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ВСТУП 

 
Державний статус української мови, закріплений Конституцією України, 

розширення сфери функціонування державної мови протягом останнього 

десятиліття зумовили потребу запровадження в закладах вищої освіти України 

обов’язкового курсу української мови, зокрема для студентів технічного 

профілю. 

Відповідно до Закону про мови в Україні, зокрема ст. 6 “Обов’язок 

службових осіб володіти мовами роботи органів і організацій”, ст. 11 “Мова 

роботи, діловодства і документації”, ст. 13 “Мова технічної і проектної 

документації”, особи з вищою освітою повинні володіти державною мовою  в 

обсязі, необхідному для виконання службових обов’язків. З огляду на це 

проблема піднесення рівня мовної грамотності студентів – майбутніх 

фахівців, культури професійного мовлення в загальнонаціональному вимірі 

набуває особливої актуальності. 

Предметом навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним 

спрямуванням)” є мова як національно-культурний феномен і засіб 

спілкування людей, зокрема й у професійній сфері.  

Мета курсу  підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної 

грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння 

ними основами офіційно-ділового, наукового, розмовно-офіційного стилів 

української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному 

мовному рівні. 

Курс передбачає ознайомлення з мовним законодавством України, 

вивчення норм української літературної мови (орфографічних, 

пунктуаційних, лексичних, морфологічних, синтаксичних, стилістичних) у 

професійному спілкуванні, правил складання професійних документів, 

з’ясування особливостей усного професійного мовлення, особливостей 

використання лексики і фразеології в професійному спілкуванні, засвоєння 

відомостей про терміни, професіоналізми, номенклатурні назви, опанування 

основ науково-технічного перекладу. 

Вивчивши курс, студенти повинні вміти: 

- складати професійні тексти і документи, дотримуючись норм сучасної 

української літературної мови; 

- усно спілкуватися українською літературною мовою, виконуючи службові 

обов’язки; 

- аналізувати і коригувати фахові тексти відповідно до норм української 

літературної мови; 
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-  складаючи професійні тексти і спілкуючись усно, правильно 

використовувати фахову термінологію, номенклатуру, фразеологію, 

іншомовні слова та їхні українські відповідники; 

- перекладати фахові тексти українською мовою. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування 

 
Практичне заняття № 1 (2 год.) 

Тема: «Державна мова – мова професійного спілкування» 

Мета: розширення знань про українську літературну мову і мову 

професійного спілкування; засвоєння понять про мову, мовленнєву, 

комунікативну компетенцію; забезпечення оволодіння орфоепічними, 

лексичними, стилістичними, граматичними нормами сучасного українського 

професійного мовлення. 

Студенти повинні знати: 

- предмет і завдання курсу «Українська мова (за професійним 

спрямуванням); 

- визначення «літературна мова, державна мова, національна мова, мова 

професійного спілкування»; 

- норми літературної мови у професійній сфері. 

Студенти повинні вміти: 

- давати визначення основних понять; 

- розпізнавати норми літературної мови, відповідно до норм уживати 

словосполучення, речення; 

- стилістично правильно оформлювати свою думку; 

- послуговуватися всім лексичним багатствам української мови, добирати 

синоніми, антоніми, фразеологізми, розпізнавати пароніми і вживати їх 

відповідно до значень. 

 
План 

1. Поняття національної та літературної мови. 

2. Найістотніші ознаки літературної мови. 

3. Мова професійного спілкування. 

4. Мовні норми. 

5. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. 

 
ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК 

1. Розкрийте зміст поняття «мова». 

2. Розкажіть про українську мову професійного спрямування як навчальну 

дисципліну, зміст і завдання її. 

3. Розкрийте зміст терміна «українська літературна мова». Якими ознаками 

відрізняється літературна мова від загальнонародної національної? 

4. Дайте визначення мовної норми, назвіть різновиди мовних норм. 
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5. Назвіть словники, що фіксують орфографічні норми. 

6. Який статус має українська мова в сучасній Україні. 

7. Розкажіть про мову і мовленнєву професійну компетенцію. 

 
ПРАКТИЧНИЙ БЛОК 

Вправа 1. Прочитайте текст, назвіть основні функції та особливості 

мови професійного спілкування. 

