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Вступ 

В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення 

української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства 

постала настійна потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності 

держави, забезпечення використання її у професійній діяльності кожного. Завдання вищої 

школи – готувати фахівців нової генерації: кваліфікованих, грамотних, компетентних, які б 

досконало, ґрунтовно володіли українською літературною мовою. Акцент переноситься з 

традиційної настанови – засвоєння відомостей про літературні норми усіх рівнів мовної 

ієрархії на формування навичок професійної комунікації, студіювання особливостей 

фахової мови, на розвиток культури мови, мислення і поведінки особистості. Мова потрібна 

не як сукупність правил, а як система світобачення, засіб культурного співжиття в 

суспільстві, самоформування і самовираження особистості. Науково доведено, що 

стрижневими компонентами професійно-комунікативної діяльності є мовленнєва 

компетенція і компетентність. Реалізація цього завдання у вищих навчальних закладах 

України здійснюється шляхом вивчення курсу «Українська мова». Зміст дисципліни 

покликаний не лише узагальнити й систематизувати знання з української мови, набуті 

студентами у школі, а й сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і 

писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і 

навички для оптимальної мовної поведінки у суспільстві. У цьому посібнику, насамперед, 

подано спільні для всіх сфер професійного спілкування рекомендації, визначено загальну 

спрямованість курсу та обов’язковий обсяг знань, якими повинні оволодіти студенти.  

Отже, метою курсу є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної 

грамотності, комунікативної компетентності студентів. 
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Тема.  Документація щодо особового складу 

План 
1. Особливості складання заяв. 

2. Вимоги до оформлення автобіографії. 

3. Резюме як сучасна форма самопрезентації. 

4. Особливості характеристики. 

5. Вимоги до заповнення особового листка з обліку кадрів та особової картки. 

6. Наказ як документ щодо особового складу. 

Література: 

1.Дороніна М. Культура спілкування ділових людей. - К.: 1998. 

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

спілкування. - Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. - 480с. 

3. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник. За ред. Н.Д. Бабич. - Чернівці: 

Книги - ХХІ, 2005. - 572с. 

4.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. Навчальний посібник. - К.: Літера ЛТД, 2002. - 

480с. 

 Документація щодо особового складу містить інформацію про особовий склад 

підприємства (організації), зафіксовану в заяві про прийняття (звільнення, переведення) на 

роботу, наказах про особовий склад, автобіографіях, резюме, характеристиках тощо. 

Заява викладає прохання або пропозицію однієї чи кількох осіб, адресовані установі 

або посадовій особі й складається з таких реквізитів: 

1. адреса (назва організації або службової особи); 

2. відомості про заявника (прізвище, ім`я, по батькові; адреса, іноді – посада); 

3. назва виду документа (заява); 

4. текст; 

5. перелік додатків із зазначенням кількості сторінок; 

6. підпис автора; 

7. дата. 

Якщо заява адресується до тієї ж організації, де працює автор, не треба зазначати 

адресу, паспортні дані, а достатньо назвати посаду та місце роботи (структурний підрозділ). 

Структура тексту заяви така: 

 прохання (висновок); 

 обгрунтування прохання (докази); 

 додаток (при потребі). 

 

Зразок заяви. 

                                                                          Директорові ТОВ “Радар” 

                                                                         п. Тимченку З.М. 

                                                                        Черниш Тетяни Іванівни, 

                                                                         що мешкає за адресою: 

                                                                      250023, Київ-23, вул. Шовковична,3, кв.7     

                                                                        тел.: 239-17-18 

 

Заява 

 

Прошу прийняти мене на роботу до відділу комплектування на посаду старшого 

інженера з 20.08.2002. 

Додаток: 1. Копія диплома про вищу освіту на одній сторінці в 1 прим. 

                      2. Трудова книжка. 

                          3.Особовий листок з обліку кадрів на трьох сторінках в 1 прим. 

