядчими; 

г) документами з кадрово-контактових питань. 

5. Документи, що містять інформацію про особовий склад організації, закладу чи 

установи, називаються: 

а) організаційними; 

б) інформаційно-довідковими; 

в) розпорядчими; 
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г) документами з кадрово-контрактових питань. 

6. Визначте, які виділяють документи за походженням: 

а)    вхідні й вихідні; 

б)    стандартні та індивідуальні; 

в)    службові й особисті; 

г)    прості й складні. 

7. Зазначте, які виділяють документи за місцем укладання: 

       а)     внутрішні та зовнішні; 

       б)    складні й прості; 

       в)     вхідні й вихідні; 

       г)     індивідуальні та стандартні. 

8. Зазначте документи, які пишуть від першої особи: 

      а) протокол; 

      б) довідка; 

      в) автобіографія; 

      г) характеристика. 

9. Позначте рядок, де всі варіанти написання словосполучень є правильними: 

а) керівний апарат, керування банку, керівник підприємству, керівний склад виконкому; 

б) управлінський апарат, управління банку, керівник підприємства, керівний склад 

виконкому; 

в) управлінський апарат, управління банка, керівничий підприємства, управлінський 

склад виконкому; 

г) управляючий апарат, керування банка, управляючий підприємства, керівний склад 

виконкома. 

10. Який варіант з наведених нижче найбільш прийнятний для ділового стилю, 

враховуючи його ясність і точність: 

а) Рівень кваліфікації визначається складністю і об’ємом завдань та обов’язків, що 

виконує робітник освіти; 

б) Рівень кваліфікації визначається складністю і обсягом завдань та обов’язків, що 

виконує робітник освіти; 

в) Рівень кваліфікації визначається складністю і обсягом завдань та обов’язків, 

виконуємих працівником освіти; 

г) Рівень кваліфікації визначається складністю й обсягом завдань та обов’язків, що 

виконує працівник освіти. 

11. Позначте рядок з правильним вживанням словосполучень: 

а) домашній адрес, заключення до роботи, мої відношення з другом, виписка з 

протоколу; 

б) багато громадянів, по моїй просьбі, особливий розклад, домашня адреса; 

в) висновки до роботи, мої відносини з другом, багато громадян, на  мою просьбу; 

г) мої стосунки з другом, особистий розклад, на моє прохання, витяг з протоколу. 

12. Розповідь – це такий спосіб викладення матеріалу, який передбачає зовнішню 

хронологічну послідовність, і вживається: 

а) в актах, наказах; 

б) в постановах, звітах; 

в) в автобіографіях, протоколах, звітах. 

13. Опис – це такий спосіб викладення матеріалу, який передбачає характеристику 

події або явища через перерахування ознак, властивостей, і вживається: 

а) в актах, наказах, постановах, звітах; 

б) в службових записках; 

в) в автобіографіях, протоколах, звітах. 
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14. Міркування – це такий спосіб викладення матеріалу, при якому логічно 

послідовний ряд визначень і висновків розкриває внутрішній зв’язок явищ через 

причинно-наслідковий аналіз, а отже, він може бути продуктивним: 

а) в актах, наказах, постановах, звітах; 

б) в пояснювальних і службових записках; 

в) в автобіографіях, протоколах, звітах. 

15. Лист-відмову треба розпочинати: 

а) з констатації відмови; 

б) з пояснення, чим вона викликана, і побажання за певних умов на подальшу 

співпрацю; 

в) з побажання на подальшу співпрацю. 

16. Позначте рядок, де всі варіанти перекладу словосполучень є правильними: 

а) ділові стосунки, моє ставлення до обов’язків, учбовий літак, як директор я  

вважаю …; 

б) ділові відносини, моє відношення до обов’язків, навчальний літак, в якості директора 

я вважаю …; 

в) ділові відношення, моє ставлення до обов’язків, учбовий літак, як директор я рахую 

…; 

г) ділові стосунки, мої відносини до обов’язків, навчальний літак, в якості директора я 

рахую … 

17. Позначте рядок, де всі варіанти перекладу є правильними: 

а) наукова ступінь, це стосується питань економіки, завідуючий кафедрою, політичний 

кризис; 

б) науковий ступінь, це стосується питань економіки, завідувач кафедри, політична криза; 

в) науковая ступінь, це торкається питань економіки, завідувач кафедрою, політичная криза; 

г) наукова ступінь, торкатися питань економіки, завідуючий кафедри, політична криза. 
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Питання до іспиту 

1. Предмет,   мета   і   завдання   курсу   «Українська  мова  за   професійним   
спрямуванням»; зв'язок з іншими дисциплінами. 

2. Природа і функції мови. Місце української мови серед мов світу. 

3. Українська національна та літературна мова. Короткі відомості з історії 
української літературної мови. 

4. Правовий статус української мови; поняття "державна" і "офіційна" мова. Закон про мови 
в Україні і передумови його прийняття. 
5. Поняття   функціонального   стилю   сучасної   української   літературної   мови.   
Сучасна класифікація стилів та сфера їх застосування. 

6. Основні ознаки літературної мови. 
7. Поняття мовної норми; типологія мовних норм. 
8. Білінгвізм як характерна ознака сучасної мовної ситуації в Україні. 

9. Чистота мовлення і явище суржику як наслідку українсько-російської інтерференції. 
Типи суржику на різних мовних рівнях. 

