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Передмова 
 

 Мова віддзеркалює рівень культури спеціаліста будь-якого 
фаху, стає своєрідним її інтегратором, це свого роду – візитка карта 
спеціаліста. За рівнем мови можна встановити стан культури: чим 
розвиненіша мова, тим багатіша культура і  навпаки.  

Методичні пояснення сприятимуть опануванню технології 
професійно-ділової комунікації – безумовного свідоцтва 
комунікативної компетентності спеціаліста, його професійної зрілості. 
Дисципліна „Українська мова за професійним спрямуванням” має 
теоретичну та практичну спрямованість і зорієнтована на 
ознайомлення майбутніх фахівців з класифікацією, розрізненням та 
систематизацією попереднього матеріалу. Методичні зауваження та 
рекомендації містять матеріали, що сприятимуть поліпшенню знань із 
таких розділів: усне професійне мовлення, лексичні особливості 
усного і писемного мовлення, писемні мовлення за професійним 
спрямуванням (фонетика, морфологія, синтаксис). 
 Насамкінець студент повинен знати:  

– загальну теорію походження і функціонування мови; 
– особливості усної і писемної форми мовлення; 
– місце і роль ділового, наукового стилів у системі 

професійного спілкування; 
– особливості фонетичної, граматичної і лексичної систем 

української мови; 
– орфоепічні й орфографічні норми сучасної літературної 

мови; 
– засоби мовного етикету і правила оформлення усної і 

писемної форм ділового мовлення. 
Ілюстративно доповнюють текст короткий російсько-

український словник професійної лексики, лексичний довідник 
труднощів слововживання та орфографічний мінімум, слова, правопис 
яких зазнав змін згідно з новими правилами 1993 р. 

 
56Розділ І. 

§ 1. Поняття літературної мови 
 
 Питання культури української мови завжди було на порядку 
денному, а нині воно набуло особливої ваги у зв’язку із закріпленням 
Конституцією України статусу української мови як державної. 
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 Студенти мають розрізняти такі мовні категорії, як: мова, 
національна мова, літературна мова, державна мова, рідна мова, мова 
національних меншин, мова національностей. 
 Отже, мова – це ідеальна система матеріальних одиниць, яка 
існує поза часом і простором. Це певний код, шифр, відомий усім 
представникам мовного колективу, незалежно від віку, статі або місця 
проживання. Якщо мова – це тільки засіб спілкування, то мовлення – 
сам процес і результат спілкування. 
 Національна мова – це тип національного мислення, тип 
національної культури, що реалізується у різноманітних варіантах 
національно-культурної діяльності. 

Національна мова охоплює: 
1. Сукупність мов національної та усіх територіальних діалектів 

певної держави. 
2. Соціальні жаргони, тобто мову певних соціальних 

колективів. 
3. Національний фольклор, літературну мову як вищу форму 

національної мови, національну культуру і мистецтво. Таким 
чином, мова – це уніфікована система , і основний спосіб 
спілкування, а національна мова – це засіб і свідоцтво 
спільноті і нації. Це тип національного мислення. 

Літературна мова – це унормована, відшліфована форма 
національної мови, яка обслуговує різноманітні сфери суспільної 
діяльності людей. Вона характеризується унормованістю, 
стандартністю, високою граматичною організацією. Літературна мова 
реалізується в усній та писемній формах. Обидві вони поширені у 
сучасному мовленні. Студенти повинні звернути увагу на особливості 
функціонування обох форм мовлення, обґрунтувати свою думку щодо 
використання тієї чи іншої форми мовлення. 

Державна мова – це мова, якою розмовляє або вміє розмовляти 
більшість населення країни незалежно від національної або 
територіальної належності, це мова, яка закріплена на законодавчому 
рівні. 

Звертаємо увагу студентів на таку деталь: державну мову не слід 
ототожнювати з рідною мовою, якою відбувається процес мислення 
людини і  для кожного представника різних національностей вона 
може бути різною. 

Мова національних меншин (регіональна мова) – це мова, яка 
використовується як засіб спілкування у межах певної території 
компактними національними групами. 
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Мова національностей – це мова, якою користуються громадяни 
певної національності, що не мають широкого розповсюдження у 
межах конкретної місцевості. 

 
§2. МПС: визначення, компоненти, функції 

 
       В умовах  подальшої демократизації, духовно-інтелектуального 

відродження українського народу, гуманізації та гуманітаризації 
реформованої освіти активізується проблема екології духу людини, 
зокрема чарівної української мови, в якій відбито дивоцвіт 
українського менталітету. Питання культури мовлення в Україні нині 
набувають особливої ваги, історично і закономірно повернути 
українцям природньо-естетичний етикет мовлення, в першу чергу це 
стосується молодої генерації України – студентів.  

      Нововведений курс „Мова професійного спілкування” охоплює 
питання формування комунікативних навичок майбутніх спеціалістів. 
Оволодіння основами будь-якої професії розпочинається із засвоєння 
певної системи загальних і професійних знань, а також оволодіння 
основними способами розв’язання професійних завдань, тобто 
опанування фахівцем наукового дискурсу професії, основою якої є 
сучасна українська літературна мова.  

      Мова професійного спілкування – це форма сучасної української 
літературної мови (СУЛМ), специфіку якої зумовлюють особливості 
спілкування у виробничо-професійній сфері. МПС – це спеціальна 
мова, насичена професіоналізмами і термінами, це мова для 
спеціальних цілей і потреб. 

      Володіння мовою професійного спілкування – це, по-перше, 
знання власне мови професійного спілкування (крім норм СУЛМ, це і 
спеціальна термінологія, і особливості побудови синтаксичних 
конструкцій, тексту тощо), тобто сформованість мовної компетенції, 
по-друге, - уміння використовувати ці знання на практиці, доцільно 
вибирати те чи інше слово з синонімічного ряду, доречно поєднувати 
вербальні, паравербальні і не вербальні засоби спілкування відповідно 
до мети, ситуації мовлення, тобто сформованість комунікативних 
навичок. 

     Отже, мова професійного спілкування – це засіб ефективного, 
мовного професійного спілкування, це наука і мистецтво усної 
переконуючої комунікації, що становить фундамент професіоналізму. 
В умовах сучасної ринкової економіки конче необхідно бути 
професіоналом вищого ґатунку і треба зрозуміти і запам’ятати, що 
занадто мало мати професійні знання, добре знати свій фах. Імідж і 
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кар’єрний ріст прямо пропорціонально залежать від того, як ви 
зможете реалізувати свої знання, довести свій професіоналізм. 
Безсумнівно, через слово, мову, мовну культуру. Недостатньо знати, 
що слід казати, більш важливо знати, як це сказати. 

     Завдання курсу МПС – сформувати мовну компетентність 
майбутніх фахівців, створити мовно мовленнєву базу, оперуючи якою 
можна реалізувати будь-яку ситуацію мовного спілкування. Високому 
професіоналізму-високу мовну, професійну культуру. 

     Мовне професійне спілкування-невід’ємна частина майбутньої 
діяльності фахівця, його іміджу. Мета професійного спілкування – 
урегулювання ділових стосунків у державно-правовій та виробничо-
професійній сферах життя через організацію, стимул, контроль, 
реакцію, розв’язання професійних завдань через з’ясування відношень 
між давнім і новим. Комунікативна сторона спілкування передбачає 
використання вербальних (словесних ), паравербальних (темп, 
інтонація), невербальних (міміка, жести) засобів обміну інформацією. 

      Успіх мовного професійного спілкування залежить від: 
- мовця  як особистості з індивідуальними якостями; 
- його знання сучасної української літературної  мови як основи 

мови професійного спілкування;    
- уміння використовувати ці знання і втілювати інформацію у текст 

залежно від мети, ситуації тощо. 
 

Основні компоненти мовного професійного спілкування: 
1. Особистісний чинник у професійному спілкуванні. 
2. Мова як засіб професійного спілкування. 
3. Текст – мовне втілення інформації у професійне 

спілкування. 
 

 
 

      Обслуговуючи потреби суспільства, МПС виконує цілу низку 
функцій, життєво важливих як для суспільства, так і для виробничої 
сфери. 



 9 

      Комунікативна функція МПС – найважливіший засіб спілкування 
у професійній діяльності і забезпечення інформаційних процесів у 
виробництві. Із комунікативного боку слід розглядати і сукупність 
текстів, як наслідок діяльності комунікантів, здійснюваною шляхом 
обміну писемною продукцією. 

       Ідентифікаційна функція  МПС виявляється у часовому і 
просторовому вимірах. Кожен працівник має своєрідний 
індивідуальний „мовний” портрет, у якому відображено не тільки 
національно-естетичні, культурні, вікові параметри, але і рівень 
професіоналізму. 

      Експресивна функція МПС полягає у тому, що вона є 
універсальним засобом вираження внутрішнього світу працівника. 
Кожен індивід – це унікальний неповторний світ зі своїм баченням 
проблем. Чим досконаліше володієш МПС, тим виразніше, точніше і 
яскравіше постаєш перед іншими як особистість. „Говори і я тебе 
побачу” - запевняли мудреці. 

      Гносеологічна функція – МПС є своєрідним засобом пізнання 
виробничого процесу, стосунків, взаємовідносин. Професіонал 
користується не тільки індивідуальним досвідом, а і усім набутим 
суспільним досвідом. Гносеологічна функція полягає не лише в 
сприйнятті і накопиченні професійного досвіду, вона безпосередньо 
пов’язана з функцією мислення, формування та існування думки. 