 

10.08.2000                                                                                             Черниш 
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Автобіографія -документ, у якому особа, яка складає його, подає опис свого життя 

та діяльності у хронологічній послідовності. 

 Основна вимога до такого документа – досягти вичерпності потрібних відомостей і 

лаконізму викладу. 

 Кожне нове повідомлення починається з абзацу. 

 Реквізити: 

1. прізвище, ім`я, по батькові у називному відмінку; 

2. дата, місце народження; 

3. відомості про навчання; 

4. відомості про трудову діяльність; 

5. відомості про громадську роботу; 

6. короткі відомості про склад сім`ї. 

 

Автобіографія 

 

 Я, Коваль Петро Сидорович, народився 18 лютого 1959 року в с. Угринів 

Тисменицького району Івано-Франківської області, …......... 

 

 14.04.01 р.         Коваль 

 

Резюме як стисла інформація, де перелічуються анкетні дані та все те, чим 

займалася особа до останнього моменту, стає все більш популярним. Воно надсилається 

поштою або факсом, можна занести і особисто. З тексту резюме работодавець повинен 

зрозуміти, чого бажає претендент на вакантну посаду, що вміє і чого вартий. Необхідно 

старанно вкласти  в сторінку тексту усю свою індивідуальність, підкресливши всі позитивні 

моменти. Форма повинна бути набрана на комп`ютері, старанно відредагована та 

надрукована на папері найвищого гатунку. 

 Текст викладається у зворотньому хронологічному порядку. 

 Цінною є додаткова освіта – з економіки, права, мови, діловодства, маркетинга, 

роботи на комп`ютері і т.ін. 

Як скласти резюме? 

 Спочатку напишіть своє прізвище, ім`я, по батькові, домашню адресу та телефон, 

вкажіть свій вік. Потім висловлюйте свою інформацію за пунктами: 

Мета резюме – місце, на яке ви претендуєте. 

Освіта. Спочатку – вища освіта : який вуз, в якому році закінчили, отримана 

спеціальність. Потім –інші види освіти до року закінчення школи. 

Трудова діяльність. Перелік з теперішнього часу до момента закінчення школи. 

Якщо, наприклад, під час навчання в школі ви працювали на підприємстві , це 

теж можна віднести до трудової діяльності. 

Спеціальні знання. Тут треба перелічити усі ваши вміння та навички, навіть 

наявність діловиз зв`язків, - все, що може зацікавити работодавця. 

Сімейний стан і наявність дітей. Якщо резюме подається на англійській мові – стать. 

На додаток до резюме можна додати рекомендаційний лист шефа, у якого ви раніше 

працювали, або людини, достатньо відомої в тій галузі, де ви збираєтеся працювати, а 

також «життєпис», якщо ви хочете розповісти більш детально про себе і свою біографію. 

Характеристика пред`являється при вступі до учбового закладу або 

працевлаштуванні, висуванні на виборні посади та при участі у конкурсі на зайняття 

вакантної посади тощо. В ній дається оцінка ділових та моральних якостей працівника за 

підписами представників адміністрації. 

 Реквізити: 

1. назва виду документу; 
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2. анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, посада, вчений ступінь і звання (якщо вони є), 

рік народження, національність, освіта) – справа у стовпчик; 

3. текст (викладається ставлення до роботи, підвищення професійного та наукового рівня, 

стосунки у трудовому колективі, згадуються  заохочення та стягнення); 

4. висновки ( зазначається призначення характеристики); 

5. дата складання; 

6. підпис відповідальної службової особи, печатка організації, що видала характеристику. 

Текст викладається від третьої особи. Документ пишуть або друкують у двох 

примірниках, один з яких видають особі або надсилають до установи, підприємства, що 

його вимагали, а другий (копію) підшивають до особової справи. 