Специфіка мови професійного спілкування 

Мова професійного спілкування є поліфункціональною підсистемою 

літературної мови і виконує загальномовні та специфічні функції. Такими 

функціями є: 

1) номінативна (називання фахових реалій і понять); 

2) пізнавальна (знаряддя й спосіб фахового пізнання, запам'ятовування, 

оволодіння фаховим досвідом); 

3) аксіологічна (фахове та морально-етичне оцінювання); 

4) комунікативна (спілкування в професійній сфері); 

5) культуроносна (збереження й передавання фахових знань і культури 

професійного спілкування); 

6) естетична (мовностилістична довершеність текстів) та ін. 

В основу мови професійного спілкування покладена сучасна літературна 

мова. Проте в конкретній професійній мовленнєвій ситуації вона змістово 

редукується (зменшується, спрощується), залежно від галузі знання і 

предмета спілкування стає монотематичною, збагачується професійною 

лексикою і фразеологією. Це відбувається лише тоді, коли суб'єкти 

комунікації переходять на професійний рівень свідомості. 

Мова професійного спілкування, крім уже названих, має й інші 

особливості. Характерною її ознакою є діалогічність. Професійна діяльність 

потребує обміну думками, обговорення певних проблем чи окремих питань, 

прийняття рішень, тому 

фахівці вступають у безпосередній словесний контакт, і комунікативний 

процес між ними протікає як активна мовленнєва взаємодія. 

Професійній мові, як і науковій, властиві певні комунікативні якості: 

абстрагованість, логічність, точність, ясність, об'єктивність. Крім того, вона 

має бути чистою, виразною, естетичною (3 посібника). 

Вправа 2. Прочитайте текст, з'ясуйте, що є важливим для ділової 

людини у досягненні успіху. 

Вибір професії передбачає вільне володіння українською літературною 

мовою взагалі та мовою певної професії зокрема, забезпечення високого 

рівня культури мовлення. Сучасна ділова людина має пам'ятати, що вона  
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представляє молоду державу на світовому рівні й розбудовує її, а мова будь- 

якої держави – це її візитівка. З нами говоритимуть на рівних лише тоді, 

коли ми доведемо словом і ділом, що Україна спроможна посісти належне їй 

місце в Європі й у світі як держава, громадяни якої себе поважають, 

усвідомлюють себе народом, покликаним самою історією відродитися і гідно 

увійти в цивілізований світ. І державна мова в цьому процесі відіграє дуже 

важливу роль. «Яка мова, така й рада», – засвідчує народна мудрість. 

Корисно дослухатися і до думки корифеїв, зокрема видатного українського 

мовознавця О. Потебні, який ще в минулому столітті пророче  сказав: 

«Денаціоналізація (українства) зводиться до поганого виховання; до 

моральної хвороби; до неповного користування наявними засобами 

сприймання, засвоєння, впливу; до послаблення енергії думки; до 

мерзенності запустіння на місці витіснених, але нічим не замінених форм 

свідомості; до послаблення зв'язку молодих поколінь з дорослими, що 

замінюється лише слабким зв'язком з чужими; до дезорганізації суспільства, 

аморальності, спідлення». 

Сьогодні відкриваються можливості для зміцнення й розбудови 

української державності. Це означає розширення перспектив для ділової 

співпраці, передусім для тих, хто поділяє Шевченкову пересторогу: «І 

чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» (3 посібника). 

Вправа 3. Прочитайте текст і назвіть, від чого залежить 

комунікативна компетенція. 

Комунікативна компетенція 

Індивід, крім знання мови, мусить уміти використовувати її в 

конкретному контексті й ситуації, тобто володіти комунікативною 

компетенцію. 

Комунікативна компетенція – сукупність знань про спілкування, 

вербальних і невербальних засад інтеракції, умінь їх ефективного 

застосування у конкретному спілкуванні в ролі адресанта і адресата.  

Комунікативна компетенція залежить від: 

• комунікативних інтенцій (утримування в пам'яті сказаного і постійна 

кореляція плину спілкування з метою мовця, його проміжними та 

кінцевими результами); 

• дотримання комунікативних стратегій, що допомагають досягти 

необхідного результату комунікації; знання особистості співбесідника; 

зворотного в'язку в комунікації, що передбачає врахування психологічних 

особливостей (темпераменту, переваг, уподобань тощо) адресата, його 

соціальних ролей; уміння долати психологічні «фільтри», розбивати 
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психологічні «щити»; уміння володіти навичками декодування «мови тіла» 

співбесідника (паралінгвістичних засобів) тощо; 

• постійної орієнтації в умовах та ситуації спілкування; 

• орієнтації і підтримання самого процесу спілкування, тобто контролю за 

цим процесом; 

• контролю власної мовленнєвої поведінки, емоцій тощо. 