       Мислетворча функція. Формуючи думку, виробничник мислить 
мовними формами. Мислення є конкретне і абстрактне (понятійне). 
Понятійне мислення – це оперування поняттями, що позначені 
певними термінами. Мислити означає „оперувати мовним 
матеріалом”. Недарма кажуть: ”Хто ясно мислить, той  ясно і 
висловлюється”. 

       Естетична функція. Мова – першоджерело культури, а МПС – 
першоджерело професійної культури, вона є знаряддям професійних 
цінностей . 

       Номінативна функція. Усе пізнане людиною у виробничій 
діяльності одержує від неї свою назву і тільки так існує у свідомості . 
Цей процес називається „омовленням” професійної діяльності. У 
назвах зафіксовано певні реалії дійсності. 

        Це найголовніші, але далеко не всі мовні функції. Мова 
професійного спілкування - явище системне, усі  функції виступають 
не ізольовано, проявляються у тісній взаємодії. Відсутність чи 
неповнота використання якоїсь із них згубно впливає на мову 
професійного спілкування. 
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        Професійне спілкування творить професійну мову. Кожен з нас 
відповідальний за те, якою буде мова майбутнього. 

 
 

§ 3. Мовна норма 
 

Звертаємо ще раз увагу на те, що унормованість, нормативність 
– основна ознака літературної мови. 

Норма літературної мови – це сукупність мовних засобів, що 
відповідають системі мови і сприймаються її носіями як зразок 
суспільного спілкування у певний період розвитку мови. 

Розрізняють орфоепічні, орфографічні, лексичні, граматичні, 
стилістичні, пунктуаційні та акцентологічні норми. 

Орфоепічні норми регулюють правильну вимову звуків, 
словосполучень. В українській мові треба розрізняти вимову [г] [ґ], 
наприклад: гречка – ґречний; ґрунт – гурт. Порушення норми є 
вимова африкат у два звуки: дослідження, походження.  

Акцентологічні норми регулюють наголошуваність слів. 
Зазначимо, що на наголос впливають діалекти та інші мови. Дедалі 
скорочується кількість слів з дублетним (подвійним) наголосом. Слід 
пам’ятати, як правильно наголошувати: новий, фаховий, випадок, 
рукопис, книжки. 

Наголосом можна виділити найголовніше слово: 
Ми взяли участь у діловій нараді 
Ми взяли участь у діловій нараді 
Ми взяли участь у діловій нараді 
Лексичні норми встановлюють норми слововживання. В 

українській мові треба вживати: заходи, а не міроприємства; 
                         наступний, а не слідуючий; 
                         будь-який, а не любий.  
Це так звані кальки з російської мови, що є наслідком 

недостатнього опанування лексичними нормами. 
Граматичні норми регулюють творення слів, побудову 

словосполучень і речень. 
Наприклад: форми родового відмінка іменників чоловічого роду 

з закінченням –а, –я, –у, –ю звіту, плану, договору; менеджера, 
спеціаліста, фактора. У сучасні мові обмежено вживаються активні 
дієприкметники теперішнього часу, які під час перекладу, зокрема з 
російської, замінюються прикметниками або іменниками. 

Російські дієприкметники                    Українські  відповідники 
          Послідуючий                                             наступний 
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          Завідуючий                                                завідувач 
          Поступающий                                           вступник 
          Предшествующий                                    попередній 
Звертаємо на особливу увагу щодо вживання прийменникових 

конструкцій, поширених у діловому мовленні 
Російські конструкції                               Українські відповідники 
   По долгу службы                                    зі службового обов’язку 
   По небрежности                                      через недбалість 
   По приказу                                               за наказом 
   По делам службы                                    у службових справах 
   По невнимательности                             через неуважність 
   По общему согласию                              за спільною згодою 
   По обыкновению                                     як звичайно, як завжди 
Стилістичні норми регулюють добір мовних засобів залежно 

від умов спілкування, відповідно до стилю мовлення. Для ділового 
стилю характерні сталі словосполучення – мовні штампи. 

            Норма                                               Порушення норми 
     Брати участь                                                   приймати участь 
     Обіймати посаду                                            займати посаду 
     Відшкодувати збитки                                    возмістити збитки 
Орфографічні норми регулюють правильне написання слів, 

уживання м’якого знака, апострофа, правопис прізвищ тощо. 
 Пунктуаційні норми регулюють уживання розділових знаків. 
Заява – це письмове повідомлення... 
Домовитися про таке: 
Мовні норми, як правило, фіксуються у правописі, словниках, 

довідниках. У процесі розвитку літературної мови кількість і якість 
мовних варіантів змінюється. Культура мовлення полягає у тому, щоб 
досконало і якісно володіти мовними нормами. 

 
§ 4. Стилі сучасної української літературної мови 

 
   Як  було зазначено вище, мова – це ідеальна система, якою 
володіють усі представники певного мовного колективу. Залежно від 
того, в якому середовищі, з якою метою відбувається спілкування, 
люди добирають ті чи інші мовновиражальні засоби, що і 
характеризує специфіку мовлення.  

Стиль – це функціональний різновид загальнонародної мови, 
який різниться типовими мовними засобами залежно від сфери 
людського спілкування. 
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Виділяють 5 стилів : розмовний, публіцистичний, науковий, 
діловий, художній. 

Розмовний стиль реалізує здебільшого комунікативну 
функцію. Оскільки комунікація у розмовному стилі здійснюється 
шляхом безпосереднього діалогу, головною метою мовця є 
встановлення психологічного контакту із співрозмовниками. Вимова 
не завжди збігається з літературними нормами. Лексика, як правило, 
розмовно - побутова, загальновживана. 

Публіцистичний стиль реалізує інформативну і валюнтативну 
функцію мови. Сфера використання – засоби масової інформації! 
Метою публіцистичного стилю є не тільки інформування 
громадськості, скільки формування громадської думки, спонукання до 
активної дії і прийняття рішень. Вимова  має бути максимально 
нормативною. Синтаксис характеризується постановкою риторичних 
запитань, імперативів з окличною інформацією. Для лексики 
характерна емоційність, фразеологічна насиченість, вживання 
громадсько–політичної термінології. 

Художній стиль відрізняється від усіх тим, що може включати 
в себе елементи будь-якого стилю. 

Різноманітні мовні засоби, - це замкнутість, особливість 
художнього стилю. Цей стиль формує загально людські і національно 
свідомі естетичні, культурні і психологічні смаки як окремої людини, 
так і нації в цілому. 

Науковий стиль реалізує мислетворчу і номінативну функцій 
мови. Це стиль наукових праць, різних галузей науки і техніки, 
виробничого і господарського життя. Метою науковця є об’єктивний, 
доказовий, точний і неупереджений виклад інформації. Серед мовних 
засобів наукового стилю виділяються наукові символи, форми. 
Текстам притаманні пункти, параграфи, абзаци. Лексика 
характеризується наявністю спеціальних термінів, абстрактних слів, 
наукової фразеології. 

Діловий стиль задовольняє потреби суспільства в 
документальному оформленні різних актів державного, політичного, 
економічного та виробничого життя, ділових відносин як між 
окремими членами суспільства, так і між державами. 
Головною метою є досягнення максимально позитивного результату 
при мінімальних мовних засобах. 

 
Основні вимоги до ділового стилю: 

 
- об’єктивність (відсутність суб’єктивно – оціночних моментів); 
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- логічна послідовність реалізується в чітко визначених способах 
подачі матеріалу, які відрізняються внутрішньою логікою 
міркування;  

- переконливість (це одна з найголовніших вимог не тільки до 
мови, але й до способу обґрунтування  відповідної справи) 

     
       При цьому документ має бути максимально лаконічним, що 
досягається обдумуванням змісту, добром аргументів. 
      Доказовість – це ознака, яка потребує закріпити переконливий 
характер тексту. 

- стандартизація її уніфікація охоплює всі рівні мови: 
словниковий запас, морфологію, синтаксис, пунктуацію, і навіть 
стилі. 

Типізація мовних засобів і стандартизація мови ділових паперів – 
одна з найактуальніших проблем діловодства  

- ясність викладу і точність опису. Будь-який документ має 
юридичну силу лише при точному виборі потрібного слова, 
правильному користуванні термінами і униканні 
професіоналізмів. 

       Загалом можна сказати, що цей стиль визначається безособовістю, 
стереотипністю, відсутністю емоційного забарвлення, що наближає 
його до наукового. Йому властиві конкретність змісту і абстрактність 
засобів вираження. 
        Основним видом ділового стилю є документ. Документ – це засіб 
закріплення на папері інформації про факти, події, явища дійсності. 
Документи бувають текстові і цифрові. Кожен документ складається з 
окремих елементів, що називаються реквізитами. Сукупність 
розміщених у встановленій послідовності реквізитів називається 
формуляром. Офіційно – діловий стиль має усну та писемну форми 
мовлення.      
  

          §5. Основні ознаки культури мовлення 
професійного спілкування 

 
           Професійна мова регулює стосунки між людьми, впливає на них. 
Це виявляється в мовленні, коли виникають певні обставини. Щоб 
професійні мовці розуміли один одного, їх мовлення повинно бути 
якісним. Отже, наша професійна культура мовлення залежить від 
змісту й послідовності, точності й доречності висловлення, багатства 
словника, досконалого володіння умінням поєднувати слова в реченні, 
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будувати різноманітні структури, активно застосовувати норми 
літературної мови. 

