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У посібнику вміщено усні та письмові завдання, спрямовані на 

самостійну творчу роботу студентів. Методичні матеріали передбачають 

можливість проведення самоконтролю з боку студента. Зміст методичних 

вказівок та завдань спрямований допомогти студентам у підготовці до 

поточного і підсумкого контролю поряд з навчальним матеріалом, який 

опрацьовувався при проведенні навчальних занять. 
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Вступ 

           Завдання сучасної вищої школи полягає в тому, щоб не лише дати 

молодшому спеціалістові знання, а й сформувати потребу в них, виховати 

прагнення до постійного саморозвитку і самовдосконалення. 

          У зв’язку з цим  в системі підготовки молодших спеціалістів все 

більшої ваги набирає самостійна робота, що сприяє розвитку наукового 

мислення, самостійності суджень, формуванню практичних навичок та вмінь. 

Самостійна робота студентів планується на підставі програми з 

навчальної  дисципліни « Українська мова (за професійним спрямуванням)». 

  Посібник містить навчально-теоретичний, практичний матеріали та 

методичні вказівки для курсу «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» :  

  спецкурс із культури мовлення, який покликаний допомогти 

засвоїти теоретичні основи з культури сучасної української мови 

і виробити навички правильного усного та писемного мовлення; 

 практичні вправи; 

 запитання та вправи для самоконтролю. 

  Посібник створений допомогти студентам ознайомитися з основами 

сучасного ділового мовлення, глибше усвідомити особливості як усної, так і 

писемної форм офіційно-ділового стилю, а також якісно написати 

контрольну роботу. 

            Контрольна робота виконується в зошиті в лінійку на 12 аркушів – по 

порядку. Кожне завдання оформляється з нової сторінки, переписується і  

одразу дається відповідь. Якщо є текст, то він також  переписується. 

Переклади  словосполучень необхідно виконувати кожне з нового рядка. 

Перед тим, як  наводити приклад документа , потрібно подати теоретичні 

відомості, а саме:  

             а) визначення цього документа; 

             б) види; 

             в) його реквізити. 

             Після останнього завдання вказується перелік посилань. Зразок 

оформлення можна знайти вкінці даного посібника. 
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Тема 1  
Державна мова – мова професійного спілкування 

 

Національна мова – важлива ознака визначення народу, його 

самобутності, засіб єднання поколінь та формування національної свідомості. 

В ній виявляється генотип нації, досвід її буття, закладено код нації, її 

ментальність. 

Для оформлення менталітету, оформлення ділового іміджу сучасного 

українського інтелігента важлива роль відводиться знанню правил 

мовленнєвого етикету і використання їх у професійній діяльності, правил 

ведення телефонних розмов, справовиробництва українською мовою, що 

безумовно, впливає на авторитет ділової людини. 

Основне місце для формування мовної культури посідає вироблення у 

мовців навичок ораторського мистецтва, правил ведення полеміки, публічних 

виступів перед аудиторією, у засобах масової інформації: у пресі, на радіо, на 

телебаченні, створення активного словникового запасу термінів. 

Українська національна мова існує у вищій (сучасна українська 

літературна мова) і нижчій (територіальні, соціальні діалекти) формах 

загальнонародної мови. 

Поняття «загальнонаціональна мова» значно ширше, ніж поняття 

«літературна мова», адже загальнонаціональна мова охоплює різноманітні 

говірки даної мови, просторіччя, жаргонізми, а також літературну форму 

мови, яка виникає значно пізніше за діалекти. 

 

 

1.1 Літературна мова 

 

Літературна мова – це унормована, відшліфована форма 

загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної 

діяльності людей. 

Українська літературна мова як вища форма загальнонародної 

національної мови, відшліфована майстрами слова, характеризується 

наявністю сталих норм, які є обов’язковими для всіх її носіїв.  

Унормованість – основна ознака літературної мови. 

Літературна мова реалізується в усній і писемній формі.  

Писемна форма літературної мови функціонує у сфері державної, 

політичної, господарської, наукової і культурної діяльності. 

Усна форма літературної мови обслуговує безпосереднє спілкування 

людей , побутові й виробничі потреби суспільства 
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1.2 Мовна норма  

 

Норма літературної мови — це сукупність загальноприйнятих правил 

реалізації мовної системи, закріплених в процесі суспільної комунікації. 

Розрізняють орфоепічні, графічні, лексичні, граматичні, стилістичні, 

орфографічні та пунктуаційні норми, опанування якими сприяє підвищенню 

культури мови. 

Орфоепічні норми регулююсь правильну вимову звуків, 

звукосполучень та наголошення слів. Для прикладу зосередимо увагу на 

порушеннях літературної норми у вимові злитих звукосполучень [дж], [дз] та 

розрізнення приголосних [г], [ґ]. 

В усному мовленні [дж], [дз] в позиції на початку слова вимовляються 

здебільшого правильно: джерело, дзвін. Всередині слова, часто ці звуки 

вимовляються окремо, що є порушенням норми: дослід/ження, поход/ження. 

В українській мові слід розрізняти [г] і [ґ]. Літера ґ була вилучена з 

правопису у 1933 році, але третім виданням «Українського правопису» 1990 

року поновлена, проте не всі слова з цією буквою зафіксовані у цьому 

виданні. Найповніший список слів з літерою ґ подається в «Орфографічному 

словнику української мови», яким варто послуговуватися, оскільки сьогодні 

втрачена літера вживається не лише згідно з нормою, а й на власний розсуд 

мовців: 

біографія  ґатунок 

монографія  але  ґрунт 

організація  підґрунтя 

 

Акцентуаційна норма в українській мові цілком сформована, але 

найменш усталена, оскільки на наголос впливають діалекти та інші мови. 

Дедалі скорочується в українській мові кількість слів з дублетним наголосом. 

Слід пам’ятати, як правильно наголошувати: новий, фаховий, випадок, 

одинадцять, чотирнадцять, рукопис, машинопис, перепис, книжки, шляхи 

тощо. 

Лексичні норми встановлюють правила слововживання. Вони 

відзначаються не тільки стабільністю, консерватизмом, а й рухливістю. 

Лексичні норми фіксуються Словником української мови в 11-ти томах 

(1970—1980); Російсько-українським словником у 3-х томах (1983—1985); 

Орфографічним словником української мови (1994) та іншими. У лексиці 

офіційно-ділового стилю часто вживаються слова – кальки з російської мови, 

що є наслідком недостатнього опанування лексичними нормами, невмілого 

використання синонімів. 

Норма                                   Калька 

постачальник  поставщик 

навчальний учбовий 

численний  багаточисельний 

нечисленний  малочисельний 

захід  міроприємство 
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збігатися  співпадати 

зіставляти  співставляти 

наступний слідуючий 

ставитися  відноситися 

Функціонування переважної більшості кальок в українській мові 

теоретично обумовлене відповідними словотворчими моделями: 

підприємство, співіснувати, багатогалузевий тощо. 

Граматичні норми передбачають правильне вживання граматичних 

форм слів, усталену побудову словосполучень, речень. Наприклад, у сучасній 

українській мові обмежено вживаються активні дієприкметники 

теперішнього часу, які під час перекладу з інших мов, зокрема з російської, 

замінюються прикметниками або іменниками: 

 

Українські                                   Російські 

відповідники                               дієприкметники 

 

вирішальний  решающий 

наступний  последующий 

попередній  предшествующий 

бездіяльний  бездействующий 

вступник  поступающий 

завідувач  заведующий 

службовець  служащий 

 

На особливу увагу заслуговують прийменникові конструкції, поширені 

насамперед у діловому мовленні. Порушенням норми вважається вживання 

прийменника по, оскільки в українській мові є чимало прийменників, які є 

вдалими замінниками, порівняйте: 

 

Українські відповідники                Російські конструкції 

 

на ваш погляд  по вашому усмотрению 

у службових справах  по делам службы 

зі службового обов’язку  по долгу службы 

за наказом  по приказу 

після закінчення терміну  по истечении строка 

через недбалість  по небрежности 

за законом  по закону 

 

 

Стилістичні норми визначають вживання мовних засобів відповідно до 

стилю мовлення, Наприклад, для офіційно-ділового стилю характерні сталі 

словосполучення – мовні штампи, що зазнають суржикового викривлення 

внаслідок впливу російської мови. 
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Норма                                                 Порушення норми 

 

укладати угоду  заключати угоду  

брати участь  приймати участь  

впроваджувати у виробництво  внедряти у виробництво  

відшкодувати збитки  возмістити убитки  

витяг із протоколу  виписка із протоколу  

чинне законодавство  діюче законодавство  

обіймати посаду  займати посаду 

 

Орфографічні норми охоплюють правила написання слів та їх частин. 

Слова в українській мові пишуться за такими принципами: 

1) фонетичним (пишуться так, як і вимовляються): випробувати, 

підрозділ, дата, бланк; 

2) морфологічним (позначення на письмі складових частин слова 

незалежно від їхньої вимови): підписуєшся, укладається, безстроковий, 

зчитувати; 

3) історичним (традиційним) (букви, морфеми, слова пишуться за 

традицією, а не відповідно до існуючих норм): дзвінок, рівень, меншості, 

зосереджений, черговий; 

4) смисловим (диференціюючим) (різне написання однозвучних слів, 

які мають неоднакове значення): напам’ять – на пам'ять, вишневе – 

Вишневе, проте – про те. 

Пунктуаційні норми регулюють вживання розділових знаків: крапки, 

знака питання, знака оклику, трьох крапок, коми, крапки з комою, двокрапки, 

тире, дужок, лапок, абзацу; вони полегшують сприймання тексту і виклад 

думок на папері. 

Норми характеризуються системністю, історичною і соціальною 

обумовленістю, стабільністю. Але разом з тим літературні норми з часом 

можуть змінюватися. У зв’язку з цим у межах норми співіснують мовні 

варіанти, під якими розуміють видозміни однієї і тієї самої мовної одиниці, 

наявні на різних мовних рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному 

чи синтаксичному. Варіанти виникають відповідно до потреб суспільства в 

кодифікації написань і відображають тимчасове співіснування старого і 

нового в мові. 

У словниках українського літературного слововживання розрізняють 

варіанти: акцентні (алфавіт і алфавіт), фонематичні (вогонь і огонь), 

морфологічні (міст, родовий відмінок – моста і мосту). 

У процесі розвитку літературної мови кількість і якість мовних 

варіантів змінюються. Мовні норми найповніше і у певній системі 

фіксуються у правописі, словниках, довідниках, підручниках і посібниках з 

української мови. 

Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується 

українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб досконало 

оволодіти мовними нормами і послідовно дотримуватись ї 
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1.3 Функціональні стилі української мови. ОДС, його найважливіші 

ознаки 
 

Стиль літературної мови— різновид мови (її функціональна 

підсистема), що характеризується відбором таких засобів із багатоманітних 

мовних ресурсів, які найліпше відповідають завданням спілкування між 

людьми в даних умовах. 

Кожен стиль має: 

1) Сферу поширення і вживання (коло мовців); 

2) Функціональне призначення (регулювання стосунків, повідомлення, 

вплив, спілкування тощо); 

3) Характерні ознаки (форма та спосіб викладу); 

4) Систему мовних засобів і стилістичних норм (лексику, фразеологію, 

граматичні форми, типи речень тощо). 

У сучасній українській літературній мові розрізняють такі стилі— 

науковий (мова наукових статей, досліджень, підручників), публіцистичний 

(мова газет, журналів, публічних виступів), офіційно-діловий (мова законів, 

указів, документів), художній (мова художніх творів). Це писемні стилі. А до 

усних належать ораторський і розмовний. 

Офіційно-діловий стиль (ОДС) – функціональний різновид мови, 

який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й 

економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-

господарською діяльністю. Належить до виразно-об’єктивних стилів; 

виділяється найвищою мірою книжності. 

Основне призначення – регулювати ділові стосунки в зазначених вище 

сферах та обслуговувати громадянські потреби людей у типових ситуаціях. 

Під функціональним різновидом мови слід розуміти систему мовних 

одиниць, прийомів їх виокремлення та використання, обумовлених 

соціальними завданнями мовлення. 

Мовленню у сфері управління притаманна низка специфічних 

особливостей. Учасниками ділового спілкування є органи та ланки 

управління – організації, заклади, підприємства, посадові особи, працівники. 

Характер і зміст інформаційних зв’язків, у яких вони можуть бути задіяні, 

залежать від місця установи в ієрархії органів управління, її компетенції, 

функціонального змісту діяльності. Ці стосунки стабільні й регламентуються 

чинними правовими нормами. 

Специфіка ділового спілкування полягає в тому, що незалежно від 

того, хто є безпосереднім укладачем документа й кому безпосередньо його 

адресовано, офіційним автором та адресатом документа майже завжди є 

організація в цілому. 

Іншою важливою характеристикою ділового спілкування є конкретна 

адресність інформації. 

Суттєвим фактором ділового спілкування, що впливає на характер 

управлінської інформації, є повторність дій і ситуацій. Управлінська 

діяльність – це завжди “гра за правилами”. Як наслідок цього повторність 
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управлінської інформації приводить до регулярності використовування весь 

час однакових мовних засобів. 

Наступною характерною рисою ділового спілкування є тематична 

обмеженість кола завдань, що вирішує організація, а це, у свою чергу, є 

наслідком певної стабільності її функцій. Отже, можна вирізнити такі 

властивості управлінської інформації в умовах ділового спілкування: 

- офіційний характер; 

- адресність; 

- повторність; 

- тематична обмеженість.  

Специфіка ОДС полягає в певних стильових рисах (ознаках), що 

притаманні лише йому, а саме: 

- нейтральний тон викладу змісту лише у прямому значенні; 

- точність та ясність повинні поєднуватися з лаконічністю, стислістю 

й послідовністю викладу фактів; 

- документальність (кожний офіційний папір повинен мати характер 

документа), наявність реквізитів, котрі мають певну черговість, що дозволяє 

довго зберігати традиційні стабільні форми; 

- наявність усталених одноманітних мовних зворотів, висока 

стандартизація вислову; 

- сувора регламентація тексту; для чіткої організації текст поділяється 

на параграфи, пункти, підпункти. 

Ці основні риси є визначальними у формуванні системи мовних 

одиниць і прийомів їх використання в текстах ділових (управлінських) 

документів. 

Мовознавець М. Пилинський зазначав, що найпершою традиційною 

ознакою досконалості для групи “нехудожніх” стилів, до яких належить й 

офіційно діловий, залишається стислість, а також такі вимоги: 

- додержання основних загальномовних і функціонально-стилістичних 

мовних норм; 

- слова й вирази, що безпосередньо пов’язані з думкою, повинні 

стояти в тексті якнайближче; 

- дотримування максимально чіткого, послідовно-логічного і 

граматичного зв’язку між реченнями, що містять окремі судження; 

- вставні речення, застереження, супровідні твердження, усякі 

відхилення від основної думки повинні значно поступатися своїм обсягом 

перед викладом основної думки. 

У результаті багатовікового розвитку в ОДС сформувалися такі мовні 

засоби та способи викладу змісту, які дозволяють найефективніше фіксувати 

управлінську інформацію й відповідати всім вимогам, що до неї висуваються, 

а саме: 

1) широке використовування суспільно-політичної та 

адміністративно-канцелярської термінології (функціонування 

закладу, узяти участь, регламентація дій); 

2) наявна фразеологія повинна мати специфічний характер 
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(ініціювати питання, висунути пропозицію, поставити до відома); 

3) обов’язкова відсутність будь-якої авторської мовної інди-

відуальності та емоційно-експресивної лексики; 

4) синонімія повинна бути зведена до мінімуму й не викликати 

двозначності сприймання; 

5)  наявність безособових і наказових форм дієслів у формі 

теперішнього часу із зазначенням позачерговості, постійності дії; 

6) чітко регламентоване розміщення та будова тексту; обсяг основних 

частин, наявність обов’язкових стандартних стійких висловів, 

певних кліше (що дозволяє користуватися готовими бланками); 

7) до мінімуму зведено використання складних речень із сурядним і 

підрядним зв’язком, натомість широко використовуються 

безсполучникові, прості поширені (кілька підметів при одному 

присудку, кілька присудків при одному підметі, кілька додатків при 

одному з головних членів речення тощо). 

ОДС має такі функціональні підстилі: 

Законодавчий – використовується в законотворчій сфері, регламентує 

та обслуговує офіційно-ділові стосунки між приватними особами, між 

державою і приватними та службовими особами. Реалізується в Конституції, 

законах, указах, статутах, постановах та ін. 

Дипломатичний – використовується у сфері міждержавних офіційно-

ділових стосунків у галузі політики, економіки, культури. Регламентує 

офіційно-ділові стосунки міжнародних організацій, структур, окремих 

громадян. Реалізується в конвенціях (міжнародних угодах), комюніке 

(повідомленнях), нотах (зверненнях), протоколах, меморандумах, договорах, 

заявах, ультиматумах і т. ін. 

Юридичний – використовується у юриспруденції (судочинство, 

дізнання, розслідування, арбітраж). Цей підстиль обслуговує й регламентує 

правові та конфліктні відносини: 

- між державою та підприємствами й організаціями всіх форм 

власності; 

- між підприємствами, організаціями та установами; 

- між державою та приватними особами; 

- між підприємствами, організаціями й установами всіх форм власності 

та приватними особами; 

- між приватними особами. 

Реалізується в актах, позовних заявах, протоколах, постановах, запитах, 

повідомленнях та ін. 

Адміністративно-канцелярський – використовується у професійно-

виробничій сфері, правових відносинах і діловодстві. Він обслуговує та 

регламентує: 

- службові (офіційні) відносини між підприємствами одного й різного 

підпорядкування; 

- службові відносини між структурними підрозділами одного 

підпорядкування; 
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- службові відносини між приватною особою та організацією, 

установою, закладом і навпаки; 

- приватні (неофіційні) відносини між окремими громадянами. 

Реалізується в офіційній кореспонденції (листах), договорах, 

контрактах, заявах, автобіографіях, характеристиках, дорученнях, розписках 

та ін. 

Сучасна людина так чи інакше долучена до наукової чи виробничої 

сфери. Це – одна з передумов злиття наукового й офіційно-ділового стилів 

унаслідок їхнього спільного функціонування в одному часі й просторі. Ці два 

стилі не лише функціонально близькі – вони є спорідненими з походження, 

що принципово уможливлює їхнє зближення в умовах історичної потреби. 

Нині відбувається процес відродження – на якісно новому рівні – книжної 

мови (а українці, як відомо, мали високорозвинену книжну мову ще в  

ХІV –ХVІ ст.). 

Той факт, що більшість сучасних людей функціонує в науково-

виробничій сфері, є причиною взаємопроникнення двох інших різновидів 

мови – писемної (книжної) та розмовної (яку не варто обмежувати лише 

розмовно-побутовим стилем). Розмовний стиль уже має досить істотно 

виявлений різновид – розмовно-офіційний (професійний), тобто мову, якою 

спілкуються не в побуті, а у виробничій, освітній та інших сферах. 

Формулюючи поняття “ділова мова”, слід мати на увазі принаймні три 

сучасні стилі – офіційно-діловий, науковий, розмовний, оскільки ділова мова 

містить близькі, взаємопроникні й навіть спільні мовні засоби різних рівнів. 

Уміле використання цих засобів – необхідна умова досягнення успіхів у про-

фесійній сфері. 

Низький рівень культури усної й письмової ділової мови спричинений 

багатьма чинниками як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру, серед 

яких основними є: 

1. Знання мови й мовна грамотність не усвідомлюються певною категорією 

суспільства як такі, що є обов’язковими для досягнення високих щаблів у 

службовій кар'єрі. 

2. Невміння відділяти явища, одиниці, структури однієї мови від іншої в 

умовах функціонування на одній території двох і більше мов. 

3. Відсутність навичок користування довідковою літературою, 

недостатність такої, завелика вартість подібних видань (словників, 

енциклопедій, довідників тощо). 

4. Шаблонність, несамостійність мислення, нетворчий підхід у розв’язанні 

різноманітних проблем як загального характеру, так і в офіційній сфері. 

5. Спрощений підхід до вивчення як мови документів, так і їхньої 

структури і як наслідок – невміння врахувати конкретні чинники, що 

впливають на ситуацію. 
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Завдання та вправи 

 

Запитання та завдання для самоконтролю. 

1. Якими є роль і значення мови в суспільному житті? 

2. Дайте визначення державної мови. 

3. Що означає поняття «літературна мова»? 

4. Які функції виконує мова в житті людини й суспільства? 

5. Що таке мовна норма? Які мовні норми ви знаєте? 

6. Назвіть основні стилі сучасної української літературної мови. 

7. Що ви розумієте під орфографічними нормами? 

8. Назвіть словники,що фіксують орфографічні норми.  

9. Яка сфера використання та призначення офіційно-ділового стилю? 

10. Які основні ознаки й мовні засоби офіційно-ділового стилю? 

11. На які підстилі поділяється офіційно-діловий стиль? 

 

Вправа 1. Прочитайте текст. Визначте, до якого стилю він належить. 

Які характерні мовностилістичні звороти даного уривку притаманні цьому 

стилеві? 

Молитва до мови 

Мово! З чорнозему, рясту, любистку, м’яти, євшан-зілля, з роси, 

дніпровської води, від зорі і місяця народжена! 

Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду 

нашого і тримала народ на небесному Олімпі волелюбності, слави і гордого 

духу. 

Мово! Велична молитва наша у своїй нероздільній трійці, що єси Ти і 

Бог-Любов, і Бог-Віра, і Бог-Надія. То ж стояла ти на чатах коло вівтаря 

нашого національного храму й не впускала туди злого духа виродження, злого 

духа скверноти, злого духа ганьби. І висвячувала душу козацького роду. І 

множила край веселий, святоруський і люд, хрещений талантами, 

невмирущим вогнем пісень, і наповнювала душі Божим сяйвом золотисто-

небесним, бо то кольори духовності і Божого знамення. 

Мово моя! Дзвонкова кринице на середохресній дорозі нашої долі. Твої 

джерела б’ють десь від магми, тому й вогненна така. То ж зцілювала ти 

втомлених духом, давала силу, здоров’я, довгий вік і навіть безсмертя, що 

пили Тебе. І невмирущим ставали ті, що молилися на дароване Тобою Слово. 

Стаю перед Тобою на коліна і за всіх благаю: прости нас, грішних, і 

повернися до нашої хати, звідки Тебе було вигнано, вернись до краю, де 

“чорніше чорної землі блукають люди”. То чорнобильські лики 

чорнобильської України, покарані Всевишнім за безпам’ятство. 

Прости! Воскресни! Повернися! Возродися! Забуяй віщим і вічним 

Словом від лісів – до моря, від гір – до степів. Освіти від мороку і освяти 

святоруську землю. Русь-Україну возвелич! Порятуй народ її на віки!  

(К. Мотрич) 
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Вправа 3. Визначте стиль поданого уривку. Які мовні звороти та 

вирази є характерними для цього стилю? 

Не судіть ближнього, щоб вас не судили. Бо судитиме вас Бог так, як 

ви судите інших. Бог відміряє вам скільки ж, скільки ви відміряли іншим. 