Однак комунікативна компетенція не означає автоматичного її 

використання (Ф. Бацевич). 

Вправа 4. Розкрийте зміст поданого нижче висловлювання, 

з'ясувавши спочатку значення слова «менталітет». 

Національна мова є засобом вираження менталітету нації (3 посібника). 

Вправа 5. Запишіть словосполучення, дібравши з поданих у дужках 

потрібний іменник чи прикметник, поясніть свій вибір. 

Приватна (е) (діло, справа), (на справі, ділі) довести щось, громадські 

(справи, діла), земельні (справи, діла), словом і (справою, ділом) допомагати, 

слухати (діло, справу), заводити (справу, діло) на когось, переглянути (діло, 

справу) підсудного, тека зі (справами, ділами), (діло, справу) робити, 

(справами, ділом) сприяти, (діло, справа) Іваненка, педагогічна (е) (діло, 

справа), (справа, діло) на мазі. 

Вправа 6. Виберіть із дужок один варіант слова, обґрунтуйте свій 

вибір. 

Кожен народ, хоч (і, й) є часткою людства (і, й) живе за законами 

загальнолюдського розуму, має право (й, і) повинен мірковувати (наді, над) 

власними проблемами, які висуває (переді, перед) нами історія.  

Такою непростою, болісною проблемою (у, в, на) Україні є мовна 

ситуація, що склалася (в, у) молодій суверенній державі. 

Не будемо (з, зі) ораторським надривом говорити про цю ситуацію, бо 

стукіт наших небайдужих сердець може потьмарити розум. На часі – 

спрямовувати енергію (у, в) наукове, виважено зріле, історично реальне 

річище розв'язання проблем функціонування державної мови.  

Не розрада (і, й) розпука, не звинувачення урбанізованого українства (у, 

в) втраті національної совісті, а велика освітня робота, надолужування 

втраченого за століття (у, в) культурі, мові повинні стати матеріальною 

силою національного відродження... 

З величезною прикрістю доводиться констатувати, що досі юридичного 

підтвердження (у, в) законодавчих актах не одержала вимога про володіння 

мовою не на побутовому рівні, а на рівні професійному... (Ф. С. Бацевич). 

 

 

9 



Вправа 7. Знайдіть і виправте помилки. Поясніть, які норми 

сучасної української літературної мови порушено в поданих 

словосполученнях. 

У відповідності до ст. 10 Конституції України; згідно чинного 

законодавства; у залежності від ухвали; по відношенню до представників 

бізнесу; не дивлячись на протести; у порівнянні з минулим місяцем. 

Вірна відповідь; приймати (прийняти) міри; тимчасово призупинити 

співпрацю з партнером. 

Існуюче законодавство; існуючі ціни; виконуючий обов'язки директора; 

страйкуючі на майдані люди; з наступаючим Новим роком; головуючий 

(зборів, засідання); організуючий центр; відстаючий учень; біжучий рядок.  

Вправа 8. Письмово розкрийте зміст поданого нижче 

висловлювання. 

Як одна з істотних ознак нації українська мова виконує об'єднувальну 

функцію. 

Вправа 9. Користуючись словником, поставте наголос у поданих 

словах. Поясніть випадки подвійного наголошування.  

Одинадцять, кілометр, пізнання, новий, фірмовий, також, цінник, 

напишу, жалюзі, фаховий, феномен, листопад, 

каталог, недоторканність, прошу. 

Вправа 10. Доберіть синоніми до поданих нижче слів, запам'ятайте 

їх. Поясніть правопис слів іншомовного походження. 

Аргумент, пріоритет, стимул, експеримент, компенсація, авторитет, 

ідентичний, аванс, безапеляційно. 

Вправа 11. Подані нижче іменники поставте у формі родового 

відмінка, запишіть і поясніть правопис закінчення. 

Акредитив, буклет, відсоток, аудитор, дивіденд, бюджет, цінник, 

вексель, продаж, надлишок, брокер, кадастр, фонд, банк. 

Вправа 12. За тлумачним словником з'ясуйте значеннєві відтінки 

слів одного синонімічного ряду. Складіть словосполучення з кожним із 

них. 