        Творячи висловлювання, люди враховують також логічність, 
ясність, емоційність мовлення. Усі ці ознаки підпорядковуються 
найголовнішій - правильності. 

        Правильність мовлення ―  дуже об'ємна і складна ділянка 
культури мовлення. Щоб забезпечити правильність мовлення, треба 
досконало володіти нормами літературної мови, добре знати діючі її 
норми. Наприклад: лебідь-лебедя (а не лебідя); знання, стінний (а не 
знаня, стіний); сидіти-сиджу (а не сижу і не сидю); тижневий, обласний 
(а не тиждневий, областний) ―   це орфоепічна правильність. 

         У давальному відмінку однини іменники чоловічого роду мають 
закінчення -ові, - еві та -у, -ю, однак перевагу слід надавати першим, 
особливо якщо ці іменники є назвами осіб за фахом чи родом 
діяльності: директорові, товаришеві. При дробових числівниках 
іменник має форму родового відмінка однини: дві цілих і п'ять десятих 
метра. Синтаксична правильність: ми не повинні проходити повз ті 
недоліки (а не повз тих недоліків ― порушений зв'язок керування). Не 
допускати вживання великої кількості сурядних і підрядних частин в 
одному реченні. 

         Точність мовлення ―  це таке мовлення, в якому слова 
повністю відповідають своїм значенням і смислу висловленої думки. 
Точність мовлення створюється за таких умов: 
1. Знання предмета мовлення. 
2.Знання мови. 
3. Володіння мовленнєвими навичками. 
         Точність професійної мови залежить не від кількості 

використаних слів, а від їх доступності, недвозначності. Точність ―  це 
ввічливість, чемність, мовна етика у всіх сферах.  

         Наприклад: прикметники громадський ― громадянський. 
Громадський ― належний громаді; громадянський ― властивий 
свідомому громадянинові. Більше можливостей для вираження 
точності мовлення мають багатозначні слова, терміни, синоніми, 
омоніми, пароніми. Точність наукового мовлення тісно пов'язана з 
точністю вживання термінів. Термін ― слово або словосполучення , 
що називає явища, предмети спеціальних галузей людських знань. 

        Отже, точність  мовлення  вимагає  повної співвідносності  слів  
з реальною дійсністю. 

        Логічність мовлення має багато спільного з точністю. Вона теж 
характеризує зміст висловлювання   і   забезпечує   його   смислову 
послідовність. 
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        Логіка ― це наука про закони мислення. На основі логічності 
визначаються доступність, дієвість, доречність мовлення. Основою 
логічності є логічне мислення, тобто логіка мовлення = логіці 
мислення. Необхідно оволодіти логікою викладу, врахувати 
мовленнєву ситуацію. 

        Найголовніші умови логічності: 
1. Смислова єдність (дуже приємний, а не страшенно приємний). 
2. Правильний порядок слів і речень, (з розтопленої штучної смоли 

одержують нитки). 
        Багатство і різноманітність мовлення. 
        Багатство мовлення ― це використання великої кількості 

мовних одиниць, які відрізняються за смислом і будовою. 
         Різноманітність мовлення ― використання різних мовних засобів 

для вираження однієї і тієї ж думки. 
        Умови багатства і різноманітності мовлення: 
1. Багатство словникового запасу кожної людини. 
2. Уміння використовувати у професійному мовленні різні мовні 

засоби. 
3. Уміння інтонувати мовлення. 
4. Постійне удосконалення і збагачення власного мовлення.  
        Лексичний склад у добре освіченої, професійної людини 

становить 6-9 тисяч, тлумачний словник української мови містить 
більше ніж 140 тисяч, а в народній скарбниці ―  200 тисяч слів.  

        Професійне мовлення збагачують синоніми, антоніми, омоніми, 
пароніми, абстрактні слова, новоутворені слова, читання спеціальної, 
довідкової, наукової літератури. 

       Чистота мовлення ― це повна відповідність нормам 
літературної мови. У літературному, а особливо у професійному 
мовленні не вживаються діалектизми, лайливі слова, слова-паразити, 
жаргонізми, арготизми тощо. Чистота мовлення на рівні вимови 
досягається суворим дотриманням орфоепічних норм, тому не 
допустимі такі порушення: літєратура (треба література). Руйнують 
чистоту мовлення лексичні засоби, якщо використовуються неточно, 
стилістично невмотивовано. Уживання діалектизмів засмічує мову, 
просторічні слова мають згрубіле, іронічне забарвлення, тому вони 
неможливі у професійному мовленні (швендяти, горлати, охламон). 
Такими особливостями відзначаються жаргонізми ― слова, пов'язані з 
певною професією, наприклад: рубати (їсти), вікно (вільний час між 
лекціями). Надмірність канцеляризмів і професіоналізмів засмічує 
мову, робить її громіздкою, важкою для сприймання. Наприклад: 
відсоток (замість процент), завдання, роль (замість функція). 
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Іншомовні слова теж засмічують мову, якщо вживаються надмірно, 
недоречно. Особливої шкоди завдає суржикове мовлення. Слова-
паразити псують мову, роблять її беззмістовною (ну, значить, взагалі). 
Чистота мовлення ―  це краса й ознака професійної культури 
мовлення. 

         Доречність мовлення ―  ознака мовлення, яка організує 
точність, логічність, чистоту, вимагає такого добору мовних засобів, 
що відповідають меті й умовам спілкування. Доречне мовлення 
обов'язково вимагає врахування ситуації, складу мовців, форм (усної 
чи писемної) мови. 

        Умови доречності: 
1. Розуміння необхідності доречності мовлення. 
2. Володіння культурою професійного мовлення і спілкування за 

допомогою мови. 
3. Висока   вихованість  людини, рівень  її  культури,   моральних 

якостей. 
4. Досконале знання мови, її функцій, форм і різновидів. 
         Уміння вибирати найбільш доречну форму спілкування залежить 

від стосунків людей і мовленнєвої практики. Доречність буває 
ситуативна (ситуація спілкування), контекстуальна (єдність змісту і 
форми висловлювання), стильова доречність. 

         Доречним мовлення може бути лише тоді, коли воно 
відзначається правильністю, логічністю, точністю, багатством. 

         Виразність мовлення найбільше залежить від особи мовця, 
його ерудиції, знання мови, мовленнєвих умінь і навичок. Мовна 
практика свідчить, що мовлення здатне збуджувати увагу, викликати 
інтерес до сказаного. Ці особливості професійної культури мовлення і 
називають виразністю. 

        Умови виразності: 
1. Самостійність (а не за шпаргалкою) мислення мовця. 
2. Інтерес мовця до того, про що він говорить. 
3. Добре знання мови і виражальних засобів. 
4. Досконале володіння стилями мовлення. 
5. Систематична мовна практика. 
6. Свідоме бажання говорити виразно. 
7. Розвинутий хист, „чуття" мови. 
         Виразність залежить від його звукового оформлення, 

милозвучності; виразності сприяють метафори, епітети, порівняння. 
Виразність включає інтонацію, логічний наголос. 

Отже, професійне мовлення передбачає користування усіма 
мовними правилами, що відповідають типу і стилю висловлювання. 
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§6. Професійна лексика 
 

Науково-технічний прогрес постійно наповнює мову новими 
поняттями, що властиві різним професіям. Мова і професія – це два 
партнери, які не можуть існувати один без одного, бо обидва 
обслуговують потреби суспільства. Наголошуємо, щоб бути гарним 
фахівцем, необхідно знати мову професій, тобто вільно володіти 
багатим лексичним матеріалом. Спеціаліст вищого ґатунку повинен 
уникати мовних примітивізмів, збагачувати себе професіоналізмами, 
вільно володіти професійною термінологією. 

Професіоналізм – слово або зворот, властиве мовленню людей 
певної професії. 

Термін – це слово чи словосполучення, що означає чітко 
окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі, це наукове 
визначення поняття. Професіоналізми виникають, коли та чи інша 
спеціальність не мають розвиненої термінології. Це можуть бути 
загальнозрозумілі слова. До професіоналізмів належать слова, вжиті в 
специфічному, особливому значенні із якоїсь професійної сфери. У 
межах однієї спеціальності може народжуватись безліч нових 
професіоналізмів. Варто звернути увагу на той факт, що є слова, які 
давно вийшли з ужитку, а в професійній лексиці належать до активної 
лексики. Застарілі слова іноді вживаються з певною стилістичною 
метою. 

 
  Іншомовні професійні слова 

 
Науково-технічний прогрес та соціально-економічні відносини 

сприяють широкому впровадженню у мову слів іншомовного 
походження. Але слід бути обережними й уважними під час 
використання цих лексичних засобів у  діловому мовленні. Якщо 
іншомовні слова вже увійшли до активного словника 
міжнаціонального спілкування, то їх можна використовувати у певних 
ділових паперах. 

Пропонуємо дослухатись до певних правил, рекомендацій щодо 
вживання іншомовних слів: 

1. Не ставити в текст іншомовні слова якщо є 
відповідники в українській мові. 

2. Вживання іншомовного слова допустиме лише у тому 
значенні, в якому воно зафіксовано у словнику. 
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3. Не бажано в одному і тому ж документі користуватися 
іншомовним словом і його українським відповідником. 