Чому ви бачите скалку в оці брата свою, а колоди у власному оці не 

помічаєте? Як же ви скажете йому: “Дозволь вийняти скалку з ока твого”, 

– коли колоду у власному оці маєте? Лицеміри, витягніть спершу колоду з 

ока свого, а тоді побачите, як ліпше вийняти скалку з ока братового. 

Не давайте святого собакам, не кидайте свиням перлів своїх. Свині 

потопчуть їх ногами, а собаки повернуться й накинуться на них. 

 

 

Вправа 4. Визначте стиль поданих уривків. Які мовні звороти та 

вирази характеризують той чи інший стиль? 

1. Не розвинувши власного міського сленгу, українська мова на Україні 

виробила інше своєрідне явище, що дістало там і свою власну назву – 

суржик, суміш українського з російським при більш-менш довільному 

вживанні складників того чи іншого шару, де складники другої мови 

підносять експресію вислову. Суржик уживається широко, почасти по 

містах, далеко типовіше – по селах. Це живе явище, і воно заслуговує на 

вивчення, чого воно поки що не дочекалося на радянській Україні. Але тоді, 

як міський сленг націлений у майбуття мови, прогнози щодо суржику мали б 

бути протилежного характеру (Ю. Шевельов). 

 

2. Комп’ютер – електронна програмована цифрова машина; 

електронний пристрій для виконання складних обчислень і перетворення 

даних, керований спеціальними програмами. Складається зокрема з 

процесорів, внутрішньої та зовнішньої пам’яті. Разом з периферійними 

пристроями утворює комп’ютерну систему. Розрізняють комп’ютери 

мейнфрейми (великі), мінікомп’ютери, персональні комп’ютери, а також 

суперкомп’ютери, призначені для виконання особливо складних обчислень. 

Прогрес у галузі електроніки уможливив мініатюризацію комп’ютерів та їх 

значне поширення. Завдяки розвиткові комп’ютерних мереж (напр., 

Інтернету) пересічні користувачі одержують доступ до програм та 

інформації, накопичених у комп’ютерних архівах у цілому світі, а також до 

нових технологій розповсюдження інформації (напр., електронної пошти). 

 

3. Тож як тільки комуністичний режим зрозумів, що ситуація вийшла 

з-під контролю, кампанію українізації в 1932-1933 роках було брутально 

припинено, а національне відродження умертвлено й розстріляно. Істинне 

ставлення більшовизму до українізації цілком однозначно виявилося вже на її 

початку на деяких заселених українцями теренах, що увійти до складу 

Російської Федерації. Досить тут згадати “процедуру” перепису населення 

Кубані, що відбувався у 20-х роках: траплялися непоодинокі випадки, коли під 

дулом пістолета український селянин мусив відповідати на запитання: “Ты 
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русский или петлюровец?” – і зрозуміло, що з того часу кількість росіян на 

цій території зросла на сотні тисяч. Варто зазначити також, що 

розуміння істинного підспуддя українізації виявлялося у декого із діячів 

української культури вже і в роки, коли вона набувала розмаху. “Їхня 

українізація, – висловлюється, наприклад, один із персонажів п’єси М.Куліша 

“Мина Мазайло”, – це спосіб виявити всіх нас українців, а тоді знищити 

разом, щоб і духу не було.” Прогноз, що й казати, справдився стовідсотково. 

Власне, М. Куліш завбачив те, що невдовзі сформулював у своєму 

тостові з нагоди святкування 20-річчя жовтневого перевороту вождь 

радянської імперії Сталін: “І ми будемо знищувати кожного такого ворога, 

ми будемо знищувати увесь його рід, його сім’ю” ( А. Погрібний ) 

 

4. Термін лексикографія (від грецького lexicon – словник, grafo -  пишу) 

називає: 

а) розділ мовознавства, що визначає теоретичні принципи укладання 

словників ; 

б) процес збирання слів певної мови,упорядкування їх, опис 

словникового матеріалу; 

в) сукупність словників певної мови і наукових праць зцієї галузі. 

Коротко зміст розділу « Лексикографія» визначають кількома словами: це 

наука про словники. 

Словники розширюють світогляд людей. У них представлено знання 

,якими володіє людство у певну епоху, з різних галузей науки  ,техніки, 

мистецтва. 

Словники відіграють значну роль у нормалізації мови, поширенні 

мовних норм,у піднесенні мовної культури. Вони служать довідниками про 

те, як правильно вимовляти і писати слова,як тлумачити значення слів, як 

виникло це значення ,якого походження слово (з посібника).  
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Тема 2  
Основи культури української мови 

 

Важко переоцінити значення мовлення в житті людини і суспільства в 

цілому як засобу передачі знань і досвіду, накопиченого людством, як засобу 

духовного розвитку, виховання, освіти, як засобу спілкування, впливу один 

на одного. 

Відомо, що 70-80% того часу, коли людина не спить, вона слухає, 

говорить, читає, пише, тобто займається мовленнєвою діяльністю, 

пов’язаною із змістовим сприйняттям мовлення і його створенням 

(продукуванням). 

Кожен студент повинен вміти сприймати і передавати інформацію, 

захищати свої переконання і переконувати інших, виступати з пропозиціями, 

порадами і критикою, повідомленням чи доповіддю на семінарських 

заняттях, студентських конференціях. 

Спілкування – це життя людини. Завдяки мові вона переймає знання, 

уміння своїх сучасників, засвоює досвід попередніх поколінь. 

Форми спілкування – діалог, полілог, монолог. 

Слухання – вид мовленнєвої діяльності, тісно пов’язаний з усним 

мовленням, хоча можна слухати і озвучене писемне мовлення (наприклад, 

читання книжок вголос; останні новини по радіо тощо). Без слухання 

неможливе спілкування в повсякденному житті, неможливе засвоєння 

інформації як у внз, так і поза його межами. 

У внз ви повинні навчитися слухати мовлення викладачів, 

висловлювання товаришів (лекції, доповіді, виступи тощо). 

Читання – це один із видів мовленнєвої діяльності, основними 

компонентами якого є сприйняття тексту і активна переробка інформації. 

Читання – це творчий процес. Уміння читати передбачає, з одного боку, 

оволодіння технікою читання, тобто правильним озвученням тексту, 

записаного її певній графічній системі, а з другого — вміння осмислювати 

прочитане (визначати логіку, структуру висловлювання, робити висновки і 

формулювати їх своїми словами, критично оцінювати одержану інформацію, 

сприймати її та використовувати у відповідних життєвих ситуаціях тощо). 

Говоріння і письмо – види мовленнєвої діяльності, пов’язані з усною і 

писемною формою. Навчання усному і писемному мовленню називається 

розвитком зв’язного мовлення. 

Мовлення – це мовленнєва діяльність, конкретне говоріння, що 

проходить у часі і виявляється у звуковій (включно з внутрішнім 

проговорюванням) або письмовій формі. 

Зв’язне мовлення – це і процес (мовленнєва діяльність), і певний 

продукт мовленнєвої діяльності (розгорнута відповідь студента на 

практичному (семінарському) занятті, реферат, стаття, доповідь тощо). 

Під час спілкування дуже важливо будувати свої висловлювання з 

урахуванням мовленнєвої ситуації. Основними умовами якої є: адресат 
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мовлення, тема і основна думка висловлювання, мета та місце спілкування. 

Характер мовлення визначається темою, основною думкою, усною і 

писемною формою мовлення, мовленнєвою ситуацією. Вміння правильно 

визначити мету спілкування і врахувати особливості адресата мовлення 

допомагає будувати будь-яке висловлювання, краще розумітися між людьми. 

Надзвичайно важливо дбати про те, щоб мовлення було змістовним, 

послідовним, багатим, точним, виразним, доречним, правильним. 

Мова акумулює наше життя, тому є засобом інтелектуального й 

естетичного освоєння світу. Належна культура мовлення — це свідчення 

розвинутого інтелекту і високої загальної культури особистості. 

Культура мови (мовна культура) – це 1) володіння нормами 

літературної мови на всіх мовних рівнях, в усній і писемній формі, уміння 

користуватися мовностилістичними засобами і прийомами відповідно до 

умов і цілей спілкування, передаючи мовою певний психокультурний 

контекст; 2) розділ мовознавства, що досліджує проблеми нормалізації та 

стилістичного користування мовними засобами, узагальнює досягнення 

певної літературної мови з метою впливу на мовну практику й удосконалення 

мови як знаряддя культури. 

Поняття «культура мови» включає в себе два ступені опанування 

літературної мови: правильність мови, тобто дотримування норм 

літературної мови, і мовна майстерність, тобто не тільки додержування 

літературних норм, а й уміння вибирати із співіснуючих варіантів найбільш 

точний, стилістично і ситуативно доречний, виразний. Тому, що висока 

культура мови передбачає високу загальну культуру людини, культуру 

мислення, свідому любов до мови. 

Культура усного ділового мовлення передбачає багато чинників, 

що визначають рівень мовлення індивіда; 1) знання норм літературної 

мови;2) ерудиція і світогляд людини;3) культура мислення; 4) ступінь 

володіння технікою мовлення; 5) психологічна і комунікативна культура 

мовця; 6) вміння працювати в колективі; 7) вміння коректно викладати 

свої думки; 8) мовне чуття; 9) професійна підготовка тощо. 

Загальні вимоги до культури усного мовлення: ясність 

(недвозначність) у формулюванні думки; логічність; смислова точність; 

небагатослівність мовлення; відповідність між мовними засобами і 

обставинами мовлення; співмірність мовних засобів і стилю викладу; 

вдалий порядок слів; багатство лексики в активному запасі слів людини; 

самобутність, нешаблонність в оцінках, порівняннях, зіставленнях, у 

побудові висловлення; ефективність мовлення, красномовство; 

милозвучність; виразність дикції; відповідність між темпом мовлення, 

силою голосу та ситуацією мовлення.  

Найважливіші ознаки мовлення: 

– унормованість; 

– правильність і чистота; 

– змістовність; 

– логічність і послідовність; 
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– багатство, різноманітність мовних засобів;  

– точність; 

– виразність і образність; 

– доречність та доцільність. 

Культуру мовлення людини визначає досконале володіння 

літературною мовою, її нормами в процесі мовленнєвої діяльності. 

Характерними ознаками культури усного ділового спілкування є 

культура мислення, культура мовлення, культура поведінки, зовнішній 

вигляд. 
Культура мовлення – це також загальноприйнятий мовний етикет 

(формули ввічливості). 

Мовленнєвий етикет – це правила мовленнєвої поведінки, прийняті 

національним колективом мовців. Мовленнєвий етикет охоплює стійкі 

формули спілкування (слова, словосполучення, мовні звороти-кліше) в 

ситуаціях установлення контакту із співбесідником, підтримки спілкування в 

доброзичливій тональності. 

За умовами і змістом мовної ситуації розрізняють 15 різновидів 

мовленнєвого етикету: звертання, привернення уваги; вітання; 

знайомство; запрошення; прохання, порада, пропозиція; погодження, 

згода, відмова у відповідь на прохання і запрошення; згода і незгода; 

вибачення; скарга; втішання, докір; комплімент; несхвалення, докір; 

поздоровлення, побажання; вдячність; прощання. 

Порушення мовленнєвого етикету можуть пояснюватися двома 

причинами: незнанням або недостатнім знанням етикетних норм та 

небажанням додержуватися їх. 

У європейському культурному ареалі виділяють 5 тональностей 

спілкування: 

• висока (нею характеризується сфера суто формальних суспільних 

структур (урочисті заходи, дипломатичні прийоми, брифінги тощо)); 

• нейтральна (функціонує у сфері офіційних установ); 

• звичайна (характерна для спілкування на побутовому рівні); 

• фамільярна (забезпечує спілкування в колі сім’ї, в дружньому 

товаристві); 

• вульгарна (спостерігається в соціально не контрольованих 

ситуаціях). 

Основні вимоги мовленнєвого етикету: уважність; чемність; 

ввічливість; стриманість. 
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Тема 3 

Культура усного фахового спілкування. 
Усне ділове мовлення – це спілкування між людьми в процесі 

виконання ними службових обов’язків. Усне мовлення первинне, йому 

властива спонтанність, поширена інформативність, насиченість 

різноплановими фактами. Важливим елементом усної мови с інтонація, від 

якої залежить зміст вислову. Саме ці риси відрізняють усне ділове мовлення 

від писемного. 

Проте саме поняття “усне ділове мовлення” дуже широке. Воно 

включає два компоненти: усне ділове спілкування і усне публічне 

мовлення. Кожен компонент виражається у певних жанрах. 

Структура УДМ повно представлена в таблиці: 

 

УСНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ 

↓ ↓ 

УСНЕ ДІЛОВЕ  

СПІЛКУВАННЯ 

УСНЕ ПУБЛІЧНЕ  

МОВЛЕННЯ 

↓ ↓ 

ділова розмова бесіда 

↓ ↓ 

ділове засідання дискусія 

↓ ↓ 

прийом відвідувачів лекція 

↓ ↓ 

телефонна розмова промова 

↓ ↓ 

бесіда доповідь 

↓  

дискусія  

 

Усне ділове спілкування є важливим чинником діяльності ділової 

людини. Адже від уміння грамотно і чітко вести ділову розмову віч на віч або 

по телефону, приймати відвідувачів, проводити ділове засідання залежить 

успіх у роботі підприємства, організації, установи, окремої фірми. Саме у цих 

жанрах і виражається усне ділове спілкування. Розглянемо кожен із них. 

Ділова розмова – це обмін думками між двома особами, виклад 

конкретного питання. Найголовніше в розмові – уміння розкрити тему, 

виділити головне, вислухати співрозмовника, зважити усі позитивні і 

негативні моменти і прийти до вирішення конкретного питання. Ділова 

розмова може проходити між керівником і підлеглим, між двома керівниками 

чи двома підлеглими, але найголовніше не посада чи будь-які приятельські 

стосунки, а володіння теоретичним аспектом даної проблеми, глибоке знання 

справи, свого фаху, уміння практично застосовувати теоретичні знання. 
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Ділове засідання (збори, нарада) – це особливий жанр усного 

ділового спілкування, який є не лише засобом спілкування офіційних осіб, а 

й ефективним методом управління колективом. Якщо вдуматись у семантику 

слова “нарада”, то воно походить від слова “радитися”. Отже, це таке ділове 

засідання, на якому керівник, члени колективу повинні радитися, враховуючи 

думку кожного члена колективу, і приймати певні рішення. Наради 

поділяються на 3 види: інформаційні (з приводу ознайомлення членів 

колективу з певною важливою інформацією); диспетчерські або оперативні (з 

приводу стану виконання певних розпоряджень), дискусійні. На сучасному 

етапі розвитку виробничих відносин необхідно скорочувати кількість 

інформаційних нарад шляхом ознайомлення членів колективу з певного 

інформацією в писемній формі, а на нараді лише обговорити дану 

інформацію. Дещо застарілою формою нарад є диспетчерські наради. Їх 

доцільно проводити з допомогою рапортів по телефону (селектору), щоб 

зекономити час і не відволікати працівників від роботи. 

Найдемократичнішим видом нарад є дискусійні наради. Адже на таких 

засіданнях кожен може вільно висловити свою думку, а отже, колектив може 

прийняти справді конструктивні рішення важливих проблем. 

Для того, щоб нарада відбулася, необхідно її підготувати. Це, перш за 

все, визначити тему, завдання, порядок денний, приблизний склад учасників, 

дату і години початку, підготувати доповіді і проект рішення, вибрати і 

підготувати приміщення. Регламент наради визначають самі учасники. 

Необхідно правильно організувати хід наради, а саме: обрати головуючого, 

розробити програму, по кожному пункту зробити підсумки, узагальнити 

зроблені висновки, якщо поставлено конкретні завдання, до кожного додати, 

хто виконуватиме і в який термін. Нарада обов’язково протоколюється. 

Нарада відбудеться лише тоді, коли учасники під керівництвом головуючого 

справді порадились, обмінялись поглядами і спільно дійшли певних 

висновків. Оптимальна кількість учасників – 9-12 осіб. Якщо більше, то 

поділяють на групи, або проводять збори. 

Прийом відвідувачів – це форма спілкування працівників установи чи 

підприємства з відвідувачами (членами цього колективу або представниками 

інших установ). Прийом відвідувачів може бути 2-х видів у залежності від 

того, хто його проводить: чи керівник установи (перша особа), чи керівник 

структурного підрозділу (заступник з певного питання). Якщо прийоми 

першого виду пов’язані з вирішенням особливо важливих проблем діяльності 

установи, то прийоми другого виду пов’язані з вирішенням часткових 

питань, окремої функції підприємства, установи, організації чи закладу. Що 

ж тут найголовніше? 

По-перше, реально складений графік прийому, суворо регламентовані 

години прийому, добре обладнане місце прийому, враховуючи приміщення 

для відвідувачів, а також канцприладдя тощо. Секретар повинен бути 

достатньо компетентним, щоб самостійно розв’язувати конкретні дрібні 

питання, які цікавлять відвідувачів, підготувати керівникові для прийому 

певні документи, розшукати потрібну інформацію. 
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Ділові зустрічі з представниками інших, підприємств, організацій та 

установ повинні бути ретельно продумані, сплановані в часі та організаційно 

забезпечені. Ділова людина цінує свій час і чужий. Вона намагається завжди 

розрахувати, спланувати і раціонально використати його, а тому не 

запізнюється, не відриває через дрібниці зайнятих людей, намагається бути 

небагатослівною і точною. Але найголовніше для будь-якої людини, яка веде 

прийом відвідувачів чи бере участь у зустрічі, - це діловитість, чіткість у 

роботі, ввічливість, коректність, доброзичлива і щира увага до 

співрозмовника. Прийом водночас кількох відвідувачів – це прихована 

неповага до потреб людей. Під час прийому керівник, не має морального 

права розв’язувати якісь інші невідкладні справи, підписувати інші 

документи, відволікатись на телефонні розмови, показувати свій поганий 

настрій тощо. 

А якою ж має бути його мова? Спокійний, чіткий, виразний тон, паузи 

допомагають підкреслити сказане. Говорити мовою, якою звертаються до 

нього відвідувачі. Мова офіційної особи повинна відповідати нормам 

сучасної української літературної мови, бути лексично нейтральною, 

орфоепічно грамотною. Отже, проводячи прийом відвідувачів, офіційна 

особа повинна: 

- ввічливо зустріти відвідувача; 

- уважно вислухати його; 

- коректно говорити з відвідувачем; 

- розібратися в деталях; 

- знайти шляхи розв’язання справи; 

- вказати подальші кроки у розв’язанні справи; 

- ввічливо попрощатися з відвідувачем, 

У випадках, коли розв’язання питання не вимагає особистої зустрічі, 

можна обмежитись телефонною розмовою. 

Це один із жанрів усного ділового спілкування, але досить 

специфічний. Оскільки співрозмовники не бачать один одного, то 

виключається передача інформації через міміку, жест, вираз очей та обличчя. 

В цьому випадку дуже важливо широко використовувати лексичні 

можливості мови, насамперед багату її синоніміку, а також точність 

термінології і, що найголовніше, інтонаційні можливості мовлення. Яка ж 

структура телефонної розмови? Це, насамперед, момент встановлення зв’язку 

(мовець повинен не лише засвідчити, що зв’язок встановлено, а й назвати 

своє прізвище, ім’я, по батькові, організацію, посаду). Потім іде викладення 

справи – введення в курс справи, постановка питання, обговорення ситуації, 

позитивна чи негативна відповідь. Кожне із цих питань треба будувати чітко 

і коротко. При обговоренні певної ділової ситуації важливо виділяти головне 

другорядне, ті питання, які вимагають короткої і конкретної відповіді. 

Короткі фрази легше сприймаються, а також це зменшує тривалість розмови. 

Уміння вести телефонну розмову значною мірою полягає в тому, щоб 

своєчасно зробити паузу, дати можливість співрозмовникові висловити свою 

думку, адже телефонна розмова – це діалог, а не монолог. І, нарешті, 
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завершення розмови, заключні слова. Це, по-перше, подяка за розмову, 

призначення зустрічі, слова прощання. А хто ж має завершувати розмову? 

Звичайно, той, хто подзвонив. Якщо співрозмовник старший за віком або 

службовим становищем, то необхідно дати можливість закінчити розмову 

йому. Проте при віковій чи службовій відстані співрозмовники повинні в 

будь-якій розмові вживати словесні форми ввічливості, які входять в поняття 

“мовний етикет”. Взагалі, етикет – це вироблені в певному суспільстві 

форми поведінки людей. Порушення правил поведінки сприймаються як 

відступ від норми. 

 

3.1. Публічний виступ. 
Жанри публічних виступів:  

доповідь, промова, лекція, бесіда. 

 

Найвищим виявом мовної майстерності людини є вміння виступати 

перед публікою, словом впливати на неї і переконувати її. Цим видом мовної 

діяльності має оволодіти кожна освічена людина, і особливо коли професійна 

діяльність вимагає такої майстерності. Краще цьому вчитися заздалегідь. 

Така майстерність не є вродженим даром, але кожен, хто вміє говорити, може 

стати оратором. Оволодіння ораторським мистецтвом – важкий шлях до 

всебічною розкриття особистості. 

Залежно від мети, теми, призначення та інших чинників публічного 

мовлення виділяють такі його жанри: доповідь, промова, лекція, бесіда. 

Ділова доповідь – це діловий документ, який містить виклад певних 

питань обов’язково з висновками та пропозиціями. На відміну від інших 

ділових паперів, така доповідь призначена для усного виголошення (її, як 

правило, читають). Ділова доповідь містить значний обсяг інформації й 

розраховується на обізнаних слухачів. У ній ставляться і пропонуються до 

розв’язання назрілі в певній галузі проблеми і визначається практична мета. 

Така доповідь містить значний фактичний матеріал, тому найчастіше вона 

буває заздалегідь надрукована й роздана учасникам зібрання. Особливістю 

ділової доповіді є те, що її текст може бути предметом обговорення, 

зазнавати критики, доповнюватися новими положеннями тощо. 

Промова – це усний виступ з метою висвітлення певної інформації та 

впливу на розум, почуття й волю слухачів. Звідси вимоги до промови: 

логічна стрункість, емоційна насиченість, вольові імпульси. 

Ділова прамова відрізняється більшою стриманістю в проявах емоцій, 

орієнтацією на логічний, а не емоційний її вилив, аргументованістю. 

Бесіда проводиться звичайно з невеликою кількістю учасників і 

охоплює всього декілька питань. Головне завдання тут – викликати 

присутніх на розмову. Для цього треба просто, дохідливо й стисло викласти 

основні положення теми, а далі розвивати тему через питання та відповіді. 

Спочатку той, хто проводить бесіду, на свої питання відповідає сам, 

поступово втягуючи в розмову присутніх. 
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Сучасні виступи повинні відповідати таким вимогам: доступність 

викладу, високий рівень науковості й достовірності, логічна культура 

оратора, яскравість та емоційність його. Або, як сказано в давніх риториках, 

промовець повинен турбуватися про те, що сказати, де сказати і як сказати. 

Підготовка до виступу передбачає деякі обов’язкові змістові елементи. 

1. Визначення мети публічного повідомлення, що зводиться до 

визначення такого: 

- формування (для себе) основної ідеї виступу;  

- що саме необхідно повідомити і для чого; 

- у чому переконати. 