1. Замісник, заступник; багато, чимало; загальний, спільний; положення, 

становище, стан; тепер, зараз, нині. 

2. Закінчити, завершити; наступний, подальший; екземпляр, примірник. 

Вправа 13. Від поданих слів утворіть стандартні словосполучення з 

прийменниками. 

Мати, мета; відповідно, закон; мати, увага; взяти, увага; згідно, 

інструкція; заслуговувати, увага; ставити, мета.  

 

10 



Вправа 14. До поданих прикметників доберіть іменники, утворюючи 

з ними словосполучення. З'ясуйте значення цих слів. 

Виборний, виборчий; військовий, воєнний; гарантований, гарантійний; 

книжковий, книжний; писемний, письмовий, письменний; інформативний, 

інформаційний; перекладацький, перекладний; чисельний, численний.  

Вправа 15. Перепишіть, зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке є 

правильним у конкретному сполученні, свій вибір обґрунтуйте. Як 

називаються слова, що подані у дужках? 

(Засвоювати, освоювати) правила; (засвоювати, освоювати) землі; 

(засвоювати, освоювати) кошти; (ознайомити, познайомити) з приятелями; 

(втратити, втрати) під час транспортування; фінансові (витрати, втрати); 

(витрати, втрати) на соціальне забезпечення; (витрати, затрати) матеріальних 

і фінансових ресурсів; (виплата, оплата, плата) відсотків; умови (виплати, 

оплати, плати);(виплати, оплати, плата) за навчання; (обумовлювати, 

зумовлювати) якість; (обумовлювати, зумовлювати) пунктом договору; 

(заснований, оснований) на вченні; (засноване, основане) товариство; 

(професійний, професіональний) обов'язок; (професійний, професіональний) 

театр. 

Вправа 16. Виявіть порушення мовних норм у наведених реченнях.  

Відредагуйте. 

1. Це був його перший дебют. 2. На протязі листопада п’ять майбутніх 

офіцерів внутрішніх військ із 717 навчальної групи отримали зауваження за 

порушення військової дисципліни. 3. У зимову сесію ми здаємо шість заліків. 

4. В грудні ми плануємо поїхати до Єгипта. 5. Роботу не було виконано через 

тяжкі погодні умови. 6. Керівництво факультетом проводить заходи по 

покращенню успішності. 7. Густий дощ і холодний вітер заважав нам іти 

вперед. 8. Вимушені відмовити Вам, тому що Ваша пропозиція нам потрібна 

як торішній сніг. 9. Ми виготовляємо більш надійніші замки. 10. Нас 

цікавлять службовці, постійно підвищуючі свій професійний рівень. 

Вправа 17. Перевірте, чи знаєте ви значення даних слів. Якщо 

необхідно, користуйтеся тлумачним словником. 

Мова, мовлення, спілкування, комунікація, суспільство, партнер, 

інформація, поведінка, перспектива, усне мовлення, комунікант, засоби 

мовлення, мистецтво, розкіш. 

Вправа 18. Виявіть можливість/неможливість чергувань у/в у 

поданих прикладах. 

Жив у Харкові, виріс в Одесі, навчався в інституті, конспектувала в 

бібліотеці, глянув у вікно, зустрілися в театрі, вранці, вступ, учитель, вправа,  
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уряд, вразливий, вродливий, власний, влітку, восени, уникнути, утрьох, 

впізнати, умовити, установа, установити, умова, вперше.  

Вправа 19. Прочитайте два діалогічні тексти і скажіть, чи написані 

вони сучасною літературною мовою? Обґрунтуйте відповідь.  

1. - Щастя, дитинко, це доля... 

- А що таке доля? 

- Доля – це такий квіт, що його тяжко дістати. 

- А гарний він, цей квіт? 

- Чи гарний, кажеш? Авжеж, що гарний. Як дивитися на нього, то очі 

радуються, на серці робиться весело, і дивишся – не надивишся. 

- Мамо, я хочу цього гарного квіту... (Лепкий). 

2. - Чому ж ти, Петре, не вивчив уроку? 

- Підручника не було. 

- А де ж він подівся? 

- Батько привезли на зиму сіно і привалили... 

- То коли ж ти все-таки підготуєш урок? 

- Коли корова сіно з'їсть (Нар. творчість). 

Вправа 20. Перепишіть речення. Які функції мови вони 

характеризують? 