10. Досвід країн Європи в розв'язанні мовних проблем і мовна ситуація в Україні. 
11. Орфоепічні норми української мови. Основні правила вимови голосних звуків. 
12. Норми вимови приголосних звуків української мови. 

13. Основні закони та засоби милозвучності української мови. 
14. Акцентуаційні норми української мови. Наголос, його характеристика, роль у 

звуковій організації тексту. 

15. Суть і типи усного професійного мовлення. Вимоги до усного професійного 
мовлення. 

16. Етика усного професійного спілкування. Мовленнєвий етикет і його структура. 
17. Особливості мовного етикету українців. 
18. Ораторське мистецтво. Історія, види та жанри красномовства. 
19. Головні закони риторики. 

20. Види   і   жанри   публічного   монологічного   мовлення.   Типи   промов   за   
знаковим оформленням та закріпленням. 

21. Способи підготовки до публічного мовлення. 
22. Особливості підготовки і проведення бесіди, публічного виступу, наради тощо. 
23. Сучасні технології сперечання, переконування, дебатування. 

24. Несловесні засоби спілкування. Роль жестів, міміки, інтонації, пауз у процесі виступу. 
 25. Багатозначність слова. Причини порушення смислової точності мовлення. 

26. Синонімія і точність слововживання. 
27. Поняття про омоніми. Міжмовні омоніми. 
28. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. 
29. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і 

вузькоспеціальна термінологія. Термін  у системі професійного   мовлення   науковця   
(відповідь  проілюструвати термінологією обраної спеціалізації). 

30. Нормативність уживання форм роду іменників: спільний і подвійний рід. 
31. Нормативність уживання форм роду іменників іменники, що не збігаються за 

родовою ознакою в українській і російській мовах. 

32. Нормативність  уживання  форм  роду іменників:  узгодження  в  роді  незмінюваних 
іменників. 

33. Нормативність уживання форм роду іменників: утворення іменників жіночого роду 
-назв осіб за професією. 

34. Визначення роду в складноскорочених іменниках. 

35. Відмінкові форми іменників: закінчення в родовому відмінку іменників II відміни 
однини чоловічого роду - -а/-я; -у/-ю. 

36. Відмінкові форми іменників: закінчення -у/-ю; -ові/-еві, -єві в давальному відмінку. 
37. Клична форма іменників. 

38. Відмінювання українських прізвищ іменникового та прикметникового походження. 
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39. Особливості утворення ступенів порівняння якісних прикметників. 
40. Якісні прикметники, що не утворюють ступенів порівняння. 

41. Особливості творення присвійних прикметників. 

42. Труднощі у відмінюванні прикметників. 
42. Розряди займенників за значенням. 

43. Розряди займенників за співвідношенням з іншими частинами мови. 

44. Займенники ви, ми, він, вона у текстах ділового мовлення. 

45. Відмінювання займенників. 

46. Числівник у професійному мовленні. 

47. Норми відмінювання порядкових та кількісних числівників. 

48. Особливості поєднання іменників з числівниками. 

49. Уживання збірних числівників. 

50. Нормативне наголошення числівників. 

51. Дієслово у професійному мовленні: вживання паралельних форм. 

52. Дієслово у професійному мовленні: інфінітив. 

53. Дієслово у професійному мовленні: безособові конструкції на -ся,-но,-то. 

54. Дієслово у професійному мовленні: наказовий спосіб. 

55. Норми вживання активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній 

українській мові. Способи їх заміни іменниками, прикметниками та 

описовими конструкціями. 

56. Граматичний суржик. 

57. Поняття про словотвірні норми. 

58. Особливості іменникового словотвору (словотвірні типи назв осіб: норми 

творення назв осіб за трудовою діяльністю, національною належністю). 

59. Особливості іменникового словотвору (назви мешканців населених 

пунктів України). 

60. Особливості іменникового словотвору (словотвірні типи абстрактних 

назв). 

61. Норми творення прикметників та дієприкметників. 

62. Лексикографія як розділ мовознавства. 

63. Загальна типологія словників. 

64.  Типи лінгвістичних словників. 

65. Синтаксична нормативність мовлення 

66. Порядок слід у реченні (місце підмета, присудка та другорядних членів речення).  

67. Складні випадки та помилки при узгодженні підмета і присудка.  

68. Пряма і непряма мови. Синоніміка різних способів їх передачі. 

69. Складні випадки керування в українській мові. 

70. Нормативність уживання прийменників у словосполученнях. 

71. Речення з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами. 

72. Особливості використання однорідних членів речення. 

73. Роль вставних слів, словосполучень і речень. 

74. Правила вживання м'якого знака. 

75. Норми вживання апострофа. 

76. Уживання великої літери в оформленні тексту. 

 77. Правила написання складних іменників, займенників та прикметників. 

 78. Спрощення, подвоєння та подовження у групах приголосних. 

 79. Написання слів іншомовного походження. 

80. Правопис прізвищ і географічних назв. 

81. Орфографічні й технічні правила переносу слів із рядка в рядок. 

82. Історія українського правопису. Основні зміни в Українському правописі 2019 (питомі 

слова, давно засвоєні запозичення, слова іншомовного походження). 

 83.Писемна мова як різновид професійної комунікації. Основні жанри професійних текстів. 
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84. Основні вимоги до оформлення наукової роботи (обсяг, поля, шрифт, інтервал, нумерація 

сторінок, рубрикація тексту тощо). 

85. Документація особового складу  (автобіографія,   резюме,   характеристика).    

Особисті офіційні документи (заява, доручення, розписка, пояснювальна записка). 
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