 

Характеристика 

 

        Іванова Іллі Романовича, 

        1958 р. народження, українця, 

        освіта – середня спеціальна 

 

П. Іванов Ілля Романович працює ____________________ з_________________           

на посаді ______________ 

… 

(кожне нове повідомлення друкується з абзацу) 

Характеристику видано для подання за місцем вимоги. 

 

 20.06.2001 р.    (підпис)  Розшифрування підпису 

                          Печатка 

 

Особові листки з обліку кадрів є  необхідним документом, що його заповнює 

громадянин під час  приймання його на роботу (навчання),  для участі в певному конкурсі 

тощо. Такий документ є узагальненням автобіографічних даних громадянина шляхом 

фіксації їх у таблицях. 

 Реквізити: 

1. назва виду документа (особовий листок; анкета наукового працівника); 

2. прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, фото, відомості про освіту; 

3. відомості про наукові ступені, вчені звання; 

4. якими мовами володіє; 

5. трудова діяльність; 

6. державні нагороди; 

7. зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки; 

8. відомості про родину, паспортні дані; 

9. домашня адреса; 

10.  особистий підпис; 

11.  дата заповнення документа. 

Особова картка - стисле подання автобіографічних даних громадянина для 

подальшого їх кодування та механізованої обробки у відділі кадрів підприємства, установи 

чи організації. 

Наказ щодо особового складу – це розпорядчий документ, що видається керівником 

установи. Накази регламентують прийняття на роботу, звільнення, переміщення 

працівників по службі, відрядження, відпустки, заохочення, стягнення тощо. 

 У порівнянні з наказами з основної діяльності складання і оформлення наказів щодо 

особового складу має деякі особливості. 

 Реквізити: 

1. повна назва установи; 
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2. номер; 

3. дата; 

4. заголовок; 

5. назва виду документа; 

6. текст; 

7. підпис керівника установи.                     

          

Відкрите акціонерне товариство “Зірка” 

Наказ 

 

від “___”___________200_ р.                  №_____                                Місто______ 

 

                                     про прийняття на роботу за контрактом 

 

ПРИЗНАЧИТИ: 

 

                                        (прізвище, ім`я, по батькові) 

 

на посаду начальника планового відділу на умовах укладеного з ним контракту від 

“___”______________200_ р. з “____”____________200_ р. 

 

Підстава: контракт від “___”____________200_ р. 

 

Директор ______________ (підпис та його розшифрування) 

 

З наказом ознайомлений “___”____________200_ р. 

 

 

Контрольні    запитання 

 

1. Порівняйте автобіографію і резюме. 

2. Від якої особи викладається текст характеристики? 

3. У скількох примірниках складається характеристика? 

4. Охарактеризувати особовий  листок з обліку кадрів. 

5. Назвіть реквізити наказу щодо особового складу. 
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 Тема. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Рівні 

володіння українською літературною мовою. 
План 

1. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. 

2. Два рівня володіння українською літературною мовою: 

А) мовлення правильне (норми літературної мови);  
Б) комунікативно-доцільне мовлення (змістовність, логічність, точність, виразність, 

доречність). 

Література: 

1.Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. - Львів: Світ, 2003. - 434с. 

2.Пентилюк М.І. Культура мовлення і стилістика. – К.: Вежа, 1994. 

3.Словник-довідник з культури української мови. – Львів: Фенікс, 1996.  

4.Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс. 

Навчальний посібник. К.: Вища школа, 2007 - 823с 

Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення 

· Стилістика як наука розглядає виражальні мовні засоби і стилі мовлення. У залежності від 

предмету дослідження виділяють стилістику мови й стилістику мовлення. 

1. Стилістика мови вивчає стилістичні ресурси всіх мовних рівнів: лексики, фразеології, 

морфології, синтаксису. Стилістика мови включає поняття синонімії (лексичної, 

морфемної, граматичної – морфологічної й синтаксичної). Наприклад, іменник губи – 

стилістично-нейтральне слово. Зате його синонім уста має відтінок урочистості й 

вживається здебільшого в художньому стилі. 