1. Хто не знає, нехай людей спитає. 

2. Добре тому жити, хто вміє гарно говорити. 

3. Мова – втілення думки. 

4. Що багатша думка, то багатша мова. 

Вправа 21. Визначте, у прямому чи непрямому значенні вжиті 

виділені слова. Введіть словосполучення у речення. До яких стилів 

належать утворені речення? 

Мати на увазі, поставити на вид, втягнутися у сварку, влетіло від 

керівника, наводити нові порядки, груба людина, складати екзамен, важкі 

часи, центр міста. 

Вправа 22. Прочитайте вірш харківського поета В'ячеслава 

Романовського. З'ясуйте, на які функції наголосу звертає увагу автор.  

Наголос – то зовсім не дрібниця, 

З наголосом вірно подружи – 

І відкриє слово таємницю: 

Образи, образи, образи. 

Наголос – і вчуєш в серці крицю, 

І відваги стане, й висоти, 

Відтепер не можна помилиться: 

Молоти, молоти, молоти. 
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Хай ідуть слова до нас не ниці: 

Грав музика, музика жила. 

Наголос – це дзвінкова криниця 

І народу, і твого села. 

Вправа 23. Поясніть відмінності у значенні поданих слів.  

Термін – термін, рація – рація, повз – повз, атлас – атлас, три – три, рись 

– рись, завод – завод, орган – орган, терен – терен, клинок – кленок, мати – 

мати, насипати – насипати, спав – спав, блок – блок, немає – не має, удар – 

удар, бал – бал, Роман – роман, топити – топити, став – став, міна – міна, 

початок – початок, клуб – клуб, крона – крона, бюро – бюро, орел – Орел, 

лютий – лютий, будиш – будеш, жати – жати, вижити – вижити, блок – блок, 

програти –програти, трусити – трусити, пара – пара, винний – винний, захват 

– захват, метр – метр, біль – білль. 

Вправа 24. Складіть по 2 речення, у яких подані іменники 

позначали б осіб 1) чоловічої; та 2) жіночої статі. 

Колега, менеджер, інженер, керівник, професор, працівник, секретар, 

директор, староста, завідувач, маестро, заступник. 

Вправа 25. Визначте рід іменників. Утворіть словосполучення з 

прикметниками. 

Насип, кров, дріб, міць, повінь, туш, вісь, міль, художник, борець.  

Вправа 26. Згрупуйте синонімічні ряди. З’ясуйте, які із слів можуть 

бути використані в офіційно-діловому стилі? 

1. Робота, боротись, чемний, битись, ввічливий, стинатися, справа, 

коректний, заняття, гречний, труд, шанобливий, змагатися,  служба. 

2. Швидкий, безмежний, хоробрий, стрімкий, мужній, нескінченний, 

сміливий, безкраїй, скорий, безмірний, легковірний, відважний, хуткий, 

неозорий, прудкий, безстрашний. 

Вправа 27. А. Подані іменники розподіліть на чотири групи: 

жіночого, чоловічого, середнього та подвійного роду. З'ясуйте, за якими 

ознаками визначається їх рід. Б. Складіть речення з іменниками 

спільного роду у значенні чоловічого і жіночого роду. 

Правда, суддя, роззява, весілля, полум'я, імпресаріо, дівча, невдаха, 

рілля, міжряддя, рідня, вовк, меню, леді, нероба, надвечір'я, маестро, лівша, 

президент, вчений, путь, ступінь, соня, біль. 

Вправа 28. Запишіть власні назви, додавши відповідну родову 

форму прикметника чи займенника. 

Делі, Чикаго, Баку, Нью-Йорк (міста); Терек, Міссісіпі, Сирдар'я (річки); 

Сомалі, Чилі, Китай (країни); Оаху, Некер, Кауаї (Гавайські острови); Ері, 

Онтаріо, Байкал (озера). 
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Вправа 29. Розкрийте дужки, поставивши іменники у потрібному 

відмінку, поясніть уживання відмінкових закінчень та чергування 

приголосних звуків. 

Звертаємося до Вас із (вдячність, подяка, пошана); розмовляти з (мати, 

батько, сестра, школяр, учень, товариш); працювати у/на (поле, будівництво, 

плантація, завод); стояти на (стежка, дорога, поріг, узгір'я, узбіччя); купити в 

(аптека, кіоск, універмаг); відпочивати в/на (річка, пансіонат, санаторій, 

берег моря); жити на другому (поверх). 