Зверніть увагу на деякі українські відповідники: ф’ючерсний – 
майбутній, тендер – конкурс, домінувати – переважати, симптом – 
ознака, координувати – погоджувати. 

 
§ 7. Поняття культури мови і культури мовлення. Мовний 

етикет 
 
Культура мови – наука, що вивчає функціонування мови у 

суспільстві з погляду нормативності: правила вимови, наголошування, 
слововживання, формотворення, побудова словосполучень і речень.  

Культура мовлення – це дотримання літературних норм 
вимови, наголошення і т.п. Це правильність, точність, ясність, 
чистота, логічність, доречність, виразність; це багатство словника, 
дотримання у мовленні орфографічних і пунктуаційних норм. 

Не варто плутати спілкування і мовлення. 
Мовлення – це сукупність мовленнєвих дій, мета яких випливає 

із загальної мети спілкування. Звуковою реалізацією мовлення є 
спілкування. 

Спілкування – це обмін інформацією, це своєрідна форма 
зв’язку людей у процесі пізнавально-трудової діяльності. Засоби 
передачі інформації поділяються на вербальні (словесні) та 
невербальні (жести, міміка, погляд, поза, рухи тощо). 

Обов’язковим учасником спілкування є реальний або уявний 
слухач. Результатом процесу говоріння є текст. Мистецтво 
спілкування – це органічне поєднання добра і крами у комунікативній 
взаємодії, це мінімум слів і максимум інформації. 

Професійне спілкування у вищому його прояві – це дотримання 
мовленнєвого етикету. Етикет, загалом, це установлені норми 
поведінки; правила ввічливості.  

Мовний етикет – сукупність словесних формул ввічливості, 
прийнятих у певному колі людей. Це сукупність стереотипних фраз, 
правила поєднання їх.  

Мовленнєвий етикет – застосування мовного етикету в 
конкретних актах спілкування, це правила мовленнєвої поведінки на 
роботі. 

Перше враження про людину складається з того, наскільки 
привітно і щиро вона вітається. Недарма у народі кажуть: Важливо не 
„що” сказати, а „як” сказати. Незалежно від настрою треба вітатися 
завжди привітно, завжди можна знайти потрібний вираз, щоб 
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висловити пошану до особи. Не варто під час вітання чи прощання з 
людьми малознайомими, старшими за віком вживати усічені форми: 
„Драстє”, „Вітаю”, „Пока”. Пам’ятаємо і не забуваємо, що українська 
мова дуже багата на синоніми, форми привітання, пробачення, 
прощання, вдячності. 

Звертання до співрозмовника на ім’я та по батькові звучить 
ввічливіше, ніж  звертання за допомогою займенників ти, Ви. Не 
забувайте – це важливий елемент мовної культури. Звертаючись на Ви 
до старшого за віком, посадою чи малознайомого, ви тим самим 
засвідчуєте повагу. 

Загалом можна сказати, що правила мовленнєвого етикету 
залежать від конкретних ситуацій і мають національне забарвлення. 

 
§ 8. Види усного ділового спілкування 

 
Знання правил етикету найяскравіше реалізується у всіх видах 

ділового спілкування: бесіді, нараді, телефонній розмові, зрештою у 
всіх різновидах публічних виступів.  

Бесіда. Відмінність ділової бесіди від повсякденної полягає у 
тому, що вона є цілеспрямованою із заздалегідь спланованим 
результатом і направлена на розв’язання певних виробничих завдань. 
Ділова бесіда має свої переваги: 

1. Можливість диференційованого підходу до предмета 
обговорення. 

2. Швидкість реагування на висловлювання за допомогою 
пояснень. 

3. Розширення компетентності керівника за рахунок 
пропозицій, критичних зауважень тощо. 

4. Відчуття особистої значущості у вирішенні обговорюваних 
проблем. 

Треба звернути увагу, що бесіда – це не монолог, її можна 
правильно побудувати тоді, коли є взаємопорозуміння. Успіх бесіди 
значною мірою залежить від того, наскільки зрозуміло, переконливо, 
точно і чемно партнери висловлюють свої думки. Керівник повинен 
чітко знати проблему, демонструвати зацікавленість у вирішенні 
проблеми.. Є два види ділових бесід: кадрові та проблемні, або 
дисциплінарні. 

До кадрових належать співбесіди під час прийому на роботу чи 
звільнення. Ефективність кадрових бесід підвищується від вміння 
керівника створити відверту конструктивно-критичну атмосферу 
спілкування. 
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Проблемні, або дисциплінарні, відрізняються від кадрових тим, 
що вони зумовлені фактами порушення дисципліни на виробництві 
або відхиленнями від встановлених норм. Проблемна бесіда 
направлена на створення творчої атмосфери на підприємстві. 

Нарада – це найефективніший метод розв’язання нагальних 
проблем, виробничих питань на підприємствах, установах тощо. 

Проблемні наради проводять у невеликому колі спеціалістів для 
того, щоб знайти оптимальне управлінське вирішення обговорюваних 
питань. Схема така: доповідь, запитання до доповіді, обговорення 
доповіді і вироблення загального рішення. 

Інструктивні наради організовують безпосередньо управлінці 
(виконавці) з метою доведення до працівників загального завдання, 
передачі розпоряджень. 

Оперативні (диспетчерські) наради скликають для отримання 
інформації про поточний стан справ. Особливістю цієї наради є те, що 
вона проводиться у точно визначені дні і години, що дає змогу 
учасникам планувати свою діяльність. Нараду проводить голова, його 
завдання такі: 

1. Спланувати коло питань для обговорення. 
2. Визначити час для обговорення, враховуючи можливість 

виникнення дискусії. 
3. Продумати послідовність питань, їх взаємозв’язок. 
4. Передбачити мету, якої слід досягти під час розгляду 

кожного питання. 
5. Визначити коло учасників, врахувати особисту їх 

компетентність, зацікавленість, комунікабельність. 
6. Перед засіданням підготувати вступ (2-3-хв). 
Підготовка до наради полягає не тільки в обміркуванні 

проблеми, а в забезпеченні організованості заходу. 
Запрошення на нараду повинно містити: 
– тему наради; 
– день проведення наради; 
– місце проведення наради; 
– точну адреса. 
Під час проведення наради потрібно: 
1. Впевнено, компетентно керувати обговоренням поставлених 

питань. 
2. Створити доброзичливу атмосферу для спілкування 

(надавати учасникам висловитись, нікого не виділяти з–
поміж інших, бути стриманим, тактовним). 
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3. За кожним питанням потрібно підбивати підсумки (хто і що 
робитиме, термін виконання дорученої справи). 

4. Запротоколювати нараду. 
Після проведення наради необхідно проконтролювати 

виконання поставлених завдань, у виробничому процесі максимально 
використати позитивні рішення. 

Останнім часом  набули поширення так звані дискусії „за 
круглим столом”, які  здійснюються за присутності слухачів. 
Учасники, як правило, заздалегідь знають тему, питання, які будуть 
поставлені. Вона має свої переваги: дає можливість якнайкраще 
ознайомити з поглядами фахівців на задану тему. 

Культура телефонного діалогу. 
Телефонний діалог – це двосторонній обмін інформацією на 

відстані. Майстерність полягає у тому, щоб за короткий проміжок 
часу повідомити максимально все і дістати відповідь, а щоб цього 
досягти, співробітники мають бути компетентними і розумітися в 
оперативності повідомлення. Треба пам’ятати, що занадто довгі 
розмови втомлюють і послаблюють інтерес та увагу. 

Телефонна розмова складається з таких компонентів: 
– момент встановлення зв’язку; 
– виклад суті справи; 
– закінчення розмови. 
Момент встановлення зв’язку – це відрекомендування сторін (не 

слід забувати про формули ввічливості). На анонімний дзвінок можна 
не відповідати. 

Виклад справи полягає у стислій передачі інформації. Треба 
пам’ятати, що телефонна розмова – це діалог, а не монолог, тому 
варто робити паузи, щоб дати можливість вашому співрозмовнику, 
можливо, зорієнтуватися, задати запитання, висловити свою думку. 

Закінчувати розмову повинен той, хто зателефонував, але якщо 
співрозмовник старший за віком, тоді ініціатива належить йому. 
Зауважимо і на таку деталь: за певних обставин один із 
співрозмовників може ввічливо повідомити, що поспішає закінчити 
розмову через нагальні справи чи через присутність у кабінеті іншої 
особи.  

Важливу роль у посадовця відіграє його секретар. У його 
обов’язки входить встановлювати контакт з абонентом (буз надмірної 
зацікавленості), вести розмову у разі відсутності чи зайнятості 
керівника, відповідати на запитання, які в компетенції секретаря. 
Майстерність секретаря полягає у тому, щоб правильно визначити 
важливість та терміновість дзвінка, захистити інтереси керівника, не 
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образити абонента, створити гарне враження про установу чи 
структурного підрозділу, до якої він телефонує. 

Доповідь – один з найпоширеніших форм публічних виступів. 
Вона має характер гострої злободенності. 