2. Стилістика мовлення охоплює функціональні стилі мовлення (науковий, публіцистичний, 

офіційно-діловий, художній і розмовний), загальні ознаки стилю: 

-функцію висловлювання (спілкування, повідомлення); 

-завдання мовлення, мовленнєву ситуацію, тему і форму висловлювання; 

-стильові риси (образність – відсутність образності, емоційність – нульова емоційність); 

-мовні засоби (фонетичні, лексичні, словотвірні, морфологічні, синтаксичні). 

· З культурою мовлення насамперед пов’язують уміння правильно говорити і писати, 

добирати мовно-виражальні засоби відповідно до мети і обставин спілкування. Культура 

мови утверджує такі норми: 

- Лексичні – розрізнення значень і семантичних відтінків слів, закономірності лексичної 

сполучуваності. 

- Граматичні – вибір правильного закінчення, синтаксичної форми. 

- Стилістичні – доцільність використання мовно-виражальних засобів у конкретному 

лексичному оточенні, відповідній ситуації спілкування. 

- Орфоепічні – вимова. 

- Орфографічні – написання. 

· Предметом культури мови як галузі лінгвістичного знання є сукупність і система 

комунікативних якостей мови, до яких належатьзмістовність, точність, логічність, 

виразність, доречність. 

  

Поняття культури мови і культури мовлення 
Люди спілкуються між собою за допомогою мови;обмін думками,життєвим досвідом 

здійснюється в процесі мовлення . 

 Мовлення-це сукупність мовленнєвих дій,мета яких випливає із загальної мети 

спілкування . Основу мовлення становить мовленнєва діяльність,яка можлива тільки у 

суспільстві й зумовлена його потребами . Безпосереднім виявом мовлення є різноманітні 

акти в усній (звуковій) і писемній реалізації . Звуковою реалізацією мовлення є 

спілкування . 
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 Спілкування-це обмін інформацією,передача її однією людиною іншій .Формами 

спілкування є діалог, полілог,монолог . Отже,обов'язковим учасником спілкування крім 

мовця ,є реальний чи уявний слухач . 

  

У процесі спілкування мовлення поділяється на відрізки,які мають певну протяжність і 

членуються на самостійні частини . Найменшою вимовною одиницею є фраза. Це 

відрізок з синтаксично-фонетичною цілісністю та інтонаційною оформленістю,обмежений 

двома досить тривалими паузами . Фраза-це одиниця фонетична,тому її не можна 

ототожнювати з реченням (граматична одиниця). Речення і фраза:3нижена ціна 

застосовується у контрактах з подовженим строком дїі,коли економічні умови 

виробництва товару можуть істотно змінюватись. 

 Результатом процесу говоріння є текст . Текст-це сукупність речень (кількох чи 

багатьох),послідовно об'єднаних змістом і побудованих за правилами певної мовної 

системи . Він є засобом відтворення зв'язного мовлення,тобто висловлювання,частини 

якого пов'язані між собою однією темою ,основною думкою і структурою . 

 Досконале володіння мовою,її нормами в процесі мовленнєвої діяльності людини 

визначає її культуру мовлення. 

Наука,що вивчає нормативність мови,її відповідність тим вимогам,що ставляться перед 

мовою в суспільстві,називається культурою мови. 

Літературна мова - це вища форма вияву української національної мови, відшліфована 

форма загальнонародної мови, якій властиві: багатофункціональність, уніфікованість, 

розвинена система стилів. 

Вона обслуговує всі сфери діяльності суспільства (матеріально-виробничу, державну 

діяльність, культуру, радіо і телебачення, пресу, освіту, науку, художню літературу, побут 

людей; є засобом вираження національної культури, національної культури,національної 

самосвідомості українців._ 

 Найголовніша ознака літературної мови -це її унормованість, властиві їй норми. 