2. Попереднє складання робочого плану, в якому визначаються 

основні питання виступу (не більше 3-4), збір та систематизація 

фактів, інформації навколо цих частин; ясно, що традиційного 

шкільного плану (вступ, основна частина, висновки) не досить для успішного 

виступу; план у ході підготовки може змінюватися і не збігатися з 

остаточним варіантом. 

3. Збір матеріалу і його логічна побудова. Саме матеріал, його якість і 

повнота визначатимуть обізнаність оратора в обраній темі. Ось чому матеріал 

виступу має бути вивіреним і достовірним, не вирваним із контексту, 

зрозумілим і доступним аудиторії. На цьому етапі підготовки готуються й 

окремі записи під час опрацювання літератури (спеціальної, довідкової, 

загального характеру). Зібраний матеріал розташовують відповідно до 

основної частини повідомлення. 

Репетиція виступу. Під час репетиції краще запам’ятовується текст, 

уточнюються часові витрати і здійснюється тренування голосу, узгоджується 

відповідність рухів, жестів, міміки до тексту та інше. Завдяки репетиції 

оратор впевненіше почувається під час виступу. 

Результатом підготовки до виступу є його письмовий чи усний текст. 

Існують різні способи виголошування тексту: 

– написаний увесь текст, котрий повністю зачитується під час виступу; 

– написаний увесь текст, який прочитується кілька разів під час 

репетиції і виконується з пам’яті з частковим використанням рукопису; 

– підготовка коротких записів; 

– нічого не записується, виступ здійснюється без всяких нотаток; 

– комбінований виклад. 

Звичайно, кожен промовець може користуватися будь-яким способом 

викладу матеріалу, але все ж вважаємо за необхідне дати кілька порад. 

Не бажано писати повний текст промови, оскільки оратор може 

потрапити в “полон” тексту, читаючи його, а значить, не може виконувати, 

всіх своїх функцій. 

Є такі жанри виступів, їх умови, що потребують повного запису 

(наприклад, звітні доповіді, обмежені регламентом виступи, виступи тих, хто 

тільки-тільки починає займатися ораторською діяльністю тощо). 
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Крім того, стиль усної мови повинен бути набагато простіший від свого 

письмового відповідника, ось чому “суцільне читання”, “читання без відриву 

від папірця” не будуть сприйматися слухачами. 

Не можна впадати і в іншу крайність – іти на виступ без підготовки, без 

нотаток. Такий виступ обов’язково приведе до втрати багатьох компонентів. 

Адже думаючи про те, як сформулювати речення, фразу, як їх подати, 

оратор може втратити контроль за своєю мімікою, жестами, порушити логіку 

викладу, не бачити аудиторії. Навіть вивчення тексту напам’ять не поліпшує 

ситуації, оскільки будь-який непередбачений відступ порушить хід виступу. 

Обмежитися планом виступу може оратор із гарною пам’яттю і той, хто 

досконало володіє матеріалом. Радимо доцільно укладати конспект виступу. 

В ньому повинен фіксуватися тільки основний матеріал: основні й допоміжні 

питання, головні визначення, висновки, скорочений запис формулювань, 

посилання, цифровий матеріал і приклади, вдалі вирази тощо. 

Конспект може бути стислим і розгорнутим. Конспект повинен 

укладатися безпосередньо промовцем, легко сприйматися зором. Запис 

тексту може бути записаний не тільки у вигляді плану чи конспекту, а й мати 

форму тез – короткого узагальненого викладу основних положень, які 

обов’язково записуються з нового рядка. 

 

Основні складові частини виступу 

(або виголошування промови) 

 

Будь-який текст повинен складатися із трьох основних елементів:  

вступ - основна частина - висновки. 

На вступну частину рекомендується відводити близько 10% всього 

обсягу виступу. Саме в цей час має відбутися установлення контакту оратора 

з аудиторією. 

Під час викладу вступної частини оратор повинен підготувати 

слухачів до сприймання, зацікавити. Початок виступу залежить від 

складу аудиторії. Найкраще почати виступ із запитання, яке разом з 

очікуваною відповіддю має бути цікавим для слухачів, а потім дати 

короткі відомості джерел проблематики, її сучасний стан розробки, 

для чого і в якому контексті будуть здійснюватися повідомлення і 

ваші пропозиції. Необхідно пам’ятати, що на відміну від інших 

частин, вступ стосується не змісту, а слухачів. Публіка спочатку 

сприймає оратора зором, слухає інформацію про оратора під час  

рекомендацій, осмислює назву виступу; і сам промовець 

пристосовується до трибуни, вивчає зором аудиторію, її реакцію. 

Основна частина має реалізувати, підтвердити все заявлене у вступі. 

Для цього в ній викладається авторська точка зору на проблему, інші точки 

зору та їх спростування, набір доказів і порівнянь, свідчення тих, хто 

розділяє авторську концепцію. Ця частина відзначається своїм змістом, 

часовим обсягом (на неї припадає близько 80-85% всього змісту і часу 
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виступу), суворою логічною послідовністю частин, їх доказовістю. Такий 

виклад може досягатися різними способами впорядкування думок: 

– побудова основної частини від простого до складного; 

– перелік усіх пунктів, характеристика прикладів застосування; 

– хронологічна побудова матеріалу. 

 

Відомі і різні форми подання матеріалу основної частини: опис, 

розповідь, доказ певного твердження, комбінування названих форм. Вибір 

конкретної форми залежатиме від намірів оратора, складу аудиторії, теми 

виступу. 

За будь-яких умов під час викладу основної частини треба керуватися 

такими правилами: 

– намагайтеся стисло викладати думку; 

– обов’язково доказуйте те, про що говорите; 

– в інтересах усіх слухачів не ведіть приватну бесіду з одним слухачем, 

не адресуйте йому повідомлення; 

– якщо більша частина аудиторії – нефахівці, то крім кількох прикладів 

подавайте й порівняння. 

Щоб полегшити аудиторії сприймання тексту на слух, промовець 

повинен виділяти важливі думки виступу. Для цього існують перевірені 

результативні способи. Одним із них є використання пауз перед і після такої 

думки. У виступі не можна недооцінювати ролі пауз, які можуть 

використовуватися з найрізноманітнішого метою і функцією: 

а) виділення окремої думки (після речення) чи послідовність 

взаємозв’язку думок (після абзацу); 

б) для того, щоб бачити реакцію аудиторії (риторичні паузи); 

в) для встановлення візуального контакту з аудиторією; 

г) щоб заглянути в записи; 

д) для уникнення швидкого викладу теми. 

 

Крім пауз, існують такі способи, як зміна гучності голосу (тихіше – 

голосніше); зміна темну мовлення (швидше – звичайно – повільно); 

розтягування слів, словосполучень чи, навпаки, прискорене їх промовляння; 

супровідне зображення сказаного мімікою, жестами, рухами; повтор 

важливих місць; риторичні запитання перед важливими думками та ін. Через 

такі способи промовець ще й уникне монотонності, а значить, і швидкого 

стомлювання слухачів. 

На висновки рекомендується близько 5% часу й обсягу матеріалу 

виступу. Висновкова частина містить у собі підсумки, звертання до слухача і 

стосується суті всього виступу. Невдала затягнена частина може звести 

нанівець увесь виступ. Ось чому саме у висновках слухачі повинні зрозуміти, 

що промовцю далі говорити нічого. Часто оратор забуває, то висновки 

повинні мати дві частини: узагальнення основного у виступі (тобто коротко 

повернутися до вже сказаного в основній частині); обов'язковий підсумок чи 

настанова щодо виконання певних дій. Досить добре враження справляє 
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оратор, який попереджує про наближення закінчення виступу (“і нарешті”, “і 

на завершення”, “підсумовуючи сказане”) і вкладається у визначений на 

початку виступу регламент. 

 

3.2. Ділова бесіда 

 

Незважаючи на те, що ділова бесіда може мати різні форми, її 

учасники, спираючись на загальний підхід до ділового спілкування, 

керуються спільними для таких стосунків правилами. Давно помічено, що в 

ділових взаєминах вирішальну роль відіграють увага до співрозмовника, 

тактовність та вміння не лише говорити, а й терпляче й уважно слухати. За 

підрахунками науковців; саме процес слухання – істотний складник трудової 

діяльності загальностатистичного працівника невиробничої сфери, він 

складає 45% робочого часу, тоді як говоріння – 30%, а 16% і 9% відповідно – 

читання й писання. І хоча це доволі узагальнені дані, уміння вислухати, 

зрозуміти людину – неабияке мистецтво. 

Ділова бесіда буде мати позитивний результат лише за умов уважного 

сприйняття співрозмовниками точки зору й доказів свого партнера, 

висловлених по суті, із відповідною тактовною реакцією щодо отриманої 

інформації. 

Ураховуючи проблематику, що буде порушуватися під час розмови, 

мету зустрічі, вік, стать, а також поведінку та характер взаємин учасників, 

можна вичленувати такі основні фази ділової бесіди: 

– установлення часу й місця зустрічі (на нейтральній, своїй, чужій 

території); 

– спосіб вступу в контакт, початок розмови (на своїй території 

ініціатива належить господареві, він же й диктує правила гри; на нейтральній 

– ініціатива належить тому, хто прийшов першим: це вітання, початкові 

жести і фрази для мобілізації уваги); 

– формулювання конкретної мети зустрічі (у формі проблеми чи 

завдання); 

– обмін предметними пропозиціями й випрацювання рішень (оцінка 

пропозицій та ухвалення чи не ухвалення рішення за кожним пунктом 

порушеного питання); 

– фіксування остаточної домовленості й вихід із контакту, закінчення 

розмови (підведення кінцевих підсумків ділової бесіди, фіксування (у 

писемній чи іншій формі) взаємних зобов’язань і розподіл функцій щодо 

реалізації рішень). 

Кожна із цих фаз має основний принцип, відповідно до якого треба 

діяти співрозмовникові, щоб домогтися позитивного результату. 

Обидві сторони ділової бесіди повинні бути ввічливими, привітними, 

доброзичливими, виявляти щирий інтерес і повагу до співрозмовника, 

чемність й емоційну стриманість у полеміці, тактовність і здатність до 

співчуття та розуміння проблем одне одного. Розмовляючи, слід дивитися на 
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співрозмовника, щоб відповідно скоригувати подальший хід ділової бесіди у 

разі втрати інтересу до теми. Для досягнення повнішого взаєморозуміння 

слід оволодіти не лише вмінням переконливо говорити, а й уважно слухати 

співрозмовника. 

Ефект ділової бесіди залежить від того, як учасники готуються до неї, 

чи знають, якими принципами слід керуватися на окремих її стадіях, чи 

вміють контролювати свою поведінку під час розмови, чи вміють 

перетворити розмову на плідний діалог, чи враховують особливості 

психології партнера. 

 

Кілька заповідей ораторові 

 

1. Не забудь: чим більша аудиторія, тим простіша (але не бідніша) мова 

викладу; чим офіційніший виступ, тим суворіші вимоги до його мовного 

оформлення. 

2. Не захоплюйся довгими реченнями, віддавай перевагу коротким: 

кожна думка вимагає окремого речення, довгі думки не переконують. 

3. Не копіюй чужого стилю: не все, прекрасне в когось, може бути 

гарним у тебе. 

4. Не використовуй у великій кількості прикметників та 

особових займенників: якнайбільше дієслів. 

5. Не піддавайся на “провокацію” відійти від основної теми, 

“не загравай” зі слухачем. 

6. Не зловживай технічними засобами. 

7. Не розраховуй тільки на свої імпровізаційні таланти, нехай вони 

будуть додатковим засобом. 

 

Запитання і завдання для самоконтролю 

 

1. Що таке виступ? 

2. Які основні функції виконує оратор? 

3. Як підготувати виступ (етапи підготовки)? 

4. Які існують способи виголошення промови? 

5. Визначте вимоги до конспекту виступу. 

6. З’ясуйте зміст вступної частини виступу та її роль. 

7. Які вимоги висуваються до основної частини виступу? 

8. Для чого у виступі існують висновки?  

9. Назвіть типи відгуку на виступ та вимоги до нього.  

10. Сформулюйте основні заповіді оратора, визначте причини 

існування. 
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Тема 4 

Лексичні засоби і прийоми як один із способів стандартизації 
текстів ділової мови 

 

Лексика (від гр. lexis – слово) – словниковий склад мови, сукупність 

усіх слів, що вживаються в мові. Лексикою також називають окремі шари або 

групи слів (наприклад, побутова лексика), сукупність слів, які вживаються 

письменником у його творах. 

 

За вживанням слова поділяються: 

 

за активністю 

вживання 

(за часом утворення 

і вживання слів у 

мовленні, з погляду 

сучасності лексики) 

активного вжитку 
земля, вода, сонце, ліс, 

поле, вогонь, око, машина 

(за часом утворення і 

вживання слів у 

мовленні, з погляду 

сучасності лексики) 

п
а

си
в

н
о

го
 

за
п

а
су

 

застарілі 

слова 

 

 

арх. шуйця, десниця, вої 

істор. комірне, волость 

неоло-

гізми 

загально

мовні 
драйвер, менеджер 

автор-

ські 
брунькоцвіт (Тичина) 

за сферою 

вживання 

Загальновживані теревенити, торік 

незагально- 

вживані 

діалектні кукуля, пательня 

професійні курсив, на-гора, файл 

жаргонізми круто, облом, універ 

арготизми ксива, манатки 

за стилістичними 

властивостями 

нейтральні (міжстильові) 
право, стежити, вниз, 

вода, день, багато 

стилістично марковані 

(забарвлені) 

ненечка, преамбула, 

психушка, зодчий 

за емоційним 

забарвленням 

Нейтральні двадцять, вони, робота 

Емоційні гарненький, вітрюга 

 

Основу лексики ділового стилю складають загальновживані слова. 

Основою будь-якого документа є текст, який вимагає стандартизації, 

тобто єдиних обов’язкових умов до відповідних груп документів з погляду 

мовних засобів: 

– на рівні лексики – в основі ділової української мови лежить 

загальнозрозуміла, нейтральна, нормована, так звана “книжна“, міжстильова 

лексика, відповідна термінологія та професійно-виробнича лексика; відтінок 

“книжності” мають слова з абстрактним значенням, дієслова (здійснювати, 
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надіслати, призначити), вмотивовані слова (що відповідають змісту 

документа); пароніми (громадський – громадянський), синоніми (замісник – 

заступник); іншомовні слова (за доцільністю вживання); 

– и на рівні словоформ – вибір найточнішої граматичної форми слова (з 

погляду відмінків – прізвища, звертання), вживання роду (назви посад, 

професій) й числа; написання числівників, вживання відповідних 

займенників (Ви, ми) та відповідних форм дієслів (інфінітиву, першої та 

третьої особи теперішнього часу, наказового способу); 

– на рівні синтаксису – документ в основному має розповідний 

характер, отже вимагає розповідних поширених речень, найчастіше простих з 

прямим порядком слів, у деяких документах (контрактах, договорах) – 

складних речень з умовними, причинновими підрядними реченнями; 

можливі інфінітивні конструкції та вживання розщепленого присудка 

(зробити огляд, провести операцію, давати вказівки); важливим є вибір 

прийменника в синтаксичних конструкціях (відповідно до, підготувати до...) і 

т.п.; 

– на рівні стилістичних засобів – особливу увагу треба скерувати на 

усталені (стійкі) словосполучення: з номінативним значенням (трудова 

угода), на прийменникові конструкції (за наказом, згідно з постановою), на 

дієслівно-іменні конструкції (присвоїти звання), на фразотворення (взяти до 

уваги, за звітний період), які підкреслюють стандартність та стислість 

документального мовлення, тобто дають стандартизовану модель тексту. 

 

 

4.1. Книжна лексика та іншомовні слова в документах 

 

Книжна лексика характерна, для стилів, які функціонують здебільшого 

в письмовій формі, це – діловий, науковий, художній і публіцистичний. 

Книжне забарвлення мають і терміни, слова, що виражають 

загальнонаукові поняття й уживаються в широкому значенні. 

Наприклад: прогрес, історія, економіка, політика, експеримент, 

демократизм, форум, характеристика, абітурієнт тощо. 

Значне місце відведено й словам з абстрактним значенням на -ання, -

ення, -іння, -ство, -цтво: функціонування, примирення, товариство, 

сумісництво та ін. 

Серед книжних слів є чимало таких, що характеризуються незначним 

відтінком книжності. Це дієслова на -увати, -ювати (панувати, утримувати, 

заповнювати, призначувати та ін.); віддієслівні іменники на -ння, -ття 

(спостереження, посвідчення, вибуття); дієприкметники (виконуючий, 

призначений, накреслений). У документах різного тину особливу увагу слід 

звертати на урочисті книжні слова, бо саме їх вживання у даній сфері 

спричиняє чимало недоречностей. Не рекомендується використовувати 

урочисту лексику в робочих документах, що мають офіційний характер. 
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Слід бути обережними й уважними під час використання у діловому 

мовленні іншомовних слів. Якщо іншомовні слова можна замінити 

відповідними українськими, то їх вживання – недоречне. Якщо ж іншомовні 

слова ввійшли до активного словника міжнаціонального спілкування, тоді їх 

можна використовувати в окремих ділових паперах, що стосуються питань 

угоди чи міжнародних проблем. Це лексика з фінансової сфери 

обслуговування: банк, фінанси, бюджет, факсиміле, авізо, кредит, дебет; 

поштово-телеграфного зв’язку: телеграф, телефон, бандероль, телеграма, 

бланк, шифр, номер, серія тощо. 

Аби правильно вживати іншомовні слова, варто дотримуватись таких 

рекомендацій: 

а) не ставити у текст іншомовні слова, коли є відповідники в 

українській мові; 

б) вживання іншомовного слова в діловодстві допустимо лише в 

тому значенні, в якому воно зафіксовано в словниках; 

в) не слід користуватися в одному і тому ж документі 

іншомовним словом і його українським відповідником на позначення 

того самого поняття. 

Бажано користуватися в таких випадках національною мовою, що 

значною мірою полегшить ведення справочинства. 

Подаємо ряд слів іншомовного походження, що часто вживаються у 

діловому мовленні і, на жаль, не завжди доречно. Зверніть увагу на їх 

українські відповідники: 

анархія – безладдя, безвладдя  екстраординарний – особливий 

апелювати – звертатися  конвенція – угода, договір 

аргумент – підстава, доказ  координувати – погоджувати 

брокер – посередник  лімітувати – обмежувати 

валюта – грошова одиниця  прерогатива – перевага 

 в країні  пріоритет – першість 

генеральний – загальний,  реєструвати – записувати 

  головний  фіксувати – записувати 

дебати – обговорення  симптом – ознака 

дефект – недолік, вада, ґандж  цейтнот – нестача часу 

домінувати – переважати  шеф – голова, керівник 

 

Вправи та завдання 

 

1. Дайте одним словом назву чи визначення описаних предметів, 

речей, подій, дій. 

1. Грошова одиниця Стародавньої Русі. 2. Сорт цукерок з піджареними 

горіхами. 3. Дугоподібне перекриття між двома опорами. 4. Працівник 

архіву. 5. Людина, яка готується до наукової діяльності у вищому 

навчальному закладі чи науково-дослідному інституті. 6. Загальний життєвий 

уклад. 7. Велика, прекрасна будівля, що вирізняється своєю архітектурою.    
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8. Казковий птах. 9. Торговельна палатка. 10. Заготовлені продукти. 11. 

Заплакати від почуття. 12. Густе закисле молоко. 13. Морська безодня.  

2. З наведеними словами іншомовного походження складіть 

речення, в яких кожне іншомовне слово було б замінене власне 

українським. 

Симптом, репродукувати, фіксувати, анонс, фольклор, патент, 

екстраординарний, бізнес. 

3. Складіть речення з поданими словами іншомовного походження 

й запишіть їх. 

Таксі, кабінет, тонна, піаніст, колір, папір, журі, сюжет, касир, контакт, 

арбітраж. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Як змінюється лексика у зв’язку з розвитком суспільства?  

2. Що таке багатозначність слова? Слово викладати введіть у речення 

так, щоб воно означало: “читати лекції”, “класти”, “висловлювати думку”. 

 

 

4.2. Місце термінів у діловому мовленні.  
Термінологічна лексика та професіоналізми 

 

Спеціальні слова або словосполучення, що дають точне визначення чи 

пояснення предметам, явищам, діям з якої-небудь галузі знання – науки, 

культури, техніки, політики, економіки називаються термінами. Терміни 

мають точне, конкретне значення й тому позбавлені образності, емоційно-

експресивного забарвлення. 

Діловому стилю притаманна термінологія, яка утворюється із активної 

лексики (діловодство, справочинство); запозичується із інших мов (бланк, 

бюджет); утворюється за допомогою власних слів та іншомовних або із 

запозичених складників (фотокамера, фототелетайп) тощо. 

Значення термінів зафіксовані у державних стандартах, спеціальних 

словниках, довідниках. 

Кожна вузька галузь науки має свої терміни: медичні вживаються у 

медицині, технологічні – в техніці і т.д. Проте деякі терміни мають кілька 

значень.  

Слід уникати використання застарілих, нестандартних термінів, що 

перейшли до повсякденного вжитку і втратили своє термінологічне значення, 

наприклад: фронт, фактор. Це ускладнює розуміння змісту документа. 

Отже, терміни кожної сфери науки погребують особливої уваги, 

постійної роботи зі словниками й довідниками. Кожна галузь науки має свою 

термінологію. 

 

Можна виділити такі основні групи термінологічної лексики: 

математичну (множення, кут) 
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фізичну (молекула, електрон)  

електротехнічну (контакт, струм) 

радіотехнічну (антена, радіоцентр)  

літературознавчу (драма, поема)  

лінгвістичну (діалект, іменник, фонема) 

філософську (метафізика, діалектика) 

фінансову (банк, кредит, ажіо, аваль) 

економічну (ринок, менеджмент, маркетинг)  

біологічну (рецептор, клітина)  

медичну (хірургія, пеніцилін)  

зі сфери комп’ютерної технології (курсор, дискета, вінчестер, файл, 

принтер) 

залізничну (вагон, колія, поїзд) 

 

Професіоналізми – слова, що вживаються на позначення спеціальних 

понять у сфері тієї чи іншої професії. 

У різних галузях науки, політики, культури професіоналізми 

виступають як синоніми до вже існуючих термінів. Але, на відміну від 

термінів, вони можуть мати експресивне забарвлення і досить детально 

характеризувати рід занять, дії чи предмети, безпосередньо пов’язані зі 

сферою діяльності відповідної професії. Наприклад, слова і звороти зі сфери 

комп’ютерної технології (курсор, вінчестер, файл, вікно редактора). 

Виникають професіоналізми і як розмовні неофіційні замінники вже 

існуючих у певній галузі термінів. Це загально зрозумілі слова, але вони не є 

літературними. 

У межах одного колективу, підприємства може народжуватися безліч 

нових професіоналізмів. Нові професіоналізми творяться за рахунок 

словоскладання, префіксів та суфіксів. Серед найпопулярніших префіксів є: 

до- (доукомплектувати), недо- (недовнесок), за- (задебетувати); серед 

суфіксів найбільш продуктивні: -ість, -ат, -ація, -аж (дискваліфікація, 

пливучість, фактаж). Такі професіоналізми переважно вживаються в усному 

мовленні. У писемному спілкуванні, зокрема в діловому, вживання таких слів 

небажане. 
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Тема 5 

Синоніми та пароніми в діловому мовленні 

 

Синоніміка означає у мові наявність близьких, але не тотожних 

способів висловлення. Незнання синонімічних можливостей слова часто 

призводить до помилок. Особливо виникають ускладнення тоді, коли в 

російській мові на позначення певних понять існує одне слово, а в 

українській мові – кілька. Деякі слова відрізняються лише префіксами і тут 

треба бути надзвичайно обережними, бо заміна однієї літери може 

позначитись на значенні слова та усього тексту. 