Доповідач повинен знати: 
1. тему засідання, зустрічі тощо; 
2. склад аудиторії; 
3. хто ще виступатиме на зібранні; 
4. де і коли відбувається засідання. 
Доповідач передусім повинен накреслити мету та завдання 

виступу, визначити коло питань. Добираючи інформацію, необхідно 
пам’ятати, що повідомлення буде актуальним і обґрунтованим за 
умови наявності  промовистих прикладів. При підготовці треба 
дотримуватись таких вимог: теоретична обґрунтованість, посилання 
на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів, власне 
бачення проблеми.  

Головне завдання вступної частини полягає у тому, щоб 
привернути й утримати увагу аудиторії. Варто висловлюватися чітко, 
логічно, змістовно. 

В основній частині викладається суть проблеми, наводяться 
докази, пояснення, міркування. Варто подбати про зв’язки між 
частинами, усі питання мають висвітлюватися збалансовано. Радимо 
продумати „ліричні” відступи, але пам’ятайте, що вони мають бути 
короткими і повинні ілюструвати повідомлення. 

Висновки певним чином мають узгоджуватися із вступом і не 
випадати з загального стилю викладу. Мовлення повинно бути не 
тільки правильним, а й лексично багатим, синтаксично різноманітним. 

Виступ – це участь в обговоренні якоїсь проблеми. До виступу 
важко підготуватися заздалегідь, бо все залежить від ситуації, 
пов’язаної з розвитком дискусії. Виступаючий торкається кількох 
проблем, висвітлених у доповіді, і оформляє не як єдине ціле, а як 
набір реплік. Характерні риси виступу – це полемічність, лаконізм, 
критичне спрямування. 

Промова – це виступ з метою висловлення певної інформації, 
яка повинна впливати на  розум, почуття слухачів. Звертаємо увагу, 
що до промови, на відміну від виступу, можна підготуватися 
заздалегідь. Мітингова промова має гостре політичне спрямування і 
торкається актуальних для суспільства тем. Контакт зі слухачами 
досягається простотою розмовного стилю, поєднаного з пафосом 
публіцистики. 
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Ювілейна промова характеризується святковістю і урочистістю. 
Для позитивного враження промови треба робити короткими, 
пафосними, але водночас сердечними і дружніми, можна звернутись 
до дотепних жартів, спогадів про цікаві факти біографії. Саме тут 
доречні експромти, і імпровізація. 

Бесіда проводиться з обмеженою кількістю учасників і охоплює 
невелику кількість питань. Головне завдання і майстерність бесіди 
полягає у тому, щоб вміло і не нав’язливо викликати присутніх на 
розмову. На поставлені запитання спочатку відповідає сам ініціатор і 
поступово залучає до розмови присутніх. Варто починати розмову 
стримано, але доброзичливо. 

Ділова бесіда спрямована на заздалегідь продуманий, 
спрямований результат, тому вимагає, як ви зрозуміли, особливої 
компетентності і продуманості завдань, проблем, питань. Керівник 
повинен швидко, коректно реагувати на висловлювання і приймати 
найбільш оптимальні рішення. Ділові бесіди мають свої переваги: 

1. Вона не вимагає ухвалення остаточного рішення, тому всі 
відчувають себе рівними, висловлюються вільно, а отже, більш 
об’єктивно. 

2. Бесіда розширює коло обізнаних зі спільною справою і 
підкреслює відчуття особистої значущості в обговоренні. 

3. Вона забезпечує швидкість реагування на висловлені 
думки за допомогою пояснень, поправок. 

Різновиди бесід: кадрові й дисциплінарні. 
Кадрові – це бесіди щодо прийому на роботу чи звільнення. 

При такій бесіді керівник повинен точно охарактеризувати коло 
питань, з якими майбутній підлеглий матиме справу. Відверта 
конструктивна бесіда – запорука успіху. 

Дисциплінарні бесіди пов’язані з фактами порушення 
дисципліни на виробництві або відхилення від установлених норм. Її 
проводять при належній підготовці. Бесіда – це не вистава, а довірча 
розмова, працівник повинен зрозуміти „оргвисновки”. 

Керівнику перед початком бесіди варто продумати: 
– яка причина бесіди, які конкретні завдання треба вирішувати; 
– які контраргументи може висунути співрозмовник і що 

потрібно робити, щоб досягти поставленої мети; 
– які варіанти вирішення проблеми можна запропонувати у 

ситуаціях відмови чи заперечення. 
Дискусія – це обговорення будь-якого спірного питання. У 

науковій дискусії важливо формулювати свої думки точними і 
однозначними словами, терміни бажано пояснювати. Поскільки вчені 
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цінують свій час, то виступи мають бути лаконічними, то ведучий 
(голова) стежить за регламентом, тактовно зупиняє промовців, які 
відхиляються від теми, дає можливість всім бажаючим взяти участь. 

У дискусіях іншого рівня слід дотримуватися таких правил: 
– поступатися опонентові тим, чим можна поступитися; 
– не давайте опонентові зрозуміти, що ви маєте намір 

переконати його; 
– намагайтесь обійти ті питання, в яких ви малокомпетентні; 
– навчіться вислухати критичні зауваження на вашу адресу, не 

піддавайтеся емоціям; 
– уникайте надмірного вживання займенника „я”, бо це 

принижує гідність вашого співрозмовника. 
Публічні виступи. Вимоги до публічного ділового спілкування 

сьогодні набувають особливого значення. Так, на прес-конференції 
(зустрічі керівників із представниками ЗМІ для інформування 
громадськості щодо діяльності державних установ, вишів) основним 
елементом є доповідь. Професійно підготовлена доповідь програмує 
подальші запитання і зумовлює відповіді на них. 

На круглому столі (рівноправному обговоренні кола питань з 
метою прояснення позицій) головним елементом є підготовлений 
виступ; у диспуті – непідготовлений виступ елементами бесіди; на 
мітингу – промова. Важливо дотримуватися вимог до невербальних 
засобів спілкування: 

– перш ніж розпочати, усміхніться; 
– дотримуйтесь доброзичливого тону і взаємоповаги; 

          – пам’ятайте про роль посмішки, вона допоможе пом’якшити 
навіть неприємну розмову або роздратування. Вона повинна 
відповідати ситуації, тобто не бути постійною маскою; 
           – встановіть пристойний зоровий контакт. 

 Варто дивитися безпосередньо в очі, це викликає довіру. Такі 
кліше „Ви також помітили, що...”, „Як Ви знаєте...”, „Ви розумієте...” 
привертають увагу співрозмовників; 
           – погляд – найсильніший компонент розмови. 

Щирий погляд свідчить про доброзичливе ставлення, але 
пам’ятайте, що він не повинен бути гнітючим, гіпнотизуючим. 
           – відстань – третій за важливістю чинник, вона залежить від 
типу бесіди: інтимно (0-45 см), особиста (45-120 см), соціальна (120-
400 см), публічна  (400-750 см). 

Відстань є регулятором і визначає соціальний статус, стать. 
Варто пригадати і про національні особливості. 
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           – жести – діловий компонент розмови, вони виражають емоції і 
бувають надзвичайно промовистими. Пам’ятайте закон 
конгруентності: жести повинні відповідати суті промови. Надмірна 
жестикуляція свідчить про низьку культуру людини. Зверніть увагу на 
кілька правил: 

–  вони використовуються лише за необхідності;  
– жестикуляція повинна бути різноманітною, але не 

безперервною; 
– жести мають відповідати своєму призначенню, нести 

додаткову інформацію. 
Голос, тон, інформація мають свідчити про істинність думок. 

Досвідчені оратори радять дотримувати таких правил: 
– пристосовувати голос до тієї обстановки, де відбувається 

спілкування; 
– частіше робити паузи; 
– старанно промовляти звуки, слова, говоріть так, щоб вас і 

чули, і почули; 
– не говоріть надто голосно (це є ознакою агресивності) і не 

надто тихо (це є свідченням невпевненості); 
– підвищуйте голос, коли ставите запитання, і зменшуйте, коли 

хочете переконати. 
Отже, щоб досягти успіху, треба вдало і  вміло поєднувати 

вербальні і невербальні засоби спілкування. Почуття міри підкаже 
вам, що можна в кожний конкретний момент. Виробляйте у собі 
тактовність – вміння знайти правильну лінію поведінки з кожною 
людиною. Дайте відповідно до ситуації, у якій ця думка 
висловлюється. Нехай все працює на ваш професіоналізм і авторитет. 

 
Розділ ІІ. Додатки 
 

§1. Лексичний мінімум 
 

Адрес (вітальний, на честь                       Письмове, переважно 
ювіляра від колективу)                             ювілейне, привітання, 
                                                                    звернене до особи чи                    

установи.  
 
Адреса (поштова, домашня)                    Місце проживання чи 
                                                                    перебування особи,                

установи, напис 
                                                                   на конверті. 
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Будівельний (будівельний                 Пов’язаний з будівництвом, 
досвід)                                                 спорудженням. 
 
Будівничий (будівнича                     Пов’язаний з творчістю, 
енергія, сила)                                     створення чогось. 
 
Відносини (дружні                            Взаємини між кимось, між 
міжнародні, погані)                           державами. 
 
Відношення (математичні,              Зв’язок між поняттями 
об’єктивні                                         у математиці, мовознавстві, 
                                                           архітектурі. 
Стосунки (між людьми)                  Стосунки між кимось. 
 
Військовий (командир, лікар)       Який стосується війська. 
 
Воєнний (блок, союз, альянс)        Який стосується війни. 
 