Вправа 30. Подані іменники розподіліть на дві групи: 1) іменники, 

які можуть мати форму однини і множини; 2) іменники, що мають 

тільки форму однини. 

Дорога, оснащення, лілія, продаж, волейбол, забезпечення, кредит, 

задум, зброя, музика, крапля, інвентаризація, слава, селянство, техніка, честь, 

очерет, літо, століття, професор, паспорт, пісок, мило, правильність. 

Вправа 31. Виберіть іменники, що мають тільки форму множини. 

Документи, солодощі, фінанси, ножиці, прибутки, доходи, жнива, двері, 

Чернівці, заходи, шахи, шкарпетки, черевики, дріжджі, окуляри, засоби, 

Гімалаї, Тбілісі, відносини, дрова, Суми, дебати, Карпати. 

Вправа 32. Згрупуйте подані прикметники за розрядами: якісні, 

відносні, присвійні. 

Відомий меценат, заповітна мрія, експериментальний проект, сільський 

клуб, світовий ринок, атомна електростанція, сумлінний працівник, 

Петренків звіт, керівні документи, людський потік, вигідний кредит, 

директорський кабінет, вовчі зуби, бджолиний рій, дерев’яні сходи, 

технічний огляд, материнське серце, бухгалтерський облік, директорова 

ручка, скрутне становище, автомобільна техніка, професійний обов’язок, 

студентський квиток, студентова книга. 

Вправа 33. Поясніть значення прикметників, що переходять з 

одного розряду в інший. 

Залізна воля, металевий голос, шоколадна шкіра, козацький характер, 

медовий місяць, сонячна усмішка, срібний дощ, золоті руки, орлиний зір, 

вовчий апетит, ведмежа послуга, драматична розмова.  

Вправа 34. Перепишіть слова, опускаючи дужки. 

З/за, на/в/коло, в/супереч, на/в/круги, з/посеред, на/передо/дні, 

по/відношенню, в/наслідок, в/з/довж, за/для, на/при/кінці, під/час, під/кінець, 

з/поміж. 

Вправа 35. Виправте помилки у словосполученнях з керуванням.  

Призвести матеріальні втрати, запобігати зловживання, рахувати 

придатними для використання, обсяг замовлення більший попереднього,  
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повідомити по телефону, використовувати у відповідності з інструкцією, 

звітувати кожен місяць, проводити наради по понеділкам, зустрічатися кожен 

день, виступити по вказівці керівництва, відпустка по сімейним обставинам, 

звільнитися по власному бажанню, прибути у десять годин тридцять хвилин. 

Вправа 36. А. Перекладіть українською мовою. Виявіть неповні 

речення. Відновіть склад неповних речень. Б. Визначте порядок слів у 

реченнях. У реченнях з непрямим порядком слів спробуйте змінити 

порядок слів на прямий, поясніть, як змінюються логічні акценти.  

Сегодня внедрение банковских платежных карточек является 

важнейшей тенденцией развития технологии безналичных расчетов 

банковской деятельности. Это средство расчетов предоставляет всем 

использующим его лицам и организациям множество преимуществ. Для 

клиентов – удобство, надежность, практичность, экономия времени, 

отсутствие необходимости иметь при себе крупные суммы наличных денег. 

Для кредитных организаций – повышение конкурентоспособности и 

престижа, наличие гарантий платежа, снижение издержек на изготовление, 

учет и обработку бумажно-денежной массы, минимальные временные 

затраты и экономия живого труда. Карточки как финансовый инструмент 

постоянно совершенствуются, растет сфера их применения, расширяется 

комплекс оказываемых услуг с их использованием. Владельцем платежной 

карты может быть как физическое лицо, имеющее в банке-эмитенте личный 

счет, так и юридическое лицо, которому открывается счет корпоративный. 

На украинском рынке получили достаточно широкое распространение так 

называемые «зарплатные» карточки (Из журнала). 

Вправа 37. Перекладіть українською мовою, охарактеризуйте 

речення за метою висловлювання. 

Кто угрожает компании? Первый и, возможно, наиболее важный вопрос, 

на который эксперт должен ответить, – почему данная организация 

нуждается в заключении по безопасности. Прежде чем составлять доклад по 

мерам безопасности, проанализируйте всю информацию, разложите её, как 

говорится, по полочкам (Из журн.). 