 

Слід запам’ятати значення деяких слів. 

 

Замісник. Заступник. 

Замісник – посадова особа, яка тимчасово виконує чиїсь обов’язки, 

тобто заміщає відсутнього керівника.  

Заступник – це офіційна назва посади. 

 

Суспільний. Громадський. 

Суспільний – вживається у словосполученнях: суспільний лад або клас; 

суспільна система праця; суспільне становище, виробництво, буття тощо. 

Громадський – це обов’язок, осуд, порядок, діяч; громадська робота, 

справа, думка і т.д. 

 

Квиток. Білет.  

Квиток – вживається в словосполученнях: театральний квиток, 

залізничний квиток; студентський квиток тощо.  

Білет – кредитний, банківський, екзаменаційний. 

 

Скоро. Швидко.  

Слово скоро вживається, коли йдеться про час, слово швидко – на 

позначення інтенсивності руху. 

 

Тепер. Зараз. Нині. Сьогодні.  

Ці слова різні за лексичним значенням. Слово тепер виражає 

теперішній час. З таким же значенням вживаються слова нині, сьогодні. 

Зараз – характеризує момент розмови, тобто цієї миті, цієї хвилини. 

 

Наступний. Подальший.  

Слово наступний вживається лише з конкретним поняттям: наступна 

зупинка, наступний тиждень. На означення абстрактного поняття слово 

подальший: подальше життя, подальша доля. 
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Запитання. Питання.  

У прямому значенні це близькі слова, які взаємозамінюються. У 

переносному значенні вживається тільки слово питання. Наприклад: 

розглянемо це питання, але поставити запитання. 

 

Спиратися. Опиратися.  

Спиратися на знання, досвід, уміння. Опиратися – чините опір. 

 

Положення. Становище. Стан. 

У російській мові на ці слова існують відповідники – положение, 

состояние. Щоб правильно підібрати потрібне слово, визначаємо значення 

кожного із синонімів. Слово положення вживається у словосполученнях: 

горизонтальне положення, вертикальне положення. Становище – 

міжнародне, офіційне; вживається і в значенні: знайти вихід з певного 

становища. Слово стан – в таких словосполученнях: стан економіки, 

фінансів, стан справ, стан хворого. 

Пароніми – слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але 

різні за значенням. Часто вони мають один корінь, а відрізняються лише 

суфіксом, префіксом, закінченням, наявністю чи відсутністю частки (-ся). 

Серед паронімів є слова з різними коренями (плюш і плющ). 

Незначна різниця у вимові паронімів спричиняє труднощі у їх 

засвоєнні, призводить до помилок, зокрема, до неправильної заміни одного 

слова іншим. Тому треба особливо уважно стежити за вживанням 

малознайомих слів і завжди звертатися до відповідних словників, щоб 

уточнити значення, правопис і вимову потрібного слова. 

У діловому мовленні найчастіше зустрічаємо такі пароніми: 

 

Дилема – проблема, 

Дилема – слово грецького походження, воно означає необхідність 

вибору між двома можливостями, звичайно небажаними або важко 

здійсненними: Війна і мир – ця дилема загострилася в наш час, наприкінці 

XXст. 

Проблема – це теоретичне або практичне питання, що потребує 

розв’язання. Саме проблемами називають складні питання у галузі 

міжнародних відносин, економіки, науки: корінні проблеми сучасної епохи; 

розв’язувати складні проблеми соціально-економічного розвитку країни. 

Отже, проблема вказує на необхідність її розв’язання, дилема – на вибір 

між двома можливостями. 

 

Економічний – економний. 

Слово економічний вживається стосовно понять, пов’язаних з 

економікою – суспільно-виробничими відносинами, господарською і 

фінансовою діяльністю: економічні системи, економічна стратегія, 

економічний потенціал, економічний прогрес, економічний район, економічне 

життя. 
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Слово економний співвідноситься зі словами економія, економити і 

тому має інше значення – “який бережливо, ощадливо витрачає що-небудь”, 

сприяє економії: економні рухи, економні витрати. 

 

Комунікабельний – комунікаційний – комунікативний. 

Слово комунікабельний функціонує у засобах масової інформації та 

художній літературі. Служить для характеристики людини, з якою легко 

спілкуватися, мати ділові стосунки, яка легко встановлює контакти і зв’язки: 

комунікабельна людина. 

Прикметник комунікаційний має значення “який стосується 

комунікації – шляхів сполучення, транспорту, ліній зв’язку тощо”: 

комунікаційні труби. 

Прикметник комунікативний – “який стосується комунікації як 

спілкування, інформації”: комунікативна функція мовлення. 

 

Офіційний – офіціальний. 

У сучасній мові поширені паралельні вислови: офіційний папір і 

офіціальний папір; офіційне повідомлення, й офіціальне повідомлення тощо. 

Оскільки ці паралельні прикметникові форми не розрізняються за 

значенням, то перевагу слід надавати поширенішій і словотвірно 

закономірній формі прикметника, тобто прикметнику офіційний. Тому треба, 

писати й говорити офіційне повідомлення, офіційний прийом, офіційне 

звернення, офіційний візит, офіційний представник, офіційна зустріч та ін. 

 

Професіональний – професійний.  

Обидва прикметники мають однакове значення, але їх співвідносять з 

різними словами: професіональний – професіонал, професійний – професія. 

Вони вказують на відношення до професії, зв’язок із професією: професійна 

(професіональна) підготовка; професійні (професіональні) інтереси. Але є 

різниця щодо їх сполучуваності з іншими словами. 

Професійний має ширше коло зв’язків. Переважає у сполученні з 

іменниками хвороба, захворювання, травма та ін., тобто “хвороба, пов’язана 

з професією”. У сполуці професійна спілка взаємозаміна прикметників не 

допускається. 

Професіональний найчастіше вживається тоді, коли треба підкреслити 

значення “такий, що стосується професіоналів, не аматорів; фаховий”: 

професіональний актор – актор, який обрав своїм фахом театральну справу 

(акторами-аматорами можуть бути люди різних професій і без професій). 

 

Тактовний – тактичний. 

Тактовний – той, що володіє почуттям міри, такту (утворений від 

іменника такт – “почуття міри, що підказує правильне розуміння або оцінку 

явиш дійсності”): тактовна людина. 

Прикметник тактичний утворений від іменника тактика у значенні 

“сукупність прийомів, методів або способів, що використовуються у 
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політиці, спорті, на війні для досягнення мети або здійснення певної бойової 

операції”: тактичні міркування, тактичні прийоми. 

 

Виборний – виборчий. 

Слово виборний вживається, коли йдеться про виборну посаду, 

агітацію, про виборність та звітність організацій. 

Виборчий – усталилось в таких словосполученнях: виборча кампанія; 

виборче право; виборчий бюлетень та ін. 

 

Виключно – винятково. 

Виключно, тобто лише, тільки (...виключно для співробітників 

комерційних банків). 

Винятково вживається у значенні дуже, особливо, надзвичайно 

(...товарна біржа має винятково важливе значення). 

 

Дільниця – ділянка.  

Дільниця – це адміністративно самостійний об’єкт або виробничий 

вузол на будівництві, шахті, а також виборча дільниця.  

Ділянка – частина поверхні, площі (садова ділянка; дослідна ділянка). 

 

Особистий – особовий.  

У російській мові на позначення цих двох понять є лише один 

відповідник: личный. Слово особистий вживається тоді, коли мова йде про 

те, що стосується окремої людини (особистий підпис, особисте життя). 

Особовий – вживається в таких словосполученнях: особова справа; особовий 

склад військових з’єднань, навчальних закладів тощо. 

 

Додержувати – додержуватися.  

Додержувати, тобто виконувати щось точно, забезпечувати наявність 

чогось (додержувати тиші, порядку). Додержуватися – це значить бути 

прихильником якоїсь думки, певних поглядів, переконань. 

 

Покажчик – показник. ;.; ' 

Покажчик – напис, стрілка, довідник. 

Показник – це наочне вираження (у цифрах, графічно), наприклад: 

економічний показник, показник можливостей та ін. 

 

Дипломат – дипломант – дипломник.  

Дипломат – посадова особа, яка займається дипломатичною 

діяльністю. 

Дипломант – переможець конкурсу скрипалів чи співаків.  

Дипломник – автор дипломної роботи, підготовленої у технікумі чи 

вузі. 
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Вправи та завдання 

 

1. З поданих синонімів виберіть ті, які можна використати в 

діловому мовленні. 

Ввіз, імпорт; вручати, давати; завершувати, закінчувати; доказувати, 

доводити; засуджувати, звинувачувати; збавляти, зменшувати; спільний, 

колективний; розлучення, розлука. 

 

2. Поясніть відмінність у значенні слів, поданих парами.  

Корисливий, корисний; криз, криза; кулінарний, кулінарський; 

листопадовий, листопадний; лікувати, лічити; літний, літній; любий, 

улюблений; місто, місце; мова, мовлення; мотив, мотивація; нагода, пригода. 

 

3. Поясніть тлумачення термінів: 

Авізо, ажіо, аваль, дилер, лізинг, холдинг, вексель, брокер, баланс. 

 

4. Перекладіть словосполучення українською мовою. 

Не имею ни малейшего представления; человек, лишенный 

воображения; ответственное лицо; он – личность; ставлю Вас в известность; 

довожу до Вашего сведения. 

Перш ніж виконувати завдання, запам’ятайте різницю між іменниками 

уява – уявлення; особа - особистість. 

Уява. Здатність уявляти, фантазувати. Вживається із словами: багата, 

буйна, творча, дитяча тощо. Відповідає рос. воображение. 

Уявлення. Знання, розуміння чогось. Вживається із словами: загальне, 

застаріле, неточне, чітке; спростувати уявлення. Відповідає рос. 

представление. 

Особа. Окрема людина: особа невіддільна від суспільства; службова 

особа. 

Особистість. Індивідуальність: не кожна особа може перетворитися 

в особистість. 

 

5. Запишіть 10-15 слів професійної лексики за вашим фахом. 

 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Які групи професіоналізмів ви знаєте? 

2. Чи є професіоналізми відхиленням від літературної мови? 

3. Що означає знати мову професії? 

4. Наведіть приклади вживання синонімів та паронімів в діловій мові. 
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Тема 6 

Особливості узгодження географічних та інших назв з 
означувальним словом в офіційно-діловому мовленні 

 

 Для уникнення можливих неточностей і непорозумінь в офіційних 

документах, повідомленнях, військовій та географічній літературі не 

узгоджуються з пояснюваною родовою назвою у формі непрямого відмінка 

прикладки, що означають назви: 

– міст (м.) – Народився в місті Житомир; 

– станцій (ст.) – Під’їхали до станції Мерефа; 

– селищ міського типу (смт) – За селищем міського типу Зіньки; 

– сіл (с.) – Родом із села Муровані Кирилівці; 

– висілків – У висілку Грушівка; 

– аулів – Виїхав з аулу Агарак; 

– озер (оз.) – Відпочивав на озері Свитязь; 

– бухт – Корабель вийшов із бухти Золотий Ріг; 

– застав – Під заставою Тиха; 

– гір (г.) – Зупинилися табором па горі Говерла; 

– рік (р.) – Користувалися водою з річки Сейм; 

– островів (о-в) – на острові Ява; 

– пустель, вулканів – У пустелі Каракуми, поблизу вулкана Везувій; 

– республік – (країн, держав) Учора повернувся з Республіки Ємен. 

За відсутності слів місто, село, озеро й под. назви відмінюються: 

Надійшли вітання від колег із Одеси. 

Це правило поширюється також на назви планет, комет, астероїдів: 

Ракета досягла поверхні планети Сатурн; Ведуться спостереження за 

кометою Когоутека. 

Не узгоджується також перша частина складних географічних назв при 

творенні прикметникових форм. Це стосуються складних назв, у яких 

а) друга частина є прикметником: Білгород-Дністровський – Білгород-

Дністровського р-ну; 

б) друга частина є числівником: Знам’янка Друга – Знам’янкодругий; 

в) друга частина є іменником: Біла Церква – Білоцерківський р-н, 

Талди-Курган – Талди-Курганський р-н; друга частина є іменником, що вказує 

на місце розташування населеного пункту: Калач-на-Дону – Калачдонському 

р-ну; 

г) перша і друга частини є іменниками: Кзил-Орда – Кзил-Ординська 

обл., Комиш-Зоря – Комиш Зорянський р-н. 

Не узгоджується друга частина складних географічних назв при 

творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких обидві 

частини є іменниками, а друга вказує на місце розташування населеного 

пункту: Яр-під-Зайчиком, але ярський-під-зайчиком; Франкфурт-на-Майні, 

але франкфуртський-на-Майні. 
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Не узгоджуються назви вулиць, якщо вони мають форму чоловічого 

роду або являють собою складну назву: вулиця Хрещатик; на розі вулиці 

Ярославів Вал, але вулицею Сретенкою. 
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Тема 7 

Основні правила скорочення 

 

1. Скороченню підлягають різні частини мови. Одне й те саме  

скорочення застосовується для всіх граматичних форм одного й того самого 

слова, незалежно від роду, числа, відмінка й часу. 

2. Неприпустиме одне скорочення для двох різних за значенням слів 

без додаткового пояснення. 

3. У скороченому слові слід залишати не менше ніж дві букви, 

незалежно від прийому, який використовується. Під час відсікання крапка 

ставиться, а під час стягування ні. 

4. Скорочення слова до однієї початкової літери припускається тільки 

для загальноприйнятих скорочень: 

 

к. (карта), м. (місто), с. (сторінка) та ін. 

 

5. Іменники та інші частини мови, крім прикметників і 

дієприкметників, скорочують лише за наявності їх у переліку особливих 

випадків скорочень слів. Під час скорочення іменників ураховуються 

відмінкові закінчення однини або множини: 

 

д-р (доктор), д-ри (доктори) 

м-во (міністерство), м-ва (міністерства) та ін. 

 

6. Прикметники й дієприкметники, що закінчуються на: 

-авський -ентальний -ільський 

-адський -енький -інський 

-ажний -ерський -ірський 

-азький -еський -істий 

-айський -ецький -ічий 

-альний -євий -ічний 

-альський -ивний -кий 

-аний -инський -ний 

-анський -ирський -ній 

-арський -истий -ований 

-ативний -иський -овий 

-атський -ицький -овський 

-ацький -ичий -одський 

-евий -ичний -ольський 

-ейський -іальний -орський 

-ельний -івний -ський 

-ельський -івський -уальний 

-ений -ійний -чий 
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-енний -ійський -яний 

-енський -ільний -янський 

 

скорочують відсіканням цієї частини слів. 

 

7. Прикметники, що закінчуються на: -графічний, -логічний, -номічний, 

-навчий скорочують відсіканням частини слова: -афічний, -огічний, -омічний, 

-авчий: 

 

географічний – геогр., соціологічний – соціол. і под. 

 

8. Прикметники, що утворені від власних імен, скорочуються 

відсіканням частини -ський: 

 

шевченківський – шевченків.  

франківський – франків. і под. 

 

9. У прикметників, утворених від географічних назв і назв народів (як 

в етнографічному, так і в адміністративному значенні), зберігають 

найповнішу для розуміння форму скорочення: 

 

грузинський народ – грузин. народ  

Бориспільський край – Бориспіл. край  

Луганська область – Луган. обл. і под. 

 

Якщо назви району й області збігаються, то вони скорочуються 

ідентично: 

 

Харківська область – Харк. обл.  

Харківський район – Харк. р-н і под. 

 

10. Якщо відсіченій частині слова передує літера й або голосний, то 

слід зберігати наступний за ним приголосний: 

 

калійний – калійн.  

олійний – олій.,  

червоний – червон. і под. 

 

11. Якщо скороченню підлягає тільки одна літера, то слово не 

скорочують: 

 

вищий – вищ., але вища – не скорочують  

учений – учен., але вчена – не скорочують  

міський – міськ., але міська – не скорочують і под. 



 42 

12. Якщо відсіченій частині слова передує апостроф, то слід зберігати 

наступний за ним голосний і приголосний: 

 

торф’яний – торф’ян.  

слов’янський – слов’ян. і под. 

 

13. Якщо відсіченій частині передує літера ь, то скорочувати слід на 

приголосний, що стоїть перед ним: 

 

грецький – грец.  

гуцульський – гуцул.  

сільський – сіл. і под. 

 

14. Якщо відсіченій частині передує подвоєний приголосний, то 

скорочуване слово зберігає один із приголосних: 

 

законний – закон.  

іменний – імен.  

щоденний – щоден. і под. 

 

15. Якщо слово може скорочуватися відсіканням різної кількості 

літер, то відсікають максимальну, слідкуючи лише за тим, щоб не 

затемнювалося безпосереднє значення скорочуваного слова: 

експериментальний – експерим., 

а не експериментал., експеримент.,  

фундаментальний – фундам., 

а не фундаментал., фундамент.  

графічний – графіч.  

комічний – коміч.  

континентальний – континент. і под. 

 

16. У складних іменниках, що пишуться через дефіс, відсікають кожну 

складову частину або одну з них, якщо ці іменники наведено в додатку 2. 

17. У словосполученні скорочують кожне слово: 

 

видавничий відділ – вид. від.  

допоміжна картка – допом. карт.  

умовний друкований аркуш, — ум. друк. арк. і под. 

 

В окремих усталених словосполученнях слова скорочують тільки в 

складі даного словосполучення: 

 

без року – б. р.  

без ціни – б. ц.  

вихідні дані – вих. дан.  
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і так далі – і т. д. та под. 

 

18. У географічних назвах, що пишуться через дефіс, відсікають другу 

складову частину, якщо вона має закінчення -ський: 

 

місто Кам’янець-Подільський –  

м. Кам’янець-Поділ.  

місто Корсунь-Шевченківський – 

м. Корсунь-Шевченків. і под. 

 

Примітка. Географічні назви, що є складними іменниками та пишуться 

через дефіс, не підлягають скороченню: 

 

Івано-Франківськ, Михайло-Олександрівка, Олексієво-Дружківка та 

под.  

 

19. У складних прикметниках, що пишуться через дефіс, відсікають 

кожну складову частину або одну з них відповідно до загальних правил 

скорочення: 

греко-католицький – греко-католиц. 

фізико-математичний – фіз.-мат.  

хіміко-технологічний – хім.-технол. і под. 

 

20. У складних прикметниках, що пишуться разом, відсікають другу 

частину слова відповідно до загальних правил скорочення: 

 

агролісомеліоративний – агролісомеліор. 

лісогосподарський – лісогосп. і под. 

 

21. Однокорінні прикметники та дієприкметники, що відрізняються 

лише префіксами, скорочуються, однаково: 

 

карпатський – карпат., закарпатський – закарпат., прикарпатський – 

прикарпат. і под. 

 

22. У складних словах, що пишуться разом, скорочують або першу, 

або останню частину слова чи залишають перші літери слів, які утворюють 

складне слово: 

 

відеофонограма – відеофоногр. 

діафільм – дф 

міська державна адміністрація – міськдержадмін. і под. 

 

23. Відсікати слово до однієї початкової літери не можна, окрім слів, 

що наведені в додатку 2. 
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24. Якщо слово є єдиним членом речення (у відомостях, що 

відносяться до назви), його не відсікають: 

Безпека життєдіяльності: Підручник, а не Безпека життєдіяльності: 

Підруч. 

Лікарські рослини: Словник-довідник, а не Лікарські рослини: Слов.-

довід.; 

 

але Біологія: Підручник для 10-го класу –  

          Біологія: Підруч. для 10-го кл., 

Лікарські рослини: Словник-довідник лікаря –  

Лікарські рослини: Слов.-довід. Лікаря. 

 

 

7.1. Лексичні та графічні скорочення 

 

Лексичні скорочення (абревіатури) функціонують як самостійні слова. 

Графічні ж скорочення не є словами й використовуються лише на письмі. На 

відміну від лексичних вони обов’язково розшифровуються та читаються 

повністю. Лексичні скорочення бувають декількох типів.  

1. Ініціальні (абревіація) – утворені з початкових букв слів, що 

означають поняття; вони, у свою чергу, поділяються на: 

а) а) буквені – читаючи їх треба вимовляти букви: КБ, ЖБК, ХТЗ та 

ін.; 

б) звукові – читаючи їх, вимовляють звуки: ЗАГС, ЦУМ, Ту-154, 

Ан-24 та ін.; 

в) буквено-звукові (змішані) – частина слова вимовляється за 

буквами, частина – звуками: ЖЕК, ТЕЦ та ін. 

2. Складові скорочення – утворені з частин складів слів: завгар, 

техред, лінкор, міськком, Харзєленбуд та ін.. 

3. Частково скорочені слова – утворені з частини або частин слів і 

повного слова: Донвугілля, Татнафта, госпрозрахунок, рембаза та ін. 

4. Відсікання (усічення): зам., зав., пом., акад., доц. та ін. 

5. Телескопічні скорочення – утворені з початкової та кінцевої 

частини складових слів: рація (із ра[діостан]ція), біоніка (із біо[логія] та 

[електро]ніка) й ін. 

6. Змішаного типу (комбіновані): НДІторгмаш, ХарБТІ й ін. 

Розрізняють декілька типів графічних скорочень: 

– крапкові: ст., див., ім. та ін.; 

– дефісні: з-д, б-ка, ін-т та ін.; 

– скіснолінійні (дробові): р/р, а/с, в/ч (крапка не ставиться); 

– нульові (курсивні) – на позначення фізичних, метричних величин, 

валют та ін. лише після цифрових назв: 2 хв, 47 кг, 250 г, 400 грн та ін. 

(крапка не ставиться); 

– комбіновані: півд.-зах., півн.-схід. та ін. 
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Графічні скорочення, як правило, не подвоюються, виняток становлять 

рр. (роки). 

У документах припускається використання лише загально-

нормативних графічних скорочень, зафіксованих у державних стандартах та 

словниках. 

Не можна перевантажувати текст графічними скороченнями, 

наприклад: 

 

НП, що сталося на ПУ півд.-схід. міської РМС через порушення ПТБ 

інженером Ковтуном В.С. 

 

Не можна скорочувати: 

1) імена та імена по батькові (крім ініціалів): не Мих. Серг. 

Грушевський, М.С.Грушевський (як виняток – з однаковими прізвищами: 

Гр.. Тютюнник – Григір, бо є Григорій Тютюнник); 

2) псевдоніми: 

не Ж. Занд, а Жорж Занд 

не Л. Українка, а Леся Українка 

не П. Мирний, а Панас Мирний 

3) подвійні прізвища: 

не Б.-Хом’як, а Богачевська-Хом’як 

не Ж.-Стоша, а Жукевич-Стоша 

не К.-Яценко, а Кучук-Яценко 
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                                                     Тема 8 
Морфологічні норми сучасної української літературної мови 

8.1. Особливості використання іменників у ділових паперах 

 

Слід пам’ятати, що ОДС вимагає: 

1. Перевагу віддавати абстрактним, неемоційним, однозначним 

іменникам книжного походження: автор, біографія, варіант, габарит, 

гарант, довідка, екзотика, екскурсія, ємність, єство, журі, звершення, зона, 

інгредієнт, компрометація, кон’юнктура, лабораторія, маркетинг, 

номенклатура, об’єктивність, поборник, прецедент та ін.  