Виборний (виборна агітація,          Рос. выборный 
посада) 
 
Виборчий (компанія, право            Рос. избирательный 
Бюлетень) 
 
Вигляд (загальний,                         Сукупність зовнішніх ознак, 
зовнішній, урочистий)                   вираз. 
 
Вид (праці, вид на море,               Окрема галузь чогось, обличчя, 
вид на степ)                                    краєвид. 
 
Виклик (суспільству)                    Зневажання. 
 
Викликання (на збори)                 Запрошення. 
 
Виключно (для членів                   Тільки, лише. 
правління) 
 
Винятково (це питання має          Дуже особливо, надзвичайно. 
виняткове значення) 
 



 27 

Вираз (обличчя)                                        Зовнішній вигляд. 
 
Вираження (алгебраїчне)                        Формула, що виражає  
                                                                   математичні відношення.   
 
Вирішення (проблеми,                             Висновок, знаходження 
питання)                                                     відповіді. 
 
Рішення (про виділення                           Спосіб вираження, 
коштів, правильне рішення)                    розв’язання чого-небудь,                                                    

продуманий намір 
зробити  щось                                                                 

 
Витрати (бюджетні,                                 Кошти, витрачені на 
транспортні, виробництва,                      що-небудь   
на заробітку плату, на освіту                   
 
Затрати (великі, капітальні,               Гроші, матеріальні цінності 
на одну гривню продукції                 сила, праця, що затрачені на 
скорочувати, збільшувати)                що-небудь. 
 
У кінці села                                         Про територію, предмет. 
 
Наприкінці століття                           Про час. 
 
Гармонійний (гармонійна                 Злагоджений, милозвучний 
людина, поєднання)                          стрункий. 
 
Гармонічний (ряд, аналіз)                Заснований на принципах 
                                                            гармонії. 
 
Громадський (інтереси,                   Від „громада”. Не державний, 
організації, доручення)                    добровільний. 
 
Громадянський (права,                    Від „громадянин”, що 
війна, свідомість)                             належить до держави. 
 
Дільниця (виборча,                          Адміністративно 
виробнича)                                       самостійний об’єкт на 
                                                          будівництві тощо. 
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Ділянка (фронту, дослідна)           Частина поверхні, земельної 
                                                          Площі. 
 
Додержувати (типи порядку,        Виконувати щось точно, 
дисципліни)                                    забезпечувати наявність 
                                                         чогось. 
 
Додержуватися (поглядів,             Бути прихильником якоїсь 
ідей)                                                 думки, поглядів, керуватися 
                                                         ними у своїх діях. 
 
Дружний (народ, виступ)             Згуртований, одностайний. 
 
Дружній (тон, клімат, країна)      Доброзичливий, дружелюбний. 
 
Завдання (важке, складне,           Те, що заплановано для 
політичне, економічне)                виконання. 
 
Задача (важка, складна                Питання, переважно 
З геометрії)                                   математичного характеру, 
                                                       яке розв’язується за 
                                                       допомогою обчислень. 
 
Загальноприйнятий (загально-   Визнаний усіма, узвичаєний. 
прийнята норма поведінки 
 
Загальноприйнятий (загально-   Такий, що всі можуть визнати, 
прийнята пропозиція)                  прийняти. 
 
Запитання (учнів)                         Те, що потребує відповіді. 
 
Питання (складне питання)        Проблема, справа. 
 
Зараз (зроблю)                              Цієї миті, секунди. 
 
Тепер, нині, сьогодні (колись-   У наш час, останнім часом. 
тепер) 
 
Заснований (університет)           Створений, розпочатий. 
 
Оснований (на реальних             Той, що базується на чомусь 
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фактах) 
 
Заступник (ректора)                   Посада у штатному розкладі. 
 
Замісник (чергового)                 Тимчасово виконуючий 
                                                     обов’язки. 
 
Зумовлювати (ці процеси         Бути причиною чогось. 
зумовлені появою нових  
виробничих відносин) 
 
Обумовлювати (спеціальним    Обмежувати якоюсь умовою. 
пунктом угоди) 
 
Керівництво (загальне,                Спрямування чиєїсь  
колективне, обласне, місцеве)    діяльності, оголювання чогось, 
                                                       керівний склад установи. 
 
Управляння (управління            Діяльність органів державної 
приватизації, органи                   влади, великий підрозділ 
державного управління)             установ. 
 
На протязі (біля дверей сидіти   Різкий струмінь повітря, 
холодно)                                        що продуває. 
 
Протягом (хвилини, доби)          Час тривання, існування 
                                                        якоїсь дії. 
 
Наступний (день, зупинка)          Конкретні, визначені поняття. 
 
Подальший (життя, доля)           Абстрактні, процесуальні 
                                                       поняття. 
 
Освічений (людина,                   Який має освіту, культурний. 
суспільство)   
 
Освідчений (у коханні)            Який зробив пропозицію 
                                                    одружитися. 
 
Первинний (продукція,            Початковий, що з’явився 
організація, якість)                   раніше вторинного. 
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Первісний (стан, епоха, задум)    Який існував у найдавніші 
                                                         періоди, існував спочатку. 
 
Передусім (передусім скажімо     У першу чергу. 
про те...) 
 
Писемний (форма мовлення,       Абстрактні, процесуальні 
людина)                                          поняття. 
 
Письмовий (твір)                          Конкретні, визначені поняття. 
 
Позбавити (прав,                          Відібрати щось у когось. 
 громадянства)    
 
Позбавитися (аварійного стану)  Запобігти чомусь, врятуватися 
                                                         від чогось. 
 
Показник (економічний,              Наочне вираження чогось 
можливостей)                               (у цифрах, графічно). 
 
Покажчик (дивись покажчик      Наша стрілка, що вказує на 
на останній сторінці)                   щось, довідник. 
 
Робітник (з електрозварювального  Той, що працює фізично на 
цеху)                                                   робітничих підприємствах. 
 
Працівник (апарату, управління    Той, що працює; співробітник. 
заводу) 
 
Робочий (людина, сила)                  Який живе зі своєї праці. 
Свідоцтво (авторське,                     Документ, який підтверджує 
метричне, про освіту)                     який факт. 
 
Посвідчення (особи)                   Документ, який посвідчує особу. 
 
Спиратися (уміння, досвід,       Використовувати щось як опору. 
Знання) 
 
Опиратися (всьому новому)      Чинити опір, не піддаватися. 
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Становище (міжнародне,            Обстановка, ситуація, 
офіційне, моє)                              обставини життя суспільство і  
                                                      людина. 
Положення (вертикальне,          Зведення правил і законів. 
„Положення про вибори)” 
 
Стан (фінансів, справ, хворого)   Сума якостей чогось на певний 
                                                        момент часу. 
Стержень (синій, загострений)    Деталь здебільшого з осьовою 
                                                        або опорною частиною 
                                                                 механізму. 
 
Стрижень (ідейний,                     Головна частина чогось,                                                                          
колосовий)                                    серединна частина у  
                                                       рослинному механізмі. 
 
Суворий (чоловік, клімат,         Вимогливий, несприятливий  
закон, режим)                             для життя, дуже тяжкий. 
 
Суровий (нитка, пряжа,            Грубий, небілений. 
полотно)       
 
Теперішній час (дієслово)        Граматична категорія. 
 
Сьогодні (загострилися           Час, при якому відбувається дія 
проблеми екології)                   у даний момент. 
 
Частина (невід’ємна,                Складна одиниця чогось, 
органічна, мотора)                   деталь механізму, споруди. 
 
Частка (особиста, моя,            Внесок людини, суспільства у 
праці, провини)                        загальну справу. 
 
Є (цей підручник є                  Засвідчення наявності у 
основним)                                теперішньому часі. 
                                                               
 
Являється (образ                     Ввижається комусь щось. 
заступника)              
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§2. Орфографічний мінімум 
 

 Слова, правопис яких зазнав змін згідно з новими правилами 
1993 року. 

 
Аґрус                       Ватикан                                 Дезінформатор 
Аддис-Абеба           Великдень                            Державна дума 
Алжир                      Великий піст                        Диякон 
Аргентина                Верховна Рада України      Дідро 
Ассирія                     Віші                                     Дон Жуан 
Бароко                       В’яземський                       Дон Педро 
Бастилія                    В’ячеслав                            Единбург 
Беладона                   Гаазький                             Євангеліє 
Бравісимо                 Гельсінська спілка             Єгипет 
Божа Мати                Герцоґ                                 Ємен 
Брошура                    Ґето                                     Єпископ 
Вавилон                    Ґрати                                   Єпитимія 
Ват                             Ґринджоли                         Єпихатріль 
Єрусалим                                                              Парфумерія 
                                                                               Піанісимо 
Жорж Занд                                                            Піваркуша 
Жуль Верн                                                            Пів’яблука 
Жуль-вернівський                                               Покрова 
Журі                                                                      Пам’яловський 
Збройні сили України                                         Пуща–Водиця 
Інтермецо                                                             Різдво 
Кабінет Міністрів України                                 Россіні 
Камилавка                                                            Рум’янцев 
Карабаський                                                        Сан-Франциско 
Конвеєр                                                                Сардинія 
Конституційний Суд України                           Сен-Сімон 
Коран                                                                   Сирія 
Кордильєри                                                         Сіракузи 
Крут                                                                     Скандинавія 
Морето                                                                 Спасівка 
Лісабон                                                                Стакато 
Майя (народність)                                              Тибет 
Масниця                                                              Тимчасовий уряд 
Митра                                                                  Тиціан 
Митрополит                                                        Турсунзаде 
Міністерство юстиції                                   Федерація незалежних 
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України                                                             спілок України 
                                                                               