Вправа 38. Розставте розділові знаки в реченнях, поясніть їх 

уживання. 

1. В житті найперше це притомність духу тоді і вихід знайдеться з 

нещасть. 2. Коли буду я навіть сивою і життя моє піде мрякою я для тебе 

буду красивою а для когось може й ніякою (Л.Костенко). 3. Епоху де б 

душею відпочить з нас кожен має право вибирати (М.Рильський). 4. Я так її я 

так люблю мою Україну убогу що проклену святого Бога за неї душу 

погублю! (Т.Шевченко). 5. Як є краса то нащо їй покраси? А як нема то 
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стрічка не поможе (Леся Українка). 6. Література крім усього іншого це ще й 

прекрасне те що приваблює людину не лише своїм змістом але й чарує 

красою форми її довершеністю (О. Гончар). 

 
Вправи і завдання для підвищення культури мовлення 

1. Відредагуйте речення. 

1. Позавчора я отримав повідомлення про грошовий перевод, але до цих 

пір не можу його отримати із-за поганої роботи пошти. 2. Розповідаючи 

друзям про давню пригоду, Мишкові здалося, що все те відбувалося не в 

далекі роки, а ось тепер. 3. Підписку на газети і журнали можна оформити на 

протязі двох місяців. 

2. Прочитайте скоромовку, вимовляючи її якомога швидше. На 

яких словах можна «спіткнутися» і чому? Поясніть лексичне значення і 

звукове оформлення цих слів. 

Чи то лис, чи то ліс, чи то кинь, чи то кінь, чи то кит, чи то кіт – звуки 

плутати не слід. Обережно хитрий лис до нори вечерю ніс. Біг додому лісом 

лис, шелестів над лисом ліс (Л. Андрієнко). 

3. Виявіть суржик, відредагуйте. 

1. При співставленні показників виявились неточності у підрахунках. 2. 

В кращу сторону відмічаю курсантів Бондаренка і Корнійчука. 3. Студент 

Тищенко являється відмінником навчання. 4. Відповідаючим за організацію 

міроприємства назначаю товариша Сидоренко. 5. Бухгалтер запевнила, що 

заключі дані співпадають. 6. Наш бувший директор став народним 

депутатом. 7. У нас самі низькі ціни. 8. Мене дуже зацікавив номер журналу, 

вийшовший у квітні. 9. Просимо всіх зібратися у п’ятнадцять годин тридцять 

хвилин. 10. Засідання проводилося дві неділі тому назад. 

4. Виберіть правильний варіант. Поясніть значення. 

Протягом року – на протязі року; закривати (відкривати) книжку – 

розгортати (згортати) книжку; корк (на дорозі) – затор (на дорозі); відчиняти 

(зачиняти) двері, вікна – відкривати (закривати) двері, вікна; кидатися в очі 

(про річ, що привернула нашу увагу) – впадати у вічі (про річ, що привернула 

нашу увагу); примусити піти – заставити піти; купувати в розстрочку – 

купувати на виплат (на виплату); брати участь – приймати участь, задавати 

питання – ставити питання; піти за хлібом – піти по хліб. 

5. Прочитайте слова. Введіть іх у словосполучення. Поясніть 

відмінності у значенні. З п’ятьма парами складіть речення. 

Вважати – гадати – рахувати, отримати (одержати) – здобувати 

(набувати, діставати), гривна – гривня, протягом – на протязі, задавати – 

 

16 



ставити, замерзнути – змерзнути, ложа – ложе – лоджія, виглядати – мати 

вигляд, питання – запитання. 

6. Визначте функції наголосу в поданих прикладах. 

Квартал – квартал, людський – людський, гаряче – гаряче, черговий – 

черговий, колос – колос, пересипати – пересипати, високо – високо, 

апостроф – апостроф, ріки –ріки. 

7. Виправте помилки у реченнях. 

1. У концерті беруть участь багато студентів. 2. Кожен працівник або 

службовець повинні знати правила ділового спілкування. 3. І служба, і  

навчання є для нас однаково важливою. 4. Частина робіт були відправлені на 

конкурс. 5. Значна кількість документів повинні бути затвердженими. 6. 

Курсант Ткаченко і курсант Романюк іде у звільнення. 7. Не була подана ні 

заява, ні автобіографія. 

 
 

Рекомендована література: [1, 4, 5, 8, 9, 10]. 
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