 

неправильно правильно 

анонімка анонімний лист 

сотняга гривень сто гривень 

заліковка залікова книжка 

маршрутка маршрутне таксі 

фарбовка фарбування 

кадровик кадровий працівник 

астматик хворий на астму 

хитрун хитрий 

забудько людина, яка забуває 

пустуха дівчина (жінка), яка пустує 

горбань людина з горбом (горбата людина) 

ручище велика, сильна рука 

авто автомобіль 

товарняк потяг, який перевозить вантаж  

 (вантажний потяг) 

водичка вода 

злодюга злодій 

 

Отже, треба уникати вживання іменників із розмовного стилю, із 

суфіксами збільшеності чи зменшеності, з усіченою основою тощо й 

заміняти їх нейтральними, книжними іменниками або іншими частинами 

мови чи розгорнутими пояснювальними конструкціями. 

2. Написання іменників на означення статусу, професії, посади, звання 

(у більшості випадків) у чоловічому роді, наприклад: 

 

неправильно правильно 

викладачка хімії викладач хімії 

касирка (касирша) заводу касир заводу 

лаборантка (лаборантша) відділу лаборант відділу 

бригадирка (бригадирша) цеху бригадир цеху 

працівниця фірми працівник фірми 
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учителька школи учитель школи 

Слова (прикметник, дієслово), залежні від найменування посади чи 

звання, узгоджуються із цим найменуванням лише в чоловічому роді, 

наприклад: бухгалтер фірми виявив, старший інспектор комісії записав, 

висококваліфікований кухар ресторану переміг. 

Форми жіночого роду набувають лише залежні займенники та дієслова, 

узгоджуючись із прізвищем, посадою, фахом тощо, наприклад: завідувач 

кафедри української мови доцент Креч Тетяна Василівна зазначила, що… 

Слід звернути увагу на контекст уживання професії чи статусу, 

наприклад: До кабінету було запрошено секретарку директора 

Полякову Л.О. і До кабінету було запрошено секретаря комісії Полякову Л.І. 

У конкурсі перемогла відмінниця 8-А класу Гур’єва Л.Г. й У конкурсі 

перемогла відмінник народної освіти викладач СШ № 8 Гур’єва Л.Г. 

Зарахувати на посаду друкаря офсетного друку Козоріну Р.Ю. й 

Зарахувати на посаду друкарки-референта Козоріну Р.Ю. 

Жіночий рід мають слова: авторка, аспірантка, вихованка, 

дипломатка, дисертантка, кравчиха, поетеса, студентка, учениця та ін. 

Примітки 

1. Лише жіночий рід мають такі слова: друкарка, покоївка, праля, 

швачка (на відміну від шевця, який шиє лише взуття). 

2. Рахівниця – прилад для лічби (не фах). 

 

 

3. Збірні іменники, що позначають: 

а) Сукупність однакових або подібних понять, істот, тварин, 

предметів тощо, заміняти іменниками у формі множини, 

наприклад: 

 

неправильно правильно 

студентство студенти 

професура професори 

дітва, дітвора діти 

малеча малі діти 

піхота піхотинці 

птаство птахи 

мишва миші 

черва черви 

комашня комахи 

ганчір’я ганчірки 

пахощі запахи 

штовханина поштовхи 

генералітет генерали 

 

б) сукупні поняття професійної діяльності, назви осіб за фахом і 

місцем роботи, проживання та національною приналежністю 
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треба передавати за допомогою додаткових слів, що пояснюють 

узагальнення, наприклад: 

неправильно правильно 

акторство гра на кону театру та в кіно 

друкарство виготовлення друкарської продукції 

поштарі працівники пошти 

циркачі працівники цирку 

заводчани працівники заводу 

городяни мешканці міста 

 

4. Уживати форму Кл. відмінка тільки у звертанні до осіб, називаючи: 

статус –  знавцю, колего, товаришу   

посаду –  директоре, завідувачу, голово 

звання –  професоре, капітане, академіку 

професію –  лаборанте, перекладачу, секретарю 

родича – батьку, мати, сестро, тітко 

ім’я – Ігоре (Ігорю), Олеже, Миколо, Юрію, Маріє, 

  Ольго, Наталю, Любове 

ім’я по батькові –  Іллічу, Анатолійовичу, Євгеновичу,  

   Іллівно, Анатоліївно, Євгенівно 

прізвище – Сороко, Каркачу, Багалію, Бондаре 

Наприклад:  Шановний пане полковнику! 

 Вельмишановна панно Ївго! 

 Дорога пані Валеріє! Колего Дмитре! 

 Друже Ілле Васильовичу! 

 Пане Петрашу! 

 Добродію Чорноволе! 

 

Увага! Прізвища у звертаннях іноді можуть мати також форму Н. 

відмінка. 

 

5. Уникати двозначності та багатозначності іменників без додаткового 

пояснення. 

неправильно правильно 

Голова Костюк О.П. зауважила. Голова зборів Костюк О.П. зробила 

зауваження. 

До 10.07.2002 бригаді Куця В.Г. треба 

побілити актову залу. 

До 10.07.2002 бригаді Куця В.Г. 

треба побілити стелю в актовій 

залі. 

На сходах стояв дипломат. На сходах стояв невеликий 

металевий дипломат. 

На сходах стояв сивий дипломат. 

 

Іноді двозначність можлива у випадку збігу Р. та Д. відмінків: 
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Своєчасне фінансування адміністрації. Для уточнення слід доповнити 

вираз: Своєчасне фінансування з боку адміністрації або Своєчасне 

фінансування адміністрації іноземними інвесторами. 

 

6. Указуючи час за роком, узгоджувати іменник із числівником, 

займенником чи прикметником не в М. відмінку з прийменником у (в), а в Р. 

відмінку без прийменника, наприклад: 

неправильно  правильно 

У 2001 р. (році) ...  2001 р. (року) ... 

У першому році ....  Першого року ... 

У цьому (тому) році...  Цього (того) року ... 

У наступному році ...  Наступного року... 

 

Але: у четвер, у неділю, у грудні, у липні (без слова місяці).  

 

7. Нульового закінчення для іменників чоловічого роду ІІ відміни у З. 

відмінку однини: 

 

підписали акт, отримав лист, узяв олівець, видав наказ і под. 

 

8. Уживати іменник, дотримуючись унормованих форм числа, 

наприклад: 

 

неправильно  правильно 

придбали нову шкіряну мебель  придбали нові шкіряні меблі 

зробили позначки різними  зробили позначки різним 

чорнилами  чорнилом 

похорони призначили на….  похорон призначили на… 

 

9. Пам’ятати, що: 

– кількісний іменник раз у сполученні із числівником та іменником 

половина має форму рази: Продуктивність підприємства 

збільшилась у два з половиною рази. Якщо дробовий числівник 

виражений десятковим дробом, то маємо форму раза. 

Продуктивність підприємства збільшилась у два й чотири десятих 

раза; 

– в Ор. відмінку множини іменників ІІ відміни та множинних 

іменників слід використовувати лише закінчення -ами (-еми), -има, 

наприклад: 

 

неправильно  правильно 

з п’ятьма колісьми  із п’ятьма колесами 

літак з іноземними гістьми  літак з іноземними гостями 

повернулись з грішми  повернулись із грошима 
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– одиниці виміру мають паралельну форму в Р. відмінку множини: 

децибелів і децибел, ватів і ват, але лише бітів, гаусів, джоулів, 

ергів, мілібарів, байтів. 

Форма множини може позначати не саму речовину, а її конкретні 

види, сорти, типи: Залізницею прибували мінеральні добрива, 

машинні масла, грузинські вина. Але Наприкінці XX й на початку 

XXI ст. (століття, а не століть), бо однорідними членами є не 

числівники, а іменники кінець, початок; 

– однина є засобом узагальнення, коли вказує на 

нерозчленованість, цілісність однорідних іменників: Перевезено 

ввесь урожай соняшнику. Та коли невизначену кількість однорідних 

іменників можна порахувати чи виміряти, слід уживати форму 

множини: Завчасно було придбано комплекти спортивних 

костюмів; 

– не можна відмінювати неживі предмети як живі істоти, 

наприклад: 

 

неправильно  правильно 

Для транспортування  Для транспортування 

будматеріалів  будматеріалів 

використовували  використовували 

потужних КрАЗів і МАЗів. потужні КрАЗи й МАЗи. 

 

10. Надавати перевагу не дієсловам, а віддієслівним іменникам, які 

забезпечують однозначність і водночас узагальненість змісту, наприклад: 

 

неправильно  правильно 

допомагати  надати допомогу 

доручити  дати доручення 

змагатися провести змагання 

наїхати  зробити наїзд 

оглянути  здійснити огляд 

переговорити  вести переговори 

 

Хоча в наказах, розпорядженнях та інших документах припускається 

форма наказового способу дієслова (доручити, оглянути та под.). 

 

11. Іменник (додаток) після дієслів повідомляти, сповіщати ставити в 

3. відмінку, а не в Д., наприклад: 

 

неправильно  правильно 

повідомити студентові  повідомити студента 

сповістити інженерові сповістити інженера 

Карпенку Б.Т. Карпенка Б.Т. 
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12. Уживання низки дієслів пов’язано з іменником, який повинен 

стояти в Р., а не в 3. чи Д. відмінку, наприклад: 

 

неправильно  правильно 

зазнати біду  зазнати біди 

завдати шкоду завдати шкоди 

пильнувати чистоту пильнувати чистоти 

шкодувати гроші на освіту шкодувати грошей на освіту 

радіти перемозі радіти з перемоги 

 

Та де правило не варто застосовувати до іменників II відміни 

чоловічого роду однини, які мають закінчення -у, -ю, оскільки воно 

(закінчення) збігається з Д. відмінком, наприклад: 

 

неправильно  правильно 

запобігти вибуху було неможливо запобігти вибухові було неможливо 

рейтингу не варто довіряти рейтингові не варто довіряти 

ремонту передувала інвентаризація ремонтові передувала 

інвентаризація 

 

Але якщо буде зв’язок присудка, висловленого заперечним дієсловом, 

й додатка – іменника (предмета чи об’єкта), об’єкт ставиться переважно в Р. 

відмінку, наприклад: 

 

неправильно  правильно 

інструкція не гарантує безпеку інструкція не гарантує безпеки 

делегати не можуть висловити свої 

погляди  

делегати не можуть висловити 

своїх поглядів 

не варто починати оранку не варто починати оранки 

ми не припинимо боротьбу ми  не припинимо боротьби 

відповідь на це не знаходили півроку відповіді на це не знаходили півроку 

 

13. Іменники з дієсловами відмовлятися, ухилятися слід уживати в Р. 

відмінку з прийменником, наприклад: 

 

неправильно  правильно 

ухилятися навчання ухилятися  від навчання 

відмовлятися подорожі відмовлятися  від подорожі 

 

14. Прізвища, що дорівнюють назвам істот, предметів або явищ, слід 

уживати в поєднанні з ім’ям, назвою посади тощо: Викликати водія Зайця; 

Завершити дослід лаборантові Комарю. 
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8.2. Прикметник. Особливості використання прикметників у 
ділових паперах 

 

Прикметник називає ознаку, якість або властивість предмета, явища, 

істоти. За значенням прикметники поділяються на якісні, відносні й 

присвійні. Усі вони змінюються за родами, числами й відмінками, а якісні, 

окрім того, мають ступені порівняння. 

 

Ступені порівняння якісних прикметників 

Окрім звичайної форми, прикметник має ще два ступені порівняння – 

вищий і найвищий. 

1. Прикметники вищого ступеня вживаються зі словами за, від, ніж, як, 

проти: Ваші факти є переконливішими, ніж їхні аргументи; Цей контракт 

вагоміший від минулорічного. 

2. Найвищий ступінь означає, що в одному предметі чи понятті є 

найбільше певної якості: Цей архів мав найбільший за обсягом і кількістю 

стародруків матеріал пам’яток періоду Київської Русі. 

Не утворюються ступені порівняння від якісних та присвійних 

прикметників: білозубий, гнідий, чалий, фіолетовий, світло-зелений, кисло-

солодкий, порожній, босий, архіскладний, мертвий, сліпий, німий; 

харківський, материн, морський, тітчин, степовий, Оксанин, Сизоненків, 

Андріїв. 

 

Творення ступенів порівняння прикметників 

Є дві форми ступенів порівняння прикметників: проста (передається 

одним словом) і складена (передається двома словами). 

1. Проста форма вищого ступеня порівняння твориться за допомогою 

суфіксів -іш- або -ш-. 

Із суфіксом -іш- основа прикметника залишається без змін: тугий – 

тугіший, різкий – різкіший, слизький – слизькіший, здоровий – здоровіший. 

Із суфіксом -ш- основа прикметника зазнає певних змін: 

– суфікси -к-, -ок-, -ек- випадають: короткий – коротший, 

солодкий – солодший, тонкий – тонший, глибокий – глибший, 

широкий – ширший, далекий – дальший; 

– приголосні г, ж, з разом із суфіксом -ш- змінюються на -жч- 

(таких прикметників лише сім): дорогий – дорожчий, важкий – 

важчий, дужий – дужчий, тяжкий – тяжчий, близький – 

ближчий, вузький – вужчий, низький – нижчий; це 

буквосполучення зберігається і в похідних словах: дужчати, 

подорожчання, ближчати. 

У прикметниках: легкий – легший, довгий – довший ці зміни не 

відбуваються; 

– приголосний с разом із суфіксом -ш- змінюється на -щ- (таких 

прикметників є три): високий – вищий, товстий – товщий (і 



 53 

товстіший), красивий – кращий та в похідних: покращити, 

потовщення; 

– приголосні т, д перед -ш- звучать як ч, але на письмі ця зміна не 

позначається: короткий – коротший [ короч:иі ], багатий – 

багатший [ багач:иі ]; 

– в інших випадках основа залишається без зміни: м’який – 

м’якший, дешевий – дешевший. 

 

2. Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється від 

простої форми вищого ступеня додаванням префікса най-: тугіший – 

найтугіший, коротший – найкоротший, вищий – найвищий, багатий – 

найбагатший. 

Не припускається заміна найвищого ступеня порівняння вищим 

ступенем. Тому слід писати: найкраще досягнення, а не краще досягнення; 

найвища міра покарання, а не вища міра покарання. 

Правильно треба вживати найвищий ступінь і в інших випадках: 

найближчий товариш, а не самий близький товариш, найбільша планета, а 

не сама більша планета; найостанніші, найперші, а не самі останні, самі 

перші; найдотепніший, або найбільш дотепний, а не самий дотепний, 

дотепніший, найбільш дотепний; високоповажаний, а не самий 

високоповажаний; головний або найголовніший, а не самий головний. 

Не можна утворювати зменшену чи збільшену форму від усталених 

нормативних словосполучень та слів: середня школа, вища освіта, середній 

спеціальний навчальний заклад; колишній, торішній, позаторішній, минулий, 

позаминулий. 

 

Без порівняння велика міра якості передається: 

– префіксами пре-, над-, все-, за-, ультра-, архі-: предобрий, 

надчутливий, всеосяжний, завеликий (надто великий), 

ультрамодний, архіважливий; 

– частками (словотворчими) чи, що, як: чималенький, 

щонайкращий, якнайдовший; 

– суфіксами -ущ- (-ющ-), -анн- (-янн-), -енн-, -езн-: значущий, 

кричущий, нездоланний, незрівнянний; 

– за допомогою прислівників дуже, украй, особливо, 

надзвичайно, занадто, більш, найбільш, менш, найменш: дуже 

вигідний, украй необхідний, особливо корисний, надзвичайно 

популярний, більш вдалий. 

 

Зменшена міра якості передасться: 

– суфіксами -уват- (-юват-), -ав- (-яв-): білуватий, синюватий, 

золотавий, чорнявий; 

– прислівниками трохи, ледь, не дуже, не зовсім: трохи низький, 

ледь теплий, не дуже свіжий, не зовсім смачний. 
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Примітка. Прислівникам, які утворюються від якісних прикметників 

вищого та найвищого ступенів, притаманні спільні звукові зміни: 

 який? як?  
високий – вищий  вище 

низький – нижчий  нижче 

важкий – важчий  важче 

дорогий – дорожчий  дорожче 

 

Прислівники вищого й найвищого ступенів збігаються звучанням із 

прикметниками відповідних форм у середньому роді: 

активніше – яке?  активніше – як?  

найбагатше – яке?  найбагатше – як? 

Смисл їх з’ясовується контекстом за допомогою питань. 

 

 

Особливості використання прикметників у ділових паперах 

 

1. Перевага надається прикметникам книжного походження: 

автобіографічний, балансовий, валютний, гарантійний, ґрунтовний, 

дезорієнтований, еквівалентний, єретичний, зоологічний, ідеальний, 

конфіденційний, легітимний, маршрутний, нейтральний, організаційний, 

парламентський, регіональний та ін. 

 

неправильно  правильно 

роботящий працьовитий 

малюсінький дуже малого розміру 

мерзлякуватий який боїться морозу 

довжелезний дуже довгий 

довготелесий високий на зріст 

безвихідне становище безпорадне становище 

головатий розумний 

згоден згодний 

вечірняя вечірня 

молодії молоді 

Отже, треба уникати вживання прикметників із розмовної, зниженої 

лексики, двозначним змістом, суфіксами збільшеності, зменшеності й 

пестливого забарвлення, стягнених повних, та усічених форм, замінюючи їх 

однозначними, неемоційними прикметниками або розгорнутими 

пояснювальними конструкціями з інших частий мови. 

2. У використанні ступенів порівняння окремих якісних прикметників 

перевага надається аналітичним формам, які утворюються за допомогою 

прислівників: дуже, надто, більш, менш та ін. 

 

неправильно  правильно 
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працьовитіший дуже працьовитий 

завеликіший надто великий 

невдаліший менш вдалий 

 

3. Складена форма вищого й найвищого ступенів порівняння 

утворюється за допомогою прислівників: більш, найбільш, менш, найменш, 

але слід уникати вживання суфікса -іш-: 

 

неправильно  правильно 

більш рішучіший більш рішучий 

найбільш доцільніший найбільш доцільний 

менш оптимальніший менш оптимальний 

найменш продуктивніший найменш продуктивний 

найбільш дотепніший найбільш дотепний 

 

4. Прикметник двосторонній уживається тільки тоді, коли стосується 

двох сторін у значенні – особа, група осіб, організація, яка представляється в 

певному відношенні іншій особі, особам, організації. Поєднується зі словами: 

договір, угода, домовленість, співробітництво, відносини, взаємини, 

стосунки, зустрічі, зв’язки, обов’язки, переговори. 

5. У формах М. відмінка однини чоловічого та середнього роду слід 

використовувати закінчення –ому. 

 

неправильно  правильно 

на попереднім з’їзді на попередньому з’їзді 

на старім обладнанні на старому обладнанні 

 

6. Замість розмовної форми треба користуватися конкретним 

визначенням. 

 

неправильно  правильно 

чималий, чималенький великий, більший за… 

великуватий, завеликий дуже великий 

якнайдовшу, щонайдовшу дуже довгу, надзвичайно довгу 

 

7. Слово “самий” на означення вищого ступеня ніколи не вживається 

із прикметниками. Його заступає частка най-. 

 

неправильно  правильно 

самий високий найвищий 

самий чорний найчорніший 

самий довгий найдовший 

 

8. Уникають уживання присвійних прикметників, замінюючи їх 

іменниками або відповідними прикметниковими формами. Якщо потрібне 
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точне означення, іменник-прізвище (посада, звання тощо) ставлять у Р. 

відмінку, це ж стосується тих випадків, коли є кілька однорідних членів. 

 

неправильно  правильно 

студентові досягнення досягнення студента або 

 студентські досягнення 

Петренкові пропозиції пропозиції Петренка В.П. 

директорові розпорядження розпорядження директора 

материна, батькова поради матері, батька 

і другова порада і друга 

 

Але усталеним є вживання присвійних прикметників:  

– у термінологічних словосполученнях; адамове яблуко, архімедова 

спіраль, базедова хвороба, бертолетова сіль, вейєрштрассова 

сигма-функція, ермітів многочлен, гурвіців критерій, жорданова 

лема, карданова передача, кесарів розтин, клейнова пляшка, 

лапґранжові дужки, Петрові батоги, рентґенівський апарат, 

фредґольмів мінор, штрумова система та ін.; 

– у крилатих висловах: аріаднина нитка, авгієві стайні, езопівська 

мова, дамоклів меч, прокрустове ложе, сізіфова праця та ін. 

 

9. Уникаючи уживання прикметників, що походять від географічних 

назв з додатковим роз’яснюючим іменником. 

 

неправильно  правильно 

білоцерківський житель житель м. Біла Церква 

кременчуцькі цигарки цигарки з м. Кременчук 

брестська адреса адреса в м. Брест 

китайські товари товари з Республіки Китай 

 

Але усталеним є вживання подібних прикметників, які означають 

географічні назви, що походять: 

– від топонімів та інших географічних назв: 

 

Харківська область, Великобурлуцький район, Красноярський край, 

Київський проспект, Керченська протока, Казахська затока, 

Дніпровський лиман, Чукотський півострів та под.; 

 

– від імен, прізвищ чи псевдонімів: 

 

Соломонові острови, Магелланова протока, Баренцове море, місто 

Корсунь-Шевченківський, селище Гоголеве, селище Кіровське та под. 

 

10. Прикметник узгоджується з іменником на означення певних 

професій, посад та звань жінок лише в чоловічому роді. 
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неправильно  правильно 

старша викладачка старший викладач 

досвідчена інженер досвідчений інженер 

нова професорша новий професор 

винахідлива капітан винахідливий капітан 

 

11. Усі прикметники (у ролі означень), що вживаються у сполуках із 

числівниками два, три, чотири, стоять у Н. та З. відмінках множини й мають 

переважно закінчення –і, а не –их. Це ж стосується і прикметника останній із 

числівником п’ять і більше. 

Два нестандартні вироби 

Експортувалося три оригінальні розробки 

Чотири великі контейнери 

Останні десятеро працівників 

 

12. Для визначення часу треба: а) уживати відповідні прикметники в Р. 

відмінку без прийменника у (в), або ж прислівник; б) щоб прикметник стояв 

не в М., а Р. відмінку без прийменника. 

 

неправильно  правильно 

у позаминулорічну навігацію позаторішньої навігації 

у минулому році торік (минулого року) 

у позаминулому році позаторік 

у тому місяці того місяця 

в останній понеділок останнього понеділка 

у наступному кварталі наступного кварталу 

 

13. Треба слідкувати за узгодженням прикметникових закінчень з 

іменниками на позначення невизначеної кількості однорідних предметів, що 

існують у певній сукупності. 