Міська рада                                                         Феєрверк 
Національна гвардія                                          Фін 
Національний банк України                             Флорида 
Обласна рада                                                      Фортисимо 
Орден Вітчизняної війни                                  Фойє 
Осман–паша                                                       Хобі 
Палестина                                                           Хоя 
Панібудьласка                                                    Хо Ші Мін 
Параноя                                                               Цицерон 
Парашут 
Цюрих 
Чехо-Словаччина 
Чикаго 
Чилі 
Шиллер 
 

§3.  Словник сталих словосполучень 
 
 
 

А 
Акт приемки  акт про приймання 
Анализ издержек аналіз витрат, видатки 
Анализ размеров спроса аналіз розмірів 
Аренда машин и оборудования оренда машин та обладнання 
 

 
Б 

Баланс движения капиталов и 
кредитов 

баланс руху капіталів і 
кредитів 

Баланс оборотних средств баланс оборотних засобів 
Балансовая прибыль балансовий прибуток 
Без видимой причины не знати, з якої причини 
Без задержки негайно, без затримки 
Без зазрения совести без докорів сумління 
Безналичный расчет безготівковий розрахунок 
Без отказа безвідмовно 
Без снисхождения без поблажливості 
Бесполезный труд марна праця 



 34 

Без стеснения не соромлячись 
Без удержу без упину 
Без ущерба без шкоди 
Благотворительная цель благодійна мета 
Брать в аренду орендувати, брати на оренду 
Брать взятки брати хабарі, забарювати 
Брать в счет работы брати на відробіток 
Брать на учет брати на облік 
Бросать на произвол судьбы кидати напризволяще 
Бывший ранее попередній 
Быть в родстве бути родичем 
Быть на хорошем счету мати добру репутацію 
Быть не вправе не мати права 
Бумаги к исполнению папери до виконання 
Бюджетный заем бюджетна позика 

 
В 

Валютная сделка валютна угода 
Введение кого-либо в должность призначення когось на посаду 
Ввести в действие ввести вдію 
Ввиду вьішеизложенного зважаючи на викладене вище 
В виде у вигляді 
Вводить в заблуждение уводити в оману 
Вводить в убьіток призводити до затрат 
В двух словах двома словами 
В довершение ко всему на додаток до всього 
В дальнейшем у подальшому (надалі) 
В другом случае в іншому випадку 
Веское основание вагома підстава 
В любое время у будь-який час 
В доказательство на доказ 
В должности директора на посаді директора 
В затруднении у скрутному становищі 
В знак согласия на знак згоди 
В порядке исключения як виняток 
В рассрочку, розницу на виплату, на роздріб 
В случае на випадок 
В защиту на захист 
Видавший виды бувалий 
Вкладчик средств вкладник коштів 
Вменять в обязанность ставити в обов'язок 
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Вне всякого сомнения поза всяким сумнівом 
Вовлечь в работу залучити до роботи 
Во вред на шкоду 
Во главе на чолі 
Возложить на покласти на 
Возмещение ущерба відшкодування збитків 
Войти в сделку, вступить в сделку укласти угоду, вступити в 

умову 
Восстановить в должности поновити на посаді 
Воспользоваться предложением скористатися пропозицією 
Во что бы то ни стало за всяку ціну 
В соответствии (с чем) відповідно (до чого) 
В строгом смысле слова у точному значенні слова 
В течение всего года протягом року, упродовж року 
В целях предотвращения з метою запобігання 
В административном порядке адміністративно,  адміністративним  

шляхом 
Вести ссбя достойным образом поводитися гідно, шануватися 
В пределах своих полномочий у межах своїх повноважень 
В случае необходимости за необхідності 

 
 

В 
Ввести в состав ввести до складу 
Ввести в состав  ввести до складу 
Временно отстраненный тимчасово усунений 
Внедрение в производство впровадження у виробництво 
В силу изложенного зважаючи на викладене 
Взыскать с ответчика стягнути з відповідача 
Взыскание в виде стягнення у вигляді 
Возложить обязанность покласти обов'язки 
Возмещать ущерб відшкодовувати збитки 
В его пользу на його користь 
В зависимости от оснований залежно від підстав 
Вычислительный НДС обчислений ПДВ 
 
 

Г 
Говорить по душам  говорити щиро,  відверто 
Говорить без обиняков говорити прямо 
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Д 
Данный контрак цей контракт 
Действующее законодательство чинне законодавство 
Дела идут к лучшему справи йдуть на краще 
День ото дня з кожним днем 
Держаться в стороне триматися осторонь 
Для вида (видимости) для годиться; про людське око 
Для приличия заради пристойності 
Для своего удовольствия собі на втіху 
Добрый по характеру добрий за вдачею; доброї вдачі 
Довести до всеобщего сведения довести до загального відома  
Долговое требование боргова вимога 
Договор утрачивает силу договір втрачає силу 
До потери сознания до нестями 
До сих пор до цього часу; досі 
Для возбуждения для порушення, з метою клопотання 

 
З 

Заказное письмо рекомендований лист 
За наличные деньги готівкою 
За неимением через брак (відсутність) 
Занимаемая должность обіймана посада 
За ним водится такая привычка у нього є така звичка 
За отсутствием сведений через брак відомостей 
За исключением вопросов за винятком питань 

 
И 

Идти на убыль  спадати 
Избавиться от опасности уникнути небезпеки 
Из-за неосторожности через необережність 
Изо дня в день щоденно (день у день) 
Износ оборудования  знос (зношення) обладнання 

(устаткування) 
Израсходовано вложений витрачено вкладень 
Из уважения к Вам з поваги до Вас 
Изымать из обращения вилучати з обігу 
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Иметь в виду мати на увазі 
Иметь преимущественное право мати переважне право 
Из сказанного следует зі сказанного випливає 
Исключительное право виняткове право 
Использование оборудования використання устаткування 
Исполнительная дисциплина виконавча дисципліна 
Испытательный срок побічні результати 
Итого разом 
Источник средств джерело коштів 

 
К 

Каждьй в отдельности  кожний зокрема 
К Вашему сведению до Вашого відома 
К десяти часам на десяту годину; до десятої години 
Как указывалось выше як зазначалось вище 
К началу года на початок року 
Комиссия по составлению 
резолюции 

комісія для складання 
резолюції 

Коллегия считает.. отмечает колегія вважає... відзначає 
Коренной пересмотр докорінний перегляд 
Косвенная причина  посередня (непряма) причина 
Косвенные результаты побічні результати 
К сожалению на жаль 
К тому идет до того йдеться 
Как следует як слід 
Как и следовало ожидать як і треба було сподіватися (чекати) 

Л 
Личный листок  особовий листок 
Лицом к лицу віч-на-віч 

 
М 

Между прочим між іншим 
Между тем тим часом 
Мерьі по предупреждению запобіжні заходи  
Местный бюджет  місцевий бюджет 
Мысли без всякой связи тем безладні думки 

Н 
На будущей неделе на тому тижні 
Наверстать упущенное надолужити прогаяне 
На всякий случай про всяк випадок, на будь-який 
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випадок 
Наводить справки довідуватися 
На должном уровне на належному рівні 
На должности на посаді 

Назвать по фамилии назвати на прізвище 
Наличные деньги готівка 
На общественных началах на громадських засадах 
На повестке дня на порядку денному 
На протяжении дня протягом дня 
На произвол судьбы напризволяще 
На протяжении двух лет впродовж двох років 
На прошлой неделе минулого тижня 
На следующий день наступного дня 
Наследственное имущество спадкове майно 
На удивление на диво 
На худой конец у найгіршому разі 
Не возьму в толк не збагну 
Негодность непридатність 
Не ко времени не на часі 
Не к спеху не спішно 
Немедленно сообщить негайно повідомити 
Необходимо учитывать треба враховувати 
Неоплачиваемые поступлення безоплатні надходження 
Не по плечу, не по назначению не під силу, не за 

призначенням  
На основе контракта на підставі контракту 
Направлять бумагу надсилати папери 
Несмотря на   незважаючи на 
Не глядя на не дивлячись на 
Налогообложение доходов оподаткування доходів 
Наложение взыскания накладання сточень 

 
О 

Обнаружить ошибку виявити помилку 
Оборот обіг 
Обоюдное согласие обопільна згода 
Обратить в шутку повернути на жарт 
Обратиться по адресу звернутися на адресу 
Обращение к избирателям звернення до виборців 
Общественное мнение громадська думка 
Общественные отношения суспільні відносини 



 39 

Обучаться на родном языке навчатися рідною мовою 
Объявить благодарность оголосити подяку 
Обязать руководителей зобов'язати керівників 
Оговоренные сроки обумовлені терміни 
Одобрить проект схвалити проект 
Оказывать сопротивление чинити опір 
Оприходование оприбуткування 
О приведенном ниже про наведене нижче 
Ответчик по делу відповідач у справі 
Относить за счет відносини за рахунок 
Оставить в покое дати спокій 
Отпуск по болезни відпустка через хворобу 
Отраслевая программа галузева програма 
Отстраниться от дел відійти від справ 
Оценить по достоинству належно оцінити 
Осуществлять намерения, выплаты здійснювати наміри, виплати 
Оказать помощь надати допомогу 
Основание для підстава для 
От выплаты уклониться від оплачування ухилятися 