 

неправильно  правильно 

медичні приладдя медичне приладдя 

величезні каміння величезне каміння 

пошкоджені коріння пошкоджене коріння 

рідкі пруття рідке пруття 
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8.3 Займенник. Особливості використання займенників у 
ділових паперах 

 

Займенник лише вказує на предмети, ознаки та кількість, але не називає 

їх. Займенники в мові вживають часто для того, щоб уникнути повторення 

тих самих слів. При цьому їхню форму треба обов’язково узгоджувати з 

родом і числом іменників, замість яких ці іменники вжито. Правильно вжиті 

займенники допомагають пов’язати речення в тексті. 

За значенням займенники поділяють на дев’ять розрядів: 

1) особові – указують на особи: я, ми (1-ша особа), ти, ви (2-га 

особа),  він, вона, воно, вони (3-тя особа); 

2) зворотний себе – указує на ту особу, яка виконує дію; 

3) присвійні – указують на належність предмета 1-й особі: мій, наш; 

2-й особі: твій, ваш; 3-й особі множини:  їхній; особі, яка виконує 

дію – свій; на належність предмета 3-й особі однини указують 

особові займенники в Р. відмінку – його, її; 

4) вказівні – указують на предмет: цей, той (оцей, отой); на ознаку: 

такий (отакий);  на кількість: стільки; 

5) означальні – весь (ввесь, увесь), всякий (усякий), кожний, інший, 

сам, самий; 

6) питальні – являють собою запитання до іменника:  хто? Що?; до 

прикметника:  який? Чий?;  до числівника: скільки? Котрий?; 

7) відносні – ті, що й питальні, але вживаються для приєднання 

підрядних речень до головних: Благослови же той, хто від грози 

не никне, і пісня, що летить до радісних небес (В. Сосюра); 

8) неозначені – утворюються від питальних за допомогою часток 

аби-, де-, -сь (пишуться разом) та хтозна-, казна-, бозна-, будь-, 

-небудь, невідь- (пишуться через дефіс): абиякий, дехто, щось, 

хтозна-скільки, казна-яка, бозна-що, будь-хто, котрий-небудь, 

невідь-скільки та ін.; 

9) заперечні – утворюються від питальних за допомогою частки ні- 

(пишуться разом): ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки, 

нікотрий; 

У неозначених і заперечних займенниках, якщо в них між часткою й 

займенником є прийменник, усі частини пишуться окремо: у декого – де в 

кого, абиким – аби з ким, до будь-кого – будь до кого, про ніщо – ні про що, 

нікого – ні від кого, дечим – де з чим. 

 

Особливості використання займенників у ділових паперах 

 

1. Слід уникати використання займенників (якщо можна) або в їх 

значенні вживати інші частини мови (особливо в автобіографії, заяві, 

службових записках). 

неправильно правильно 
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Я пропоную усунути п. Куліша В.Д. з 

посади лаборанта, яку він обіймав, у 

зв’язку з його неодноразовими 

порушеннями своїх службових 

обов’язків і перевести його на … 

пропоную усунути п. Куліша В.Д. з 

посади лаборанта у зв’язку з 

неодноразовим поренням службових 

обов’язків і перевести на … 

Ним, Пінчуком О.В., було залучено до 

своїх розробок … 

Пінчуком О.В. було залучено до 

розробок … 

Я особисто сам перевірив … Я перевірив … 

 

2. Слід уникати займенників: 

а) із суфіксами зменшеності: такесенький, самісінький, 

нікогісінько; 

б) складних неозначених форм: абиякий, абихто, казнп-хто, сякий-

такий, хтозна-який, хто-небудь і под.; 

в) усічених форм прикметникових займенників: на моїм, у тім, на 

цім, тої, тою, у всім, на чим і под. 

3. Треба використовувати тільки нормативні форми займенників, 

уникаючи розмовних, діалектних варіантів: 

неправильно правильно 

на моїм на моєму 

сей захід цей захід 

у кожнім у кожному 

которий день поспіль котрий  день поспіль 

був  відсутній якийсь час був відсутній деякий час 

у чиїм у чийому 

свойого зобов’язання свого зобов’язання 

воно сталося випадково це сталося випадково 

невідь-скільки часу невідомо скільки часу 

сі продукти ці продукти 

цеї ночі цієї ночі 

казна-який звіт невідомо який звіт 

абичим завершили невідомо чим завершили 

котрогось із присутніх декого із присутніх 

тая нарада та нарада 

тії розробки тієї розробки 

  

4. Дійова особа в реченні, виражена займенником, повинна стояти в 

Н., а не в Ор. Відмінку. 

неправильно правильно 

мною запроваджено я запровадив 

нами запропоновано ми запропонували 

ними привезено вони привезли 

вами доведено ви довели 

  

5. Уникати двозначності, що може виникнути: 
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а) якщо займенник віддалений від слова, із яким синонімічно 

пов’язаний: 

неправильно правильно 

Значна кількість учених взяла 

активну участь у секційних 

засіданнях. 

У багатьох секційних засіданнях 

взяла участь значна кількість учених. 

Їх виявилося багато.  

Пенсіонерка мешкає в аварійній 

квартирі. 

Аварійна квартира, у якій мешкає 

пенсіонерка, потребує ремонту. 

Її треба відремонтувати.  

  

б) якщо можливе співвіднесення займенника з будь-яким зі слів, 

однаково граматично вираженим: 

неправильно правильно 

Лаборант Горобець В.О. внесла 

пропозицію. Головуючий з нею не 

погодився. 

Голова зборів відхилив пропозицію 

лаборанта Горобець В.О. 

 

  

в) якщо замість особового займенника вжито присвійний: 

неправильно правильно 

Моїм отриманим завданням було … Я отримав завдання … 

 Завдання, що я отримав … 

  

г) якщо вжито зворотно-присвійний займенник свій: 

неправильно правильно 

Він своїми руками відремонтував 

свою машину. 

Він власноруч відремонтував 

особисту машину. 

Директор попросив присутніх 

прокоментувати свої пропозиції. 

Директор запропонував присутнім 

прокоментувати їх пропозиції. 

  

д) якщо вжито зворотний займенник із неконкретним 

співвіднесенням: 

неправильно правильно 

Комісія запропонувала адміністрації 

взяти на себе функції щодо 

розслідування НП. 

Комісія запропонувала надати 

послуги адміністрації в розслідуванні 

НП. 

  

е) якщо неправильно узгоджено займенник зі збірним іменником: 

неправильно правильно 

Цими гіллями закрили канаву. Цим гіллям закрили канаву. 

  

ж) якщо є невиправдане використання займенника у формі Ор. 

відмінка: 

неправильно правильно 

Усією групою пішли на заняття. Група в повному складі пішла на 



 61 

заняття. 

Виконано за однією моєю умовою. Виконано за умови або 

Виконано лише за умови. 

  

6. Не слід використовувати займенники 3-ї особи в присутності тих, 

про кого йдеться. 

Без займенника, як правило, укладаються ділові листи, які починаються 

дієсловом у 1-й особі множини (від імені організації, установи, закладу – 

Нагадуємо …, Надсилаємо…, Повідомляємо…). Паралельно вживається 

форма 3-ї особи однини (Адміністрація повідомляє…, Ректорат просить…, 

Об’єднання інформує…). 

Без займенника я укладаються розпорядження і накази, які 

розпочинаються дієсловом у 1-й особі однини (Доручаю…, Пропоную…, 

Наказую…). 

Науковий стиль вимагає заміни авторського я на ми, залучаючи читача 

(слухача) до участі в міркуваннях. 

Нормативним є шанобливе використання щодо осіб категорії: Ви, 

колего, зачекайте, будь ласка. Мати надіслали листа. Вам, пане професоре, 

зателефонують з Одеси. 

 

Пам’ятайте: використання чи не використання займенників змінює 

тональність ділових текстів, може підсилювати або пом’якшувати 

категоричність наказу, вимоги, прохання, поради тощо. 

 

Увага! Запам’ятайте правильну форму займенників у таких 

словосполученнях: 

неправильно правильно 

Дякую Вас. Дякую Вам. 

Пробачте мене. Пробачте мені. 

На котру годину призначили… О котрій годині призначили… 

Скільки годин? Котра година? 

Властивий для нього. Властивий йому. 

Характерний йому. Характерний для нього. 

Телефонував до нього. Телефонував йому. 

Вибачити його. Вибачити йому. 

Кепкувати над ним. Кепкувати з нього. 

Окремі учасники. Деякі учасники. 

  

Правильний наголос у займенниках – це не тільки культура мовлення, а 

й засіб уникнення двозначності. 

У Р. й Д. відмінках однини займенників то, те, цей, це наголос падає 

на кінцевий склад: того, тому, цього, цьому. А в М. та Р. відмінках із 

прийменниками наголос переходить на перший склад: на тому, у цьому, біля 

того, для цього, до того, із цього, не без того, не від того. 
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7. Для уникання зайвого паралелізму, краще в діловому мовленні 

додержуватися Р. чи З. відмінків їх ніж присвійного займенника їхній. 

неправильно правильно 

Їхнє обладнання Їх обладнання 

Надійшли їхні пропозиції Надійшли їх пропозиції 

Реалізовано їхню продукцію Реалізовано їх продукцію 

Оглянуто їхній об’єкт Оглянуто їх об’єкт 

  

 

8.4 Числівник 
 

Числівник – самостійна частина мови, що означає число, певну 

кількість чого-небудь, порядок переліку при лічбі та відповідає на питання 

скільки? котрий? який? 

 

Написання числівників і відчислівникових слів 

 

1. У складних числівниках у кінці першої частини м’який знак не 

пишеться і вона не змінюється (на позначення сотень – змінюється): 

п’ятнадцять – п’ятнадцятьом, шістдесят – шістдесяти, але: двісті – 

двохсот, шістсот – шестисот, дев’ятсот – дев’ятисот. 

2. Порядкові числівники на –сотий, -тисячний, -мільйонний,-

мільярдний пишуться одним словом, і перша частина стоїть у Р. відмінку 

(крім сто і дев’яносто): трьохсотий, двохтисячний, п’ятдесятитисячний, 

п’ятнадцятимільйонний, трьохсотп’ятдесятимільярдний, (але 

стотисячний, дев’яностомільйонний). 

3. Порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною, 

із чвертю й под., пишуться окремо: п’ятий з половиною тисячний загін. 

4. На  початку складних слів (прикметників, іменників) числівники 

одно-, дво-, три-, чотири- закінчуються на голосний, якщо друга частина 

починається на приголосний: одноповерховий, двоскладовий, триярусний, 

чотирикутник. Форми двох-, трьох-, чотирьох- уживаються лише перед 

частинами, що починаються з голосного: двохелементний, трьохактний, 

(хоча трьохлінійка) чотирьохосьовий (але чотиривісний) та із числівниками 

сто, тисяча, мільйон і под. (трьохтисячний і тритисячний, 

чотирьохмільйонний і чотиримільйонний). 

5. числівники п’ять і т.д. (крім сто та дев’яносто) на початку 

складних слів мають форму Р. відмінка: п’ятиденний, шістдесятирічний, 

семисот кілограмовий (але: стодоларовий, дев’яностовідсотковий – у формі 

Н. відмінка). 

Це стосується й числівників два, три, чотири, якщо вони є частиною 

складного числівника: двадцятидвохрічний, тридцятитрьохденний. 

6. Якщо числівники п’ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот 

стоять після числівника, що позначає тисячі, при творенні складних слів їхні 
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основи виступають у формі Н. відмінка: шестисотріччя, але 

тисячошестисотріччя. 

7. Якщо перша частина відчислівникового слова записується 

цифрами, то кінцева частина приєднується через дефіс: 53-мільйонний, 

125-річчя, 12-поверхова, 250-квартирний. 

8. Літери дописуються до цифр тільки на позначення порядкових 

числівників. Нарощення повинно складатися з однієї літери (коли закінчення 

має два голосних, приголосний чи –й) або двох літер (коли закінчення має 

приголосний і голосний): 6-й поверх, з 9-ї ранку, на початку 80-х років, 2-га 

редакція. 

До римських цифр літери не дописуються: І квартал, на V етапі, з XVI 

ст. (сторіччя). 

 

8.4.1 Зв’язок числівника з іменником 

 

1. Після числівника один іменник ставиться завжди в однині: 51 

кілометр, 21 день. Але якщо числівник є означенням, яке стоїть у множині, 

узгодження здійснюється за загальною цифрою: Серед цих 41 (сорока одного) 

учасників, які були зареєстровані… 

2. Після числівників два, три, чотири, іменник завжди стоїть у формі 

Н. відмінка множини: два тижні, три квартали, чотири плани, дев’яносто 

два роки, сімдесят три хлопці, шістсот вісімдесят чотири стільці, а при 

числівниках п’ять і більше – у формі Р. відмінка множини: п’ять (рідних) 

братів, тридцять (цегляних) будинків, тисячу (нових) видів. 

Лише іменники, які в множині втрачають суфікс -ин-, та іменники IV 

відміни при числівниках два , три, чотири стоять у формі Р. відмінка 

однини: двадцять три харків’янина (бо харків’янин), тридцять два 

слобожанина (бо слобожани), шістдесят чотири селянина (бо селяни), 

чотири племені, три лошати, два імені, чотири чоловіка (у значенні 

лічильного слова), але три грузини. 

Якщо іменник указує на приблизність і стоїть перед числівником, то 

перед два, три, чотири він ставиться в Р. відмінку множини: років два, днів 

три, тижнів чотири. 

Прикметник після числівників Два , три, чотири вживається у формі 

Н. (З.) або Р. відмінка множини: два робиті (розбитих) вікна, три зелені 

(зелених) дуби, чотири азіатські (азіатських) країни. 

 

Примітка. Іменник рукав у множині із числівниками два, три, чотири, 

залежно від семантики має закінчення -а, якщо йдеться про частину одягу: 

два рукава (сорочки, піджака, пальта тощо) і -и – відгалуження річки, 

каналу, дерева тощо чи пристрою відведення або транспортування рідин, 

газів, сипких речовин (прочистити три рукави каналу). 
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3. У непрямих відмінках іменник і числівник стоять в одному 

відмінку: із трьома братами, шістдесяти будинкам. 

Але після числівників тисяча, мільйон, мільярд, трильйон і под., 

числових найменувань пара, десяток, дюжина та слів сила, маса іменник 

стоїть лише в Р. відмінку множини: тисячею років – тисячі років, мільйоном 

гривень – на мільйоні гривень, мільярдом зірок – на мільярді зірок, пара 

рукавиць – парі рукавиць, дюжина виделок – дюжиною виделок, маса 

мікробів – масу мікробів. 

4. Числівник, ужитий у сполученні з більш на… або менш на…, має 

форму З. відмінка, яка залежить від семантики іменника: у назвах істот 

паралельно вживаються З., Р. чи Н. відмінок, у назвах неістот лише З. чи Н. 

відмінок: більше на сімох (сім) аспірантів, але більше на сім книжок. 

5. Дробові числівники означають кількість, що є частиною від цілого 

числа: дві третіх, сім цілих і чотири десятих – і виражаються сполученням 

кількісних та порядкових числівників: сорок шість сотих гектара, три цілих 

одинадцять сотих відсотка.  Порядковий числівник – еліптична 

конструкція, оскільки: а) поєднується з іменниками, що позначають 

предмети, які не піддаються лічбі (збірними, речовинними) і стоять завжди в 

Р. відмінку множини: одна друга потрібної рідини, три десятих міського 

населення; б) після дробових числівників іменник стоїть лише в Р. відмінку 

однини: двох десятих відсотка, двом десятим відсотка, двома десятими 

відсотка; в) після числівників півтора, півтори іменник має форму Р. 

відмінка однини в Н., Р. та З. відмінках, а в Д., Ор. та М. відмінках набуває 

форми цих відмінків, але множини: 

Н. півтора місяця, півтори тонни 

Р. півтора місяця, півтори тонни 

Д. півтора місяцям, півтори тоннам 

З. півтора місяця, півтори тонни 

Ор. півтора місяцями, півтори тоннами 

М. (на, у) півтора місяцях,… півтори тоннах 

Зрідка іменник може мати форму Р. відмінка множини: дві п’ятих 

виробів, одна десята запасів золота. 

У мішаному дробу іменником керує дробова частина, коли вона 

приєднується сполучником і. коли дробову частину (вислів половина, чверть) 

приєднує прийменник із, з, керований іменник залежить від числівника, що 

виражає цілу частину мішаного дробу: один із половиною метр, три з 

половиною тижні, п’ять із половиною тижнів, два з половиною місяці, 

чотири з половиною роки, п’ять з чвертю століть, дев’ять із чвертю років. 

6. Іменник раз у сполученні із числівником та іменником половина має 

форму рази (три з половиною рази), а зі словом півтора та дробовим 

числівником, має форму раза: півтора раза, три й п’ять десятих раза. 

7. після числівників половина, третина, чверть іменник уживається в 

Р. відмінку однини, а після числівника півтораста в Р. відмінку множини: 

половина вантажу, третина ящика, чверть року, але: півтораста тонн, 

половина задач, третина дерев, чверть показників. 
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8. Збірні числівники поєднуються: 

– з іменниками на означення осіб, тварин та птахів: двоє Львів’ян, 

троє цуценят, четверо овець, п1ятеро орлів; 

– з іменниками, що вживаються лише у множині: двоє воріт, троє 

ножиць, четверо окулярів; 

– з деякими іменниками середнього роду на означення предметів: 

двоє відер, троє вікон. 

Після збірних числівників (крім обидва) іменник стоїть у Р. відмінку 

множини: двоє селян, троє дверей, четверо голубів. Після збірних 

числівників обидва, обидві іменник ставиться у Н. відмінку множини: обидва 

хлопці, обидві сестри. 

У непрямих відмінках іменник і числівник стоять в одному відмінку: 

двох селян, двом селянам, обом сестрам, обома сестрами. 

9. У датах назви місяців уживаються в Р. відмінку: перше лютого, 

першому лютого, з першим лютого. 

 

8.4.2 Особливості використання числівників у ділових паперах 

 

1. Уживати треба тільки книжні числівники: 

неправильно правильно 

півлітра, половина літра 500 мл (0,5 л) 

півсотні, половина сотні 50 (п’ятдесят) 

пара два, дві, двоє 

десяток  десять 

сотня  сто  

півтораста тонн 150 т (сто п’ятдесят тонн) 

чверть літра 0,25 л (нуль цілих і двадцять п1ять 

сотих літра) 

чвертка паперу одна четверта аркуша паперу 

чверть кілометрова відстань відстань довжиною 0,25 км 

(кілометра) 

1,5 см, півтора сантиметра 1 см 5 мм (один сантиметр п’ять 

міліметрів) 

1,5 г, півтора грама 1 г 500 мг (один грам п’ятсот 

міліграмів) 

1,5 грн, півтори гривні 1 грн 50 к. (одна гривня 50 копійок) 

1,5 тис., півтори тисячі 1500 (одна тисяча п’ятсот) 

20,5 кг, двадцять із половиною 

кілограмів 

20 кг 500 г (двадцять кілограмів 

п’ятсот грамів) 

1,5 год, півтори години 1 год 30 хв (одна година 30 хвилин) 

дюжина стільців 12 (дванадцять) стільців 

в однім варіанті в одному варіанті 

в одно місце в одне місце 
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Але можливі конструкції типу: половина міста, пів вулиці, пів’ящика, 

півпідвал, півострів, чвертьфінал, півтора раза, півтори рибини, півтора 

кавуна. 

Слово половина не може вживатися з означенням більше, менше, 

значнна, переважна (половина не може бути більшою, меншою, значною та 

под.). 

неправильно правильно 

Більша (значна, переважна) половина 

працівників. 

Більше половини працівників або 

Більшість (значна, більша частина) 

працівників. 

2. Порядковий числівник перший слід уживати з часткою -най для 

означення найвищого ступеня прикметника, але не зі словом “самий”. 

неправильно правильно 

самий перший проект найперший проект 

сама перша станція найперша станція 

  

3. Числівникові конструкції на позначення приблизної кількості 

обмежуються, а нечасте їх використання здійснюється через зазначення 

рамок або за допомогою слів більше, менше, до, понад для більшої точності 

та достовірності мовлення. 

неправильно правильно 

кількасот  300 – 700 

кількадесят  40 – 60 

декілька 5 – 7 

сімсот з лишком понад сімсот або більше семисот 

ледь не тисяча 900 – 980 

біля тисячі до тисячі (із тисячу) 

майже тисяча або  

близько тисячі менше тисячі 

без малого сотня штук (як) менше ніж сто (до ста) штук 

порядка десяти чоловік до десяти чоловік 

  

Увага! Числівники зі словом понад стоять лише в Н. відмінку (понад 

сорок тонн). 

4. В умові математичної задачі дробові числівники слід читати й 

писати повністю: три четвертих, п’ять шостих, дев’ять десятих. 

У доповідях та звітах уникають уживання простого дробу і якщо у 

знаменнику стоїть 2, 3, 4, то замість 1/2, 1/3, 1/4 треба писати й говорити: 

половина, третина, чверть – без числівника одна. 

неправильно правильно 

0,5 або 1/2 інформації половина інформації 

3/4 податків 75% (сімдесят п’ять відсотків) 

податків 

менше однієї чверті даних менше чверті даних 
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завезено одну третину завезено третину вантажу 

  

Але при протиставленні, а також при спеціальному наголошуванні 

вживають форму дробових числівників: одну третину врожаю було зібрано 

й вивезено, а дві третіх лишилося на полях. 

5. Прості кількісні числівники, що позначають однозначне число без 

назви іменника чи одиниці виміру, часові межі пишуться словами. 

неправильно правильно 

З 5 замовлень ми отримали лише 2. Із п’яти замовлень ми отримали 

лише два; 

Але 

Із 5 кг замовлених цвяхів ми 

отримали лише 2 кг. 

Чекаю Вас із 4 Чекаю Вас із чотирма. 

Відрядження на 2 – 3 місяці. Відрядження на два-три місяці. 

  

6. У цифровому позначенні перевага надається арабським цифрам за 

винятком членування (рубрикації) тексту. 

7. Словами пишуться однозначні числівники на позначення часових 

меж та складні й складені числівники на початку речення. 

неправильно правильно 

6-й тиждень… Шостий тиждень… 

50-ті роки… П’ятдесяті роки… 

2 години… Дві години… 

16-го березня… Шістнадцятого березня… 

25 днів… Двадцять п’ять днів… 

  

8. Порядковий числівник другий (-а, -е, -і) треба вживати лише після 

числівника перший (-а, -е, -і) або після будь-якого порядкового числівника 

(на означення послідовності, порядку). В інших випадках слід уживати 

займенник інший. Виняток становить однозначно парні значння або органи, 

чи контекст. 

неправильно правильно 

Один проект розглянули 20.12.2001, а 

другий – 20.01.2002. 

Один проект розглянули 

20ю12ю2001, а інший – 20.01.2002. 

(якщо їх більше двох) 

Перший проект затвердили 

05.12.2000, а інший – 30.01.2001. 

Перший проект затвердили 

05.12.2000, а другий – 30.01.2001. 

(якщо їх лише два) 

Одним оком бачу гірше, ніж іншим. Одним оком бачу гірше, ніж другим. 

Від одного боку річки до іншого 

всього 15 метрів. 

Від одного берега річки до другого 

всього 15 м. 
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9. У формах М. відмінка однини порядкові числівники (на означення 

узгодження з іменником, прикметником чи займенником чоловічого та 

середнього роду) мають закінчення -ому, а не -ім. 

неправильно правильно 

на першім етапі  на першому етапі 

на восьмім повороті на восьмому повороті 

  

10. Не можна використовувати паралельні й розмовні форми на 

позначення часу й уживати для цього прийменник у(в). 

неправильно правильно 

Зустріч відбудеться пів на сьому (до 

сьомої) вечора. 

Зустріч відбудеться о 18.30 (о 18 год 

30 хв). 

За чверть до 10 ранку всі розійшлися О 9.45 (о 9 год 45 хв) усі розійшлися. 

Збори завершилися в 13 дня. Збори завершилися о 13.00 (о 13 год). 

Початок засідання у 4 години. Початок засідання о 16.00 (о 16 год) 

  

11. Називаючи точний час, треба пам’ятати, що до 30 хв треба вживати 

прийменник на, а після 30 хв – прийменник за. 

неправильно правильно 

пів сьомої (години) пів на сьому (годину) 

п’ятнадцять (хвилин) восьмої 

(години) 

п’ятнадцять (хвилин0 на восьму 

(годину) 

без десяти (хвилин) три (години) за десять (хвилин) третя (година) 

  

Отже, форму у скільки годин? слід замінити на – о котрій годині?, а 

форму скільки годин? – на котра година? 

Можна: чверть на сьому і чверть по шостій, за двадцять сьома і 

двадцять до сьомої. 

неправильно правильно 

Зараз одинадцять (11) годин. Зараз одинадцята година (або 11.00). 

Буду відсутній до дванадцяти 

(годин). 

Буду відсутній до дванадцятої 

(години). 

Зателефонуйте після десяти (годин). Зателефонуйте після десятої 

(години). 

  

Увага! У певному контексті прийменник на вказує на приблизність 

(Повернуся на 10 годину), а прийменник о(об)  указує на точний час 

(повернуся о 10 годині або Повернуся об 11 годині). 

 

12. уживання прийменника у (в) можливе лише тоді, коли після нього 

йде слово кількість, розмір, сума, а далі – числівник із поясненням кількості, 

розміру, суми (чого). 

неправильно правильно 
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Книжки кількістю 7 екземплярів. Книжки в кількості 7 примірників. 

Допомога розміром у 4 мільйони 

доларів. 

Допомога в розмірі 4 млн доларів 

США. 

Грошова субсидія на суму в 11 грн 

(гривень) 70 к. (копійок). 

Субсидія в сумі 11 грн 70 к. 

  

При прислівниках типу завтовшки, завглибшки, завширшки, 

завдовжки, заввишки та при Ор. відмінку іменників вага, діаметр, 

місткість перевага надається безприйменниковим конструкціям: 

 

Стіни будинку були завтовшки 11 см; Біля броду річка була завглибшки 

4 м; Надійшов вантаж вагою 350 т; Цистерна місткістю 85 т була 

порожньою. 

 

Також без прийменника слід використовувати числівники в таких 

конструкціях: 

 

обстеження двома циклами 

опитування (іспит) одним заходом 

дослідження трьома етапами 

 

неправильно правильно 

Оподаткування забезпечило 

економічний ефект у 10 тисяч 

гривень кожного року. 

Оподаткування забезпечило 

економічний ефект 10000 грн 

щороку. 

Відстань у 700 км автобус подолав 

за 9 год. 

Відстань 700 км автобус подолав за 

9 год. 

  

Уникнути прийменниково-відмінкової форми можна шляхом 

перебудови речення. 

неправильно правильно 

Будинок був висотою в 70 метрів. Висота будинку була 70 метрів. 

Будинок був заввишки з 70 метрів Висота будинку дорівнювала (сягала) 

70 метрів. 

  

13. Багатозначні цифрові числа розбивають на класи за допомогою 

пропусків: 20 705 149, 174 000, 3 172, але не розбивають на групи цифри в 

числах, що позначають номер (після знака №), у марках машин, механізмів, у 

позначеннях нормативних документів. 

14. Коли перераховують декілька порядкових числівників, то літери чи 

позначення одиниць виміру треба ставити лише після останнього: у 7, 13, 15 

та 19-му будинках; пакунки на 5, 8, 10, 12 кг. 

15. Ступінь точності числових значень величин, що наводяться в 

документі, має забезпечувати найбільшу їх інформативність; при цьому 
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треба, щоб у ряду однотипних даних ступінь точності (кількість цифр після 

коми) був однаковим: довжини заготівок 1,50; 1,75; 2,00 см. 

 

Примітки: 1. Наявність чи відсутність іменника при числовій назві 

залежить від конкретного документа. 

2. Неприпустимими є цифрово-знаково-літерні комбінації типу 15%-ий 

рівень. 

 

 

8.5 Особливості використання дієслівних форм у ділових 
паперах 

 

1. Треба використовувати тільки книжні дієслова та їх форми: 

активізувати, дезінформувати, деномінувати, добирається, домінувати, 

дрейфуючи, знаменувати, подається, регламентувати, символізувати, 

формулюючи й т. ін.). 

неправильно правильно 

важити зважувати                       

рихтуватися збиратися 

балакати говорити 

слабувати хворіти  

договорюватися домовлятися 

поспівати   устигати  

пришедші які (що) прийшли 

позичати авансувати   

відчитуватися звітувати 

повідати розповідати, повідомляти, 

 інформувати 
тикати говорити “ти” 

сидя  

шоферувати 

сидячи 

працювати шофером 

сипонути насипати 

  

2. Уникати умовного способу: 

неправильно правильно 

Підприємства змогли б виконати 

замовлення, якби… 

Підприємства виконують (зможуть 

виконати) замовлення, якщо… 

Виконавець повідомив би Вас 

завчасно, коли б… 

Завчасне повідомлення виконавця 

можливе лише за умов… 

  

3. Уживаючи ті чи інші форми наказового способу, слід ураховувати 

конкретну ситуацію, умови спілкування та норми мовного етикету. 
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4. В актах, наказах, розпорядженнях, службових листах, інструкціях, 

дорученнях та под. уживають неозначену форму дієслова (інфінітив). 

Але слід пам’ятати, що нормативною є форма на -ти, а не на –ть: 

неправильно правильно 

говорить говорити  

запроваджувать  запроваджувати  

  

 

5. У документах більшість дієслів має форму 3-ї особи однини, але 

неприпустиме використання коротких форм: 

неправильно правильно 

допомага  допомагає  

оббіга  оббігає  

  

6. Надавати перевагу активним конструкціям над пасивними або ж 

використовувати безособову конструкцію з дієслівними формами на -но, -то. 

У таких текстах ідеться про наслідки якихось заходів чи подій у момент 

мовлення: 

неправильно правильно 

Завдання було достроково виконане 

нашою групою. 

Наша група достроково виконала 

завдання. 

Головна увага ним приділяється… Головну увагу він приділив… 

Інспектори, які призначаються 

комісією… 

Інспектори, яких призначає комісія… 

Випробування проводяться у 

запланованому режимі. 

Випробування проводять (проведено) 

у запланованому режимі. 

  

7. Не вживати розмовних (калькових) та дієприслівних форм 

теперішнього часу: 

 

неправильно правильно 

носе носить 

робе робить 

 

8. Уживати теперішній час на позначення майбутнього, якщо 

акцентується обов’язковість чогось: Мітинг розпочинається завтра об 11.00. 

9. уникати вживання форм давноминулого часу: 

 

неправильно правильно 

інформація надходила була інформація надходила 

я виконав був я виконав 

проект (були) узгодили були проект узгодили 

звернення надійшло було звернення надійшло 

 

10. Не порушувати норми вживання форм залежного слова: 
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неправильно правильно 

свідчити факти свідчити про факти 

відзначати про успіхи відзначати успіхи 

довести про інформацію довести інформацію 

опанувати професією опанувати професію 

доторкатися приладу доторкатися до приладу 

піклуватися за (кого) піклуватися про (кого) 

шкодувати гроші шкодувати грошей 

 

11. Надавати перевагу складеним формам дієслів недоконаного виду в 

майбутньому часі: 

 

неправильно правильно 

завтра відпочиватимемо завтра будемо відпочивати 

перерахуватимемо будемо перераховувати 

працюватимем сьогодні будемо працювати сьогодні 

розпочинатиметься буде розпочинатися 

 

12. Щироко використовувати дієприкметники та дієслівними, але 

уникати ненормативних форм або заміняти їх іменниками, іменниками із 

прийменниками (описова конструкція), дієсловами: 

 

неправильно правильно 

оточуюче середовище довкілля; навколишнє середовище 

знаючий працівник обізнаний працівник; 

 тямущий (тямкий) працівник, який 

 добре знає (розбирається, володіє) 

керуючий відділом керівник відділу 

бувші учасники колишні учасники 

запитуючий запитувач; який (той, хто) 

 запитує (задає запитання) 

подорожуючий подорожній; той, хто подорожує 

граючий який грає, гравець 

рахуючий прибутки рахівник; який (хто) рахує 

 прибутки 

головуючий зборами голова зборів 

пануюча думка панівна думка 

знеболюючий засіб засіб знеболення 

перемігший переможець; який (що) переміг 

ріжучий інструмент різальний інструмент 

спрямовуюча рейка напрямна рейка 

кажучий промову мовець; який (хто) говорить 

початкуючий поет поет-початківець 

відстаючий клас клас, котрий (який, що) відстає, 
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 відсталий клас 

захоплюючий краєвид захопливий, привабливий, 

 принадний краєвид 

хвилюючі враження зворушливі враження 

хвилюючий стан бентежний стан 

хвилююча новина животрепетна (збудна) новина 

не дивлячись на об’єктивні причини незважаючи на об’єктивні причини 

ведучий архітектор провідний архітектор 

лікуючі властивості лікувальні властивості 

Однак окремі форми активних дієприкметників теперішнього часу з 

суфіксами -уч (-юч), -ач (-яч) почали використовувати, але у функції 

означення, а не головного компонента дієприкметникового звороту, 

наприклад: 

 

неправильно правильно 

добробут, зростаючий щороку зростаючий щороку добробут 

 (або добробут, що зростає 

 щорічно) 

Це ж стосується й активних дієприкметників минулого часу із 

суфіксом -л-: 

 

неправильно правильно 

яблука, замерзлі від морозу замерзлі яблука (або яблука, що  

 замерзли від морозу) 

 

Сфера використання активних дієприкметників – в основному 

термінологічна лексика: блукаючий нерв, крокуючий екскаватор, ведуче 

колесо, ріжучий диск, тонізуючі речовини, резонуюча камера, діючий вулкан, 

несуча поверхня крила, працюючий двигун, планеруючий літак, лімітуючий 

режим. 

13. форми 2-ї особи однини, 1-ї та 2-ї особи множини дозволяють 

уникати форми давайте в наказовому способі. Обітися без неї можна й за 

допомогою додаткових слів. 

 

неправильно правильно 

давайте проголосуємо проголосуймо 

давайте почнемо є пропозиція почати 

 або пропоную почати 

давайте привітаємо нашу гостю прошу привітати нашу гостю 

 або вітання нашій гості 

 

Дієслово давайте вживається лише у своєму прямому значенні, коли 

ця форма заохоти поєднується з іменником, що означає певні предмети: 

Давайте Ваші посвідчення; Розрахунки і креслення давайте мені.Хоча й у 

цих випадках інтонаційно та за допомогою невербальних засобів (жесту) 
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можна спонукати до дії: Ваші посвідчення, будь ласка; Прошу розрахунки і 

креслення. 

14. Існує дві рівнозначні форми написання дієслів із числівниками: а) 

Шість бригад не виконало (не виконали) план. Але за непрямого порядку слів 

лише – Не виконало план шість бригад; б) Двоє студентів пішло до їдальні 

(сумісна дія – пішли разом); Двоє студентів пішли до їдальні (роз’єднана дія 

– пішли окремо). 

15. Із кількісними словами ряд, низка, більшість, меншість, багато, 

мало, кількість дієслова вживаються в однині: ряд підприємств надіслав, 

більшість працівників з’явилося. 

16. Якщо субстантивне слово виражено числівниками: сто, тисяча, 

мільйон, мільярд та под., то дієслово слід уживати в однині: сто гривень 

витрачено, тисячу тонн завезено. 

17. За наявності слів разом, спільно дієслово (присудок) ставиться в 

однині: Адміністрація заводу спільно із профкомом розглянула… Але 

ставиться у множині, коли однорідні предмети вжиті через кому або через 

сполучники і, й (та у значенні і): Адміністрація заводу та профком 

розглянули… 

18. Дієслово вибачаюсь (-ся) має у своєму складі колишній займенник 

ся, що був формою від себе – я, порівняйте: збираюся (я збираю себе), 

умиваюся (я вмиваю себе). Отже: 

неправильно правильно 

Я вибачаюсь (-ся) Вибачте мені (даруйте,  

 перепрошую); прошу вибачення,  

 Пробачте! 

За це треба вибачитися За це треба попросити пробачення 

 або Треба перепросити. 

Я хочу вибачитися Даруйте, завинив (винуватий). 

  

19. Слід уникати лінгвістично необґрунтованого вживання частки -ся, 

-сь : 

неправильно правильно 

Робота аналізується за такими Роботу аналізують за такими  

Вимогами вимогами. 

 

20. Дія, названа присудком, і дія, названа дієприслівником, обов’язково 

мають виконуватися одним суб’єктом: 

 

неправильно правильно 

Замовляючи проспекти у видавництві 

“Майдан”, вони вам коштуватимуть 

на 30% дешевше. 

Замовляючи проспекти у видавництві 

“Майдан”, ви заплатите за них на 

30% дешевше. 

Узагальнюючи довідкові матеріали, 

нашу увагу привернув минулорічний 

акт інвентаризації. 

Узагальнюючи довідкові матеріали, 

ми звернули увагу на минулорічний 

акт інвентаризації. 
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8.6 Особливості використання прийменників у ділових паперах 

 

 

Сфери вживання прийменників у діловій мові необмежна, але варто 

врахувати декілька застережень. Виражаючи смислові відношення між 

словами не самостійно, а спільно з відмінковими закінченнями іменника або 

займенника, вони утворюють прийменниково-відмінкову конструкцію. Часто 

прийменниково-відмінкові форми синонімічні безприйменниково-

відмінковим. Порівняйте: 

а) (значення причини) занепокоєні з приводу дій – занепокоєні 

діями; 

б) (просторове значення) прямувати по степах – прямувати 

степами. 

Існує розгалужена система синтаксичних синонімів зі значенням різних 

відношень: 

– просторових: при заводі, від заводу, на заводі, біля заводу, перед 

заводом, до заводу, із будинку, зі станції, (і)з полів, посеред поля, 

над полем, край поля, поперед нас, поза стінами, попід 

парканом, (і)з-під каменя, понад землею, через поле, уздовж 

дороги, крізь отвір, навпроти президії, побіля стіни, проміж 

цеглинами, (і)з-за гори; 

– часових: від часу проголошення, близько години, за 

гетьманщини, до реформ, (у)впродовж століття, проти ночі, 

під час панування, напередодні свят, наприкінці доби, (і)з часу 

створення, у(в) радянський період, протягом ночі, через день, об 

обідній порі, о восьмій годині, за хвилину, під час колективізації, 

після перебудови; 

– причинових: у(в) силу обставин, (і)з нагоди ювілею, через 

хворобу, від перемоги зрадіти, за умов, в обставинах, у зв’язку з 

відпусткою, (у)внаслідок пожежі; 

– мети: задля успіху, на випадок, щодо покращення, про всякий 

випадок, для звіту, ради усміху, заради спільної мети; 

– допустовості: (у)всупереч правил, наперекір заборонам, замість 

мене, окрім роботи, помимо правил, у(в)разі потреби, 

незважаючи на попередження, попри труднощі відповідно до 

умов, при нагоді та інші. 

Національна специфіка мови виразно позначається безпосередньо на її 

прийменниковому керуванні. 

Значна кількість помилок трапляється при побудові словосполучень із 

прийменниками в перекладах з російської мови ділових паперів. 

Наприклад, прийменник по в українській мові здатний брати участь у 

вираженні певної кількості значень, різноманітних відтінків та найперше 

позначає розподільне (дистрибутивне) відношення. Для його позначення 

використовують лише дві конструкції: тричленна структура по + З. відмінок 

числівника + Р. відмінок іменника та по + М. відмінок іменника. Ці моделі, 
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утворюючи один взірець зі спільним значенням, слугують визначенням міри 

при процесі розподілу чогось на певну кількість чи між декількома особами, 

предметами, наприклад: розпаювати по три гектари, визбирувати по 

зернині, заплатити по тисячі гривень, придбати по кілька примірників. 

Відтінок згаданого значення помітний у конструкціях, що виражають 

просторові відношення, зокрема місцеперебування. Прийменниково-

відмінкова форма може визначати поширення дії па певному просторі або ж 

її повторюваність, а також розташування об’єкта в декількох точках поверхні 

чи всередині кількох об’єктів, наприклад: порядкує по господі, снігопади 

пройшли по області, обговорюють по кабінетах. Ця ж конструкція 

вживається для вказівки па рух по поверхні предмета або в межах якогось 

простору, до того ж коли рух відбувається в багатьох напрямках, наприклад: 

в’ється по стовбуру, сунеться по стіні, пройду по дошці, їхав по шосе. 

У деяких словосполученнях (без зміни значення) паралельно з іншими 

прийменниками, що виступають синтаксичними синонімами або без них (по 

завершенні навчання – після завершення навчання, стріляти по мішені – 

стріляти в мішень, простувати по слідах – простувати слідами, 

пересуватися по пустелі – пересуватися пустелею). У конструкціях з 

іменниками в З. відмінку при вказуванні на предмет, місце, простір, час, що є 

межею поширення певної дії або ознаки (вантажівка загрузла по фари – 

загрузла до фар, резервуари були повні по краї – повні до країв, степи до 

Дніпра – степи по Дніпро, відпочивати до цього часу – по цей час). 

Нормативними є також поєднання прийменника по:  

1) у складних прислівниках з іншими чистинами мови: 

– з іменниками (по можливості, по суті, по батькові та под.); 

– із прикметниками (по-госпадарськи, по-домашньому та под.), 

– із займенниками (по-нашому, по-своїми та под.); 

– із числівниками (по троє, один по одному, по-друге та под.); 

2) з іменниками в М. відмінку: 

– зі значенням мети (послали по інструктора, пішли по воду); 

– зі значенням місця чи напрямку, де відбувається дія (пляма 

розповзлася по стелі., трансляція по телебаченню); 

– зі значенням певних стосунків, взаємин (товариш по парті, дядько по 

батькові); 

– зі значенням місця поширення дії (розпорядження по фабриці, 

чеканник по міді); 

– зі значенням, розподільності (усі делегати отримали по подарунку, 

жінкам подарували по букету пролісків); 

3) із займенниками (по їхньому будинку, по цьому місцю та под,). 

В інших випадках треба використовувати прийменники на, за, з, із, до, 

для, вія, під, у(а), як, через, щодо та ін. або взагалі, безприйменникові 

конструкції залежно від контексту. 

 

по предложению делегата на пропозицію делегата 

по вашему желанию на ваше бажання 
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называть по имени називати на ім’я 

концерт по заявкам концерт на замовлення 

по требованию на вимогу 

замечание по теме зауваження на тему 

по местам (сели) на місця (сіли) 

по обоим берегам на обох берегах 

по первому зову на перший заклик (поклик) 

обратиться по адресу звернутися на адресу (за адресою) 

по собственному желанию за власним бажанням 

по нашим подсчетам за нашими підрахунками 

поехал по назначению поїхав за призначенням 

по успехам и честь за успіхи й шана 

по семейным обстоятельствам за сімейних обставин 

по течению (плыть) за течією (пливти) 

действовать по правилам діяти за правилами 

по ветру (расположиться) за вітром (розташуватися) 

по зову сердца за покликом серця 

расхождения по контракту розбіжності за контрактом 

мягкий по характеру м’який за вдачею (м’якої вдачі) 

по согласию сторон за згодою сторін 

по специальности із фаху, за фахом 

по последней моде за останньою модою 

по постановлению за ухвалою 

по приказу директора за наказом директора 

по договоренности за домовленістю 

по итогам за підсумками 

по необходимости через необхідність 

по трем направлениям у трьох напрямках 

по совместительству за сумісництвом 

по происхождению із походження 

по случаю празднования з нагоди святкування 

комиссия по вопросам комісія з питань 

комиссия по спорту комісія зі спорту 

обратиться по вопросу звернутися з питання 

по вине з вини 

конспект по математике конспект з математики 

по многим причинам з багатьох причин 

по собственной воле із власної волі 

данные по учету дані з обліку 

специалист по экономике фахівець з економіки 

конференция по проблеме конференція з проблеми 

по слухам (известно) із чуток (відомо) 

по злобе зі злості, маючи злість 

по программированию (специалист) із програмування (фахівець) 

получить по накладной отримати відповідно до накладної 



 78 

пришлось по вкусу припало до смаку 

с 06.10.2001 по 01.05.2002 із 06.10.2001 до 01.05.2002 

производство по изготовлению підприємство для виготовлення 

комиссия по расследованию комісія для розслідування 

кружок (секция) по изучению гурток (секція) для вивчення 

сектор по связям сектор зв’язків 

добрый по природе добрий від природи 

смотря по погоде залежно від погоди 

действовать по обстоятельствам діяти від обставин 

задание не по силам завдання не під силу 

по направлению к городу у напрямку міста 

ответчик по делу відповідач у справі 

осталось по наследству лишилось у спадок (спадщину) 

по мере возможности у міру можливості 

ударить по струнам ударити у струни 

уехать по делам поїхати у справі 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

інспектор у справах неповнолітніх 

по обыкновению як звичайно (як завжди, як правило, 

зазвичай) 

по болезни (отпуск) через хворобу (відпустка) 

по техническим причинам через технічні причини 

по негодности списать через непридатність (як непридатне) 

списати 

по ошибке помилково 

по лености через лінощі 

завод по производству завод, що виробляє 

расходы по витрати щодо 

мероприятия по дальнейшему 

усилению 

заходи щодо (до) подальшого 

посилення 

преследовать по суду віддавати до суду (під суд) 

по состоянию на 1 мая станом на 1 травня 

по субботам щосуботи, кожної суботи 

инструкция по использованию інструкція щодо використання 

предложения по улучшению пропозиції щодо поліпшення 

по прошествии срока як вийде час (термін) 

по завершению після завершення, завершивши 

по возможности якщо (коли, як) можна 

по душам (общаться) щиро, відверто (спілкуватись) 

по всходам ударил мороз мороз завдав шкоди сходам 

по безналичному расчету безготівковим рахунком, 

безготівково 

по факсу (отправил) факсом (відіслав) 

по знакомству завдяки знайомству 

по быстрой реке швидкою річкою 
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документы по проверке документи перевірки 

по достоинству (оценить) належно (оцінити) 

по крайней (меньшей) мере принаймні, щонайменше 

по иностранным делам (комитет) іноземних справ (комітет) 

бюро по трудоустройству бюро працевлаштування 

план по обслуживанию план обслуговування 

по многу раз в день (звонил) багато разів на день (телефонував) 

действия по предупреждению запобіжні дії, дії запобігання 

мероприятия по улучшению заходи для (щодо) поліпшення 

по возможности скорее якомога швидше 

по случаю купить купити випадково 

расплачиваться по счетам виплачувати рахунки 

 

Російські словосполучення з прийменником в українською мовою 

передаються за допомогою прийменників на, до, з, за, про, при, як, о та ін. 