 
П 

Повод для отказа привід для відмови 
Повредить механизм зіпсувати (пошкодити) механізм 
Поддержать преддожение підтримувати пропозицію 
Понести потери зазнати втрат 
По понедельникам щопонеділка (кожного 

понеділка) 
Поезд дальнего следования потяг далекого прямування 
Потребляемые средства споживчі кошти 
Первостепенное значение першорядне значення 
По адресу на адресу 
По вашему усмотрению на ваш розсуд 
По вопросу строительства з питань будівництва 

 
Подвергаться опасности наражатися на небезпеку 
По делам службы у службових справах 
По долгу службы зі службового обов'язку 
Под председательством під головуванням 
Под стать до пари 
По закону за законом, згідно з законом 
По взаємному согласию за взаємною згодою 
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По имеющимся сведениям за наявними даними 
По истечении срока після закінчення терміну 

(строку) 
По крайней мере (меньшей мере) принаймні 
Положение дел стан справ 
Полномочное собрание повноважні збори 
По направленню к городу у напрямку до міста 
По настоянию за вимогою; на вимогу 
По небрежности через недбалість 
По недомыслию через недоумство 
По недоразумению через непорозуміння 
По непригодности через непридатність 
По непредвиденным 
обстоятельствам 

через непередбачені обставини 

По нерадению через недбалість  
По несостоятельности через неспроможність 
По ньшешним временам як на теперішній час 
По обоюдному согласию за обопільною згодою 
По обыкновению як правило; звичайно 
По определению суда за ухвалою суду 
По поручению за дорученням 
По постановлению за постановою 
По праздничным дням у святкові дні 
По предложению за пропозицією 
По приглашению на запрошення 
По приказу за наказом 
По причине чего через що 
По программе   за програмою 
По расценке   за розцінкою 
По собственной инициативе   за власною ініціативою 
По совместительству  за сумісництвом 
По специальности   за фахом 
По списку   за списком 
Поставить на вид   зробити зауваження 
По требованию   на вимогу 
По указанию   за вказівкою 
По усмотрению начальства   на думку керівництва   
Право залога заставне право 

 
Право на разрыв контракта право з розірвання контракту 
Предварительная договоренность попередня домовленість 
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Предварительное рассмотрение  попередній розгляд   
Предпринимательская деятельности  підприємницька діяльність 
Предоставить возможность  надати можливість   
Предоставить право  наділити правами 
Представить справку  подати довідку 
Представленные материалы  надані матеріали 
Предусмотреть в договоре  передбачати в договорі 
Прекратить переписку припинити листування 
Прения по докладу дебати до доповіді 
Прибегать к суровым мерам вдаватися до сурових заходів 
Привести решение в соответствии с привести рішення відповідно 

до  
Привлекать к материальной 
ответственности 

притягання до матеріальної 
відповідальності 

Привлекать к ответственности притягати до відповідальності 
Привлекать к работе залучати до роботи 
Приглашать к столу просити до столу 
Пригодный при жизни придатний за життя 
Призывать к порядку закликати до порядку 
Прийти в себя отямитися; опритомніти 
Прийти в непригодность зробилися непридатними 
Прийти к решению вирішити 
Прийти к согласию дійти згоди; порозумітися 
Прийти к убеждению переконатися 
Приказ о приеме на работу наказ про прийняття на роботу 
Приносить неприятности завдати прикростей 
Принимать во внимание, участие брати до уваги, брати участь 
Принимать в шутку сприймати як жарт 
Принять решительные меры вжити рішучих заходів 
Принимая во внимание беручи до уваги 
Приравненный к ним прирівняний до них 
Приступить к обсуждению розпочати обговорення 
Приступить к исполнению 
обязанностей 

приступити до виконання обов'язків 

Приходить к убеждению  переконуватися   
Причитается к уплате належить виплатити  
Пришло на ум спало на думку  
Пуститься на хитрость вдатися до хитрощів  
Проект приказа согласован проект наказу погоджено  
Просрочка платежей прострочення платежів  
Просроченная сумма прострочена сума  
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Просьба об освобождении прохання про звільнення  
Погашать в срок сплачувати в строк (термін)  
Подлежать возвращению підлягати поверненню  

 
Понести убытки зазнати збитків  
Пользоваться полномочием керуючись повноваженнями  
Продолжительность работы на тривалість роботи на  
Протокол разногласий протокол розбіжностей  
Преимущественное право быть переважне право бути  
Признать недействительным визнати недійсним  
При наличии средств за наявності коштів  
Поставить в пример поставити за приклад  
При уходе с должности при залишенні посади 

 
Р 

Работники прилавка |  працівники торгівлі 
Работа по силам робота під силу 
Работа по совместительству робота за сумісництвом 
Разрушить до основания зруйнувати дощенту 
Речь особая мова окрема 
Расчетный счет, баланс розрахунковий рахунок, баланс 
Расписка в получении розписка про одержання 
Распределение сумм розподіл сум 
Расходная накладная видаткова накладна 
Расходы по бюджету видатки по бюджету 
іРуководствуясь пунктом керуючись пунктом 

 
С 

Сводная ведомость зведена відомість 
Серьезные недочеты серйозні недоліки 
Следовать чьему-то примеру наслідувати чийсь приклад 
Следовать подобной логике йти за такою логікою 
Следовать советам врача виконувати поради (слухати порад) 

лікаря 
Следовать обычаям додержуватися (дотримуватися) 

звичаїв 
С Вашего согласия за Вашою згодою 
Свести на нет звести нанівець 
С виду на вигляд 
С глаза на глаз віч-на-віч 
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С готовностью охоче, з охотою 
С давних пор здавна 
Семейное положение сімейний стан 
С красной строки з нового рядка 
С целью предотвратить з метою запобігти 
С учетом поправок з урахуванням поправок 
С участием за участю 

 
Скрыться из виду зникнути з очей, щезнути 
Следующим будет выступать далі виступатиме 
Смета на объект кошторис на об'єкт 
Сметная стоимость кошторисна вартість 
Смещать с должности знімати з посади 
Смотреть в оба бути пильним 
Совершенствование существующих 
и поиск новых форм 

удосконалення існуючих і 
пошук нових форм 

Согласие, соглашение сторон угода сторін 
Сосредоточить усилия коллектива зосередити зусилля колективу 
Состав исполнителей склад виконавців 
Составить отчет скласти звіт 
Споры по контракту суперечки за контрактом 
Справиться в концелярии довідатися в канцелярії 
Спрос и предложения попит і пропозиція  
Списать в расход списати на видаток 
Спустя некоторое время через якийсь час 
Срочно направить к нам терміново направити до нас 
Ставить в известность повідомляти 
Стечение обстоятельств збіг обставин 
С чувством собственного 
достоинства 

з почуттям власної гідності 

Самый активный найактивніший 
Соблюдать закон дотримуватися закону 
Согласно приказу згідно з наказом 
Свидетельство о рождении свідоцтво про народження 

 
Т 
 

Текучесть кадров плинність кадрів 
Текущий год поточний рік 
Текучий момент сучасний (нинішній) момент 
Тем не менее проте, однак, і все ж 
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Терпеть убытки зазнати збитків 
Терять время втрачати час 
Техническое состояние технічний стан 
Течение дела хід справ 
Точки соприкосновения точки зіткнення 
Трудное положение скрутний стан 
Тщательно проверить ретельно перевірити 
 

У 
 
Убедительный пример переконливий приклад 
Убрать с должности усунути з посади 
Увеличение денежных средств збільшення коштів 
Уделять внимание приділяти увагу 
Удовлетворять требованиям відповідати вимогам 
Удостоверение личности особове посвідчення 
Ужесточить требования посилити вимоги 
Уклончивый ответ ухильна відповідь 
Установленный срок зазначений термін 
Учёт возможности урахування можливостей  
 

Ф 
 
Факт признания факт визнання 
Функции и обязанности работника функції і обов’язки працівника 
Функционирующий що функціонує, виконавець 

функції 
 

Х 
 
Халатное отношение недбале ставлення 
Хлопотать клопотатися 
Хождение денежных средств обіг коштів 
Хорошее отношение добре ставлення 
Хорошие отношения добрі стосунки 
Хранилище сховище, схованка 
 

Ц 
 
Цвет отделки колір оздоблення 
Целевое назначение цільове призначення 
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Целесообразное употребление доцільне вживання 
Цикл производственный виробничий цикл 
 

Ч 
 
Час от часу не легче щодолі, то важче 
Частное лицо приватна особа 
Через посредничество кого за посередництвом кого 
Через силу понад силу 
Чинить препятствие ставати на перешкоді 
Численное превосходство кількісна перевага 
Числиться в списках значитися в списках 
Чрезвычайная ситуация  надзвичайна ситуація 
 

 Ш 
 
Штат сотрудников штат співробітників 
Штатное расписание штатний розклад 
 

Ю 
 
Юбилейные торжества ювілейні урочистості 
Юридическое лицо юридична особа 
 

Я 
 
Явилась возможность трапилась можливість 
Явилось причиной було (стало) причиною 
Ядро проблемы суть проблеми 
Яростный противник завзятий (запеклий) 

супротивник 
Ящик почтовый скринька поштова 
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