або ж безприйменниковими конструкціями. 

в адрес на адресу 

в виду (иметь) на увазі (мати) 

в деревню (поехать) на село (поїхати) 

в должность (вступать) на посаду (ставити) 

в завершение на завершення 

в защиту на захист 

в знак уважения на знак поваги 

в клочья (разорвать) на шматки (розірвати) 

в нашу пользу на нашу користь 

в неделю (70 грн) на тиждень (70 грн) 

в пар (превратиться) на пару (перетворитися) 

в рассрочку на виплат 

в расход (списать) на видаток (списати) 

в силу изложенного зважаючи на викладене 

в семи частях (отчет) на сім частин (звіт) 

в случае наводнения на випадок повені 

в шесть этажей на шість поверхів 

в честь праздника на честь свята 

в гости на гостину 

в эмиграции прожил на еміграції прожив 

в праздники на свята 

в самый мощный блок до найпотужнішого блока 

в известность (поставить) до відома (довести), поінформувати 

в карман до кишені 

в министерство (звонить) до міністерства (телефонувати) 

в работу (вовлечь) до роботи (залучити) 

в соответствии с відповідно до, згідно з 

в состав вошли до складу ввійшли 

в следующих вопросах з таких питань (компетентний) 
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 (компетентен) 

в одни сутки (уложиться) за добу (упорався) 

в пастухи (наняться) найнятися за пастуха (пастухом) 

в пример (поставить) за приклад (поставити) 

в пяти шагах за п’ять кроків 

в разговорах прошло время за розмовами минув час 

в те времена за тих часів 

в моё отсутствие за (під час) моєї відсутності 

в получении расписался про одержання розписався 

в случае неуплаты при несплаті 

в конце недели під кінець тижня 

в качестве як 

в порядке исключения як виняток 

в семь часов о сьомій годині 

в одиннадцать часов об одинадцятій 

в клетку (тетрадь) у клітинку (зошит) 

в клетку ткань картата тканина 

в течение выборов упродовж виборів 

в тот же год того ж року 

в большинстве здебільшого 

в выходной день вихідного дня 

в дальнейшем надалі 

в двух словах двома словами 

в дружбе (быть) дружити 

в зависимости залежно від 

в негодность (пришло) непридатним стало 

в обедню пору обідньої пори 

в момент миттєво 

в отдельности каждый кожен зокрема 

в покое оставить дати спокій 

в помощниках (быть) помічником (бути) 

в порядке вещей звичайна річ, зазвичай 

в последнее время останнім часом 

в прошлом году торік, минулого року 

в раздражении (быть) роздратованим (бути) 

в размере 10 см розміром 10 см 

в родстве (быть) родичем (бути) 

в руки (себя взять) опанувати себе 

в семь метров длиной завдовжки сім метрів 

в силу (вступать) набирати чинності 

в случае необходимости якщо буде потреба 

в состоянии (исполнить) спроможний (виконати) 

в равной мере однаково 

в полной мере цілком 

в частности зокрема 
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в юности замолоду 

в ясность (привести) з’ясувати 

в значительной мере значною мірою 

в некоторой мере деякою мірою 

в той или иной мере тією чи іншою мірою 

в достаточной мере належною мірою (досить) 

в сторону (свернул) убік звернув 

в сутках 24 часа доба має 24 години 

в течение недели протягом тижня 

в тол (взять) збагнути 

в шутку жартома 

в сделку (войти) угоду (укласти) 

в силу изложенного зважаючи на 

в ночной тиши серед нічної тиші 

у власти при владі 

у входа біля (коло) входу 

у берега при (біля, коло) березі (берега) 

у руля за кермом 

у рояля за роялем 

у микрофона перед мікрофоном 

Порушення синтаксичної норми також виникає, через невмотивоване 

вживання прийменника при. 

Цей прийменник уживається часто паралельно з іншими 

прийменниками біля, коло, край, поруч. Наприклад, для позначення 

близькості до конкретного місця: при виході – коло виходу – біля виходу, край 

дороги, поруч мене. 

А на позначення епохи, періоду, часу, протягом якого відбувається дія, 

– прийменниками за, під час: за царювання Романових – під час царювання 

Романових. 

Лише з прийменником при можливі конструкції: 

1) на передавання значення приналежності, певних стосунків до кого-, 

чого-небудь: При університеті працює дослідна станція; “Янкі при 

дворі короля Артура”; Служу при штабі дивізії; 

2) на зазначення чого-небудь у будь-кого, будь-чого або присутність 

когось будь-де: Був при повній свідомості; Сьогодні я при зброї; Після 

гри залишився при своїх (грошах); Не можна лаятися при дітях; 

3) на вказування певних обставин або супутніх умов, за яких щось 

відбувається: Роздивитися при світлі сірника; При нульовій 

температурі випав сніг; При швидкості вітру 20 км/год; 

Проголосували при повному мовчанні; Зателефоную при першій нагоді, 

При раптовій появі болю; Зроблю при бажанні; При виявленні 

кричущих порушень.  

Значно ширший обсяг значень прийменника при в російській мові 

спричиняє автоматичне помилкове перенесення його до подібних 

українських конструкцій. Цього не слід робити, оскільки в українській мові є 
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різноманітні можливості, не змінюючи значення, передати зміст за 

допомогою інших прийменників, словосполучень дієприслівникового 

звороту чи шляхом розгорнутих конструкцій, наприклад: 

при реке раскинулся город коло річки розляглося місто 

битва при жёлтых водах битва біля Жовтих Вод 

он был всё время при мне він був увесь час поруч (мене) 

при сем прилагается до цього додається 

вы при часах? ви з годинником? 

присоединюсь к вам при первом зове приєднаюся  (до вас) на перший же 

поклик 

при громких аплодисментах під гучні оплески 

при исполнении служебных 

обязанностей 

під час виконання службових 

обов’язків 

при нагрузке під час навантаження (під 

навантагою) 

при первом появлении (як) тільки з’явиться (у 

теперішньому часі – з’являється; у 

минулому – з’явився) 

при участии за участі 

при жизни (был) малоизвестен за життя (був) маловідомий 

при (этих, таких) условиях за (цих, таких) умов 

при температуре за температури 

при Вашей помощи за Вашої допомоги, з Вашою 

допомогою, завдяки Вашій допомозі 

при всех (наших) усилиях это сделать 

невозможно 

попри всі (наші) зусилля це зробити 

неможливо 

при этих словах он поклонился и 

вышел 

сказавши це, він уклонився і вийшов 

при анализе событий аналізуючи події 

при обработке данных коли опрацьовуються (у минулому – 

опрацьовувалися; у майбутньому – 

будуть опрацьовуватися) дані 

при опасности у разі небезпеки 

при наличии за наявності 

безопасность гарантирована при 

соблюдении (этих) правил 

безпеку гарантовано за умов 

дотримання (цих) правил 
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Вправи та завдання 

1. Перекладіть словосполучення української мовою. Порівняйте 
вживання Н в українських і російських займенниках. 

Прийти с ней, сделать вопреки ему, становиться между тобой и ею, 

уйти наперекор им, приготовить для всех их, состояться благодаря ему, 

проблемы у всех их, работать с ними, жить лучше их, быть выше ее.  

2. З’ясуйте, чим викликана змістова недосконалість речень. 

Відредагуйте їх. 
Направляю шофера Петренка і прошу ще сьогодні заправте його 

бензином. Порушника трудової дисципліни занесли в протокол для 

виправлення і до нього прикріпили наставника. Всім співробітницям, які 

поміняли (у зв’язку з браком) свої приз віща на мужей, мають замінити їх у 

відділі кадрів протягом місяця. 

3. Запишіть числівники буквами 
6-річна дитина, від 276 відняти 78, до 2176874 додати 67, заввишки 

3½м. 

4. Запишіть словами можливі варіанти позначення часу й уведіть їх до 

речень. 
00.30; 9.45; 6.00; 23.15; 13.10; 8.05; 13.18; 00.00; 17.37 

5.   Перекладіть подані словосполучення українською мовою. Поставте 

дієслова у формі 2-ої особи множини наказового способу.  

Наложить штраф, вызвать по вопросам производства, обрисовать 

сложившуюся ситуацию, начать в 11.00, прийти к началу, отправить по 

почте, отправиться в командировку, сообщить немедленно. 

6.    Перекладіть подані словосполучення українською мовою, звертаючи 

увагу на вживання або не вживання прийменника по. 

Отсутствовать по болезни; по мере формирования; находиться по 

этому адресу; по крайней мере; прием по личным вопросам; по 

недоразумению; по договоренности; по закону; по специальности.  

Питання для самоконтролю 

1. Яким іменникам надається перевага у ділових паперах? 

2. Поясніть особливості вживання іменників на означення статусу, 

професії, посади, звання? 

3. Які особливості вживання іменника раз у сполученні із числівником та 

іменником? 

4. У яких документах допускається форма дієслова наказового способу? 

5. Чи завжди доречне вживання займенників у текстах документів? 

6. За допомогою яких слів здійснюється використання числівників на 

позначення приблизної кількості? 

7. Розкажіть про особливості вживання безособових форм у офіційно-

діловому стилі? 

8. Якими прийменниками української мови можна замінити російський 

прийменник по? 
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Тема 9  
Синтаксичні засоби і прийоми їх відбору як 
граматичний спосіб стандартизації текстів ділової 
української мови 

 

1. Особливості синтаксису ділового мовлення 

• Висока частотність у використанні і повторюванні стійких 

словосполучень-кліше; 

• Відсутність зайвих слів; 

• Вживання значної кількості однорідних членів речення; 

• Наявність дієприслівникових зворотів (як правило, знаходяться на 

початку речення); 

• Перевага віддається простим реченням, в яких зберігаються прямий 

порядок слів: підмет іде перед присудком, означення – перед 

означуваним словом тощо; 

• Використання серед складних речень, складнопідрядних речень з 

однією підрядною частиною; 

• Вживання у складнопідрядних реченнях сполучників щоб, де, 

унаслідок того щоб, якщо, який, за умови; 

• Якщо підмет названий живою особою, то присудок матиме форму 

активного стану; 

• Речення і текст мають розповідний характер, в письмових текстах 

питальні і окличні речення майже не використовуються; 

• Письмовий текст має форму монологу; 

• Закріпленість у письмових текстах частин за певним місцем на 

аркуші і виділення їх особливими засобами (абзац, підступ, шрифт, 

параграф). 

Речення слід будувати таким чином, щоб ключова фраза була 

розміщена в його першій частині. Набагато легше сприймається на слух 

зміст, коли речення починається Н. відмінком, ніж декількома конструкціями 

в непрямих відмінках із прийменниками, наприклад: 

 

неправильно правильно 

В останньому університетському 

збірнику, у першому його розділі, 

розміщено статтю професора 

Бойчишина, де йдеться… 

Професор Бойчишин у своїй статті, 

яка розміщена в останньому 

університетському збірнику, 

зазначив… 

  

У письмових текстах його частини закріплені за певним місцем на 

аркуші й виділені шрифтом чи засобами рубрикації (абзац, параграф, розділ 

тощо). В усному – можливі відступи, умотивовані повтори й перенесення 

окремих текстових частин.  



 85 

Якщо писемний текст має форму монологу, то усний не виключає 

діалогових і навіть полілогових варіантів. 

Наявність правильно побудованих дієприслівникових зворотів (або 

їхніх замінників), як правило, на початку речення, дозволяє більш образно 

подати навіть сухий технічний текст, наприклад: 

 

неправильно правильно 

Не дивлячись на обмежене 

фінансування… 

Незважаючи на обмежене 

фінансування… 

Попри обмежене фінансування… 

Дарма що нам обмежили 

фінансування… 

По закінченні навчання… Закінчивши навчання… 

При рахуванні треба… Рахуючи, треба… 

По одержанні коштів… Одержавши кошти… 

  

Перевагу слід надавати простим реченням, у яких зберігається прямий 

порядок слів: підмет іде перед присудком, означення – перед означуваним 

словом: 

 

неправильно правильно 

Було досягнуто високого рівня якості 

продукції, запланованого нашим 

підприємством. 

Наше підприємство досягло 

запланованого високого рівня якості 

продукції. 

  

Спільним для писемного й усного варіанту тексту є висока частотність 

у використанні та повторюванні стійких словосполучень (кліше) і водночас 

відсутність зайвих слів, які ускладнюють сприйняття: 

 

неправильно правильно 

Ми, на нашому підприємстві, 

можемо розраховувати лише на свої 

особисті сили. 

Підприємству доводиться 

розраховувати лише на власні сили. 

  

Якщо підмет названий живою особою, то присудок матиме форму 

активного стану, наприклад: 

 

неправильно правильно 

У виступі міністра висвітлювалося 

його бачення шляхів реформи освіти. 

У виступі міністр висвітлив власне 

бачення шляхів реформи освіти. 

  

Негативно впливають на мову зайві слова й тавтологія: 

 

неправильно правильно 

звільнити із займаної посади звільнити з посади 
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потелефонувати телефоном зателефонувати 

у 21 вечора о 21.00 

ми з колегою удвох ми з колегою 

узимку в січні місяці у січні 

порахувати рахунки полічити рахунки 

глухий тупик глухий кут (безвихідь) 

захисний імунітет імунітет 

пам’ятний сувенір сувенір 

  

Неможна будувати речення з одночасним підпорядкуванням одного 

слова двом стрижневим. 

 

неправильно правильно 

Школярі навчалися у просторому 

класі, який переобладнали. 

Школярі навчалися у просторому, 

переобладнаному класі. 

  

 

Узгодження присудка з підметом. 

Іноді в ОДС присудок не узгоджений із підметом за ознаками роду, 

числа або особи й це ускладнює сприйняття інформації, призводить до її 

спотворення. Розглянемо деякі складні моменти узгодження. 

1. Підмет, до складу якого входить числівник один (сорок один, 

дев’ятсот тридцять один і под.), потребує присудка у формі однини, 

бажано в описовій конструкції, наприклад: 

 

неправильно правильно 

Фірма отримала нові часописи в 

кількості двадцяти одного 

примірника. 

На адресу фірми надійшов двадцять 

один примірник нових часописів. 

  

2. Присудок у реченні має стояти у множині, якщо до складу підмета 

входять числівники два, обидва, три, чотири, наприклад: 

 

Обидва пристрої вийшли з ладу. 

Три автомобілі потребували ремонту. 

 

Але якщо вжито безособову конструкцію з дієприкметником на -но, 

-то, присудок має стояти в однині: 

 

Було розглянуто три перших варіанти. 

 

3. Якщо до підмета входять числівники п’ять і більше, присудок може 

стояти як в однині, так і в множині, залежно від контекстового значення 

підмета. 
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Коли підмет називає пасивні особи, предмети, що подаються у вигляді 

цілісної, нерозчленованої групи, присудок, як правило, ставиться в однині, 

наприклад: 

 

Шість суттєвих доповнень увійшло до резолюції зборів. 

 

Але якщо підмет називає групу осіб, предметів, кожний із яких діє 

активно й самостійно, присудок переважно ставиться у формі множини: 

 

Шість аспірантів склали іспит достроково. 

 

4. Коли треба зазначити приблизну кількість осіб, істот, предметів, 

явищ, уживають слова багато, більшість, декілька, меншість, решта, 

частина й под., які узгоджуються з іменником у формі Р. відмінка множини, 

наприклад: 

 

Багато теплих слів почули сьогодні паші ветерани. 

Частина контейнерів були в непридатному для транспортування 

стані. 

Більшість виборців віддали свої голоси за молодого кандидата. 

 

5. Якщо до складу підмета входить питальний, заперечний чи інший 

займенник без ознаки числа, то узгоджуваний із ним присудок ставиться 

лише в однині, наприклад: 

 

Ніхто з учасників конкурсу не встиг вчасно виконати поставлене 

завдання. 

Дехто із присутніх почав голосно вимагати додаткової перерви. 

 

6. Якщо підмет, виражений займенником ви (так звана пошанна 

множина), позначає однину (у формі звертання, Кл. відмінка), то узгодження 

з присудком здійснюється за ознакою числа, наприклад: 

 

Ви уклали річний кошторис? 

Сьогодні ви внесли доречну пропозицію. 

 

Але коли в реченні наявний складений іменний присудок із 

прикметниковою іменною частиною, він може вживатися як у формі 

множини, так й у формі однини: 

 

Ви призначені (призначений) на цю посаду. 

 

Офіційно-ділові стосунки вимагають уживання присудка лише в 

множині: 
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На мій подив, ви не до кінця зрозуміли переваги даного варіанту. 

 

Не є нормативним в ОДС форма вони та присудок у множині, коли 

йдеться про третю особу, тим паче в її присутності, наприклад: 

 

неправильно правильно 

Знайомтесь. Це наш кращий 

програміст. 

Знайомтеся. Це наш кращий 

програміст Гліб Якович. 

Вони допоможуть вирішити... Він допоможе вирішити... 

або ...програміст Гліб Якович. 

Гліб Якович допоможе вирішити... 

 

Типові порушення як писемної, так і усної синтаксичної норми в 

побудові словосполучень є результатом низького мовно-культурного рівня, 

недостатнього знання української мови або впливу іншої мови тощо: 

згідно з... (чим), але відповідно до... (чого)  

ім.’я Леся, але звуть Лесею. 

 

 

Вправи та завдання 

 

Вправа 1 

Прочитайте, знайдіть і виправте помилки. 

Запишіть: 

А. 1) Питання внесене у повістку дня. 2) Дев’ятим пунктом записано 

інформацію про соціальний захист населення. 3) Комітету треба працювати 

ще дві неділі. 4) На 12 люте ситуація складалась дуже складна. 5) З цього 

приводу я б хотів добавити ще кілька слів. 6) Стаття складається з трьох 

строчок. 7) Все це дуже добре викладене па бумазі, а в житті все не так. 8) Я 

теж притримуюсь такої думки. 

Б. 1) Починаючи сьогодні програму, мені подумалось, що ми все ж не 

все зробили, аби поліпшити ситуацію. 2) У прошлому році закупили 10 т. 

сировини, а цього року закупаємо усе на ринку. 3) Виробництво скоротилося 

із-за нехватки сировини. Але в слідуючому році планується збільшити... 4) 

Більша чистина активу осталася і продовжують свою справу. 5) Роботу 

відложили на місяць. 6) Місцеві власті заборонили проведення зустрічей. 7) 

Може настати екологічна катастрофа завдяки тому, що буде горіти нафта. 8) 

На жаль, справи не змінюються у кращу сторону. 

 

Вправа 2 

Перекласти українською мовою. 

А. Нижеподписавшийся; вышеизложенный; упомянутый; 

заинтересованный; внедряемый; предотвращенный; первостепенный; 

непригодный; председательствующий: непредвиденный. 
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Б. Надлежащим образом; официальные лица; деловые круги; вводить 

в убыток, быть на хорошем счету; в течение недели; за наличные деньги; 

изымать из обращения; на общественных началах; наводить справки. 

В. В рассрочку; во вред; по достоинству; по крайней мере; 

несостоятельность; на усмотрение, по силам; по причине; за неимением, по 

обоюдному согласию. 

 

Вправа З 

Замініть складні речення простими: 

1) До уваги жителів Києва, які мешкають по вул. А.Малишка та 

О.Бойченка! 2) Студенти, що навчаються на 1 курсі обліково-фінансового 

факультету, запрошують на літературну конференцію “Остап Вишня. Нові 

сторінки житія і творчості”. 3) Книжка стане у пригоді учням, студентам і 

всім, хто не байдужий до історії. 4) Навчання в групах англійської мови 

пожвавилося, коли прийшов новий викладач. 5) Вахтеру автобази № 5 

м. Києва Лісовому А.О. було повідомлено про те, що його звільнено згідно з 

наказом директора автобази Назаренка М.В. 
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Тема 10  
Складні випадки керування  
в службових документах.  

 

 

 

1. Складні випадки керування в службових документах 

 

Керування – один із способів поєднання слів, при якому слово вимагає 

конкретної відмінкової форми іншого слова. Труднощі (складні випадки) у 

правильному виборі відмінка виникають тоді, коли: 

а) слова-синоніми керують різними відмінками: 

повідомити + дав. відм. (директору); 

інформувати + род. відм. (директора);  

б) змішують форми українського і російського словосполучень:  

укр. дякувати + дав. відм. (Вам), 

рос. благодарить + винит. падеж (Вас) 

 

В українській мові (як і в російській) найпоширенішим є дієслівне 

керування. Складаючи ділові папери, особливу увагу варто звернути на такі 

словосполучення: 

вживати   заходів, ліків 

завдавати, завдати  } + род. відм. {   прикростей, шкоди  

зазнавати, зазнати    нападу, невдачі 

 

запобігати, запобігти + дав. відм. (аваріям, злочинам)  

опанувати + знах. відм. (професію, предмет)  

оволодіти + орудн. відм. (професією, майном) 

 

бачити   на власні очі 

чути                         }  + на + знах. відм. {  на власні вуха  

хворіти   на. ангіну 

слабувати   на очі 

заперечувати           } + знах. відм. (участь, факти) 

                                    + дав. відм. (командиру, йому)  

ігнорувати                  + знах. відм. (пропозицію, погляд)  

додержувати (виконувати   тиші, порядку 

щось точно)            } + род. відм. {       

додержуватися (бути прихиль-   законів, курсу 

ником ідеї, керуватися ними) 

наголошувати + на + дав. відм.   (помилках, головному),  

читати   англійською мовою 

говорити  } + орудн, відм. {  українською мовою 



 91 

повідомляти   телефоном 

їхати   тролейбусом 

 

Іменники, утворені від дієслів, теж можуть вимагати певних відмінків 

(іменне керування): 

опанування  + род. відм. (дисципліни, курсу) 

оволодіння  + орудн. відм. (знаннями)  

освоєння  + род. відм. (спеціальності)  

запобігання  + дав. відм. (злочинним замахам)  

попередження  + род. відм. ( незаконних дій) 

Існують інші випадки іменного керування. Наприклад, іменник 

пам’ятник вимагає давального відмінка: пам’ятник Шевченкові (а не 

Шевченка), Франкові, загиблим воїнам. 

В українській мові є ряд прикметників, які теж керують формою 

іншого слова (прикметникове керування): 

хворий   на грип 

багатий  } + на + знах. відм. {  на ідеї 

високий   на зріст 

характерний  + для + род. відм. (для ситуації) 

притаманний  + дав. відм. (автору) 

властивий  + дав. відм. (професії, йому) 

свідомий  + род. відм. (свого значення, ролі) 

Конкретної форми слова вимагають також прийменники 

прислівникового походження. Так, слова всупереч і завдяки вимагають 

давального відмінка: всупереч умовам, вимогам; завдяки клопотанню, 

узгодженості. 

командувач (чого) 

я маю, а не у мене є 

наслідувати (кого-що) 

постачати (кому що) 

оснований на... (чому), а заснований (ким) 

радіти (радий) (з чого) 

повідомляти (кого) 

запобігати ласки (у кого) 

зраджувати (кого) 

дивуватися (з кого-чого) 

глузувати (з кого) 

знущатися (з кого) 

навчатися (чого) 

опанувати (що) 

спонукувати (на що) 

ужити заходів, а не заходи 
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