  

Норма літературної мови - це сукупність загальноприйнятих правил, якими 

користуються мовці в усному й писемному мовленні 

  

  

Норми 

літературної 

мови 

Регулюють 

ПРАВИЛЬНІСТЬ 
Приклади 

Орфоепічні 

вимови звуків, 

звукосполучень, 

наголошення слів 

[веидец':а], [шчиепити], [ноушу], [к'іхт'і], 

[іиноді],позаочі, добродій 

Орфографічні написання слів 
пів'яблука, пів-Європи, бриньчати, 

деренчати 

Лексичні 

вживання слів у 

властивих їм значенням, 

правильне поєднання 

слів 

будь-яке (любе) 

питання, випрасував (погладив) 

одяг, наступна (слідуюча) зупинка 

Граматичні 

творення слів, уживання 

форм слів, побудови 

слів і речень 

по містах і селах (містам і селам), згідно 

з наказом, відповідно до наказу(згідно 

наказу), (самий) найбільший 

Стилістичні використання мовних Ти( з якого питання) чому плачеш? 
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засобів, властивих 

даному стилю 

Серед проблем, якими займається 

колектив, чільне місце 

(займає) посідає... 

Пунктуаційні 
вживання розділових 

знаків 
Це,може, й так,а,може,й ні. 

  

ЯКИМ має 

бути мовлення 
ЯК цього домагатися 

Змістовним 
Продумай тему і основну думку висловлювання; розкривай тему 

повністю, але без зайвих слів, не пиши того, чого не розумієш. 

Послідовним 

Говори зв'язно, логічно, за написаним або продуманим планом, 

(тезами), не перестрибуй з одного на інше. Дбай про переходи 

(„місточки"), висновки, узагальнення. 

Багатим 

Уникай повторів, банальностей, порожніх фраз, користуйся 

різноманітними, але ЗРОЗУМІЛИМИ тобі мовними засобами, 

не повторюй тих самих слів, однакових речень, уникай 

монотонності, однакової структури речень. 

Точним 
Добирай найбільш точні слова, чітко формулюй думку, при 

потребі звернись до тлумачного , синонімічного словника. 1-2 

Виразним 
Виділяй найважливіші місця, виражай своє ставлення до того, 

про що говориш. 

Правильним 
Дотримуйся мовних норм (правильної вимови, побудови 

речень). 

Доцільним 

Вмій оцінити ситуацію спілкування і засоби, які найкраще 

підходять для неї. Завжди враховуй, з ким розмовляєш, з якою 

метою, де. 

Образним 
Підбирай слова і речення, які яскраво, емоційно можуть 

впливати на слухача. 

  

Мова характеризується єдністю, взаємозв'язком та взаємозалежністю всіх її складових 

одиниць. Належачи до так званих вторинних систем, мова існує не сама по собі, а в 

людському суспільстві, похідною від якого є. 

  

Функції мови Зміст функцій 

комунікативна 

мова використовується як засіб спілкування. Мова — 

найважливіший засіб спілкування людей і забезпечення 

інформаційних процесів у сучасному суспільстві (в науковій, 

технічній, політичній, діловій, освітній та інших галузях життя 

людства) , 

номінативна 
предмети і явища, пізнані людиною, дістають назву (завдяки цій 

функції кожну мову можна розглядати як окрему своєрідну 
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картину світу) 

мислетворча 

мова є не тільки формою вираження і передачі думки, а й 

засобом творення самої думки (мислить людина рідною мовою, 

отже, сам процес мислення має національну специфіку) 

пізнавальна 
людина пізнає світ не лише через власний досвід, а й через 

мову, в якій накопичено суспільний досвід, сума знань про світ . 

експресивна 

(виражальна) 

мова надає можливість розкрити світ інтелекту, почуттів та 

емоцій людини для інших людей, вплинути на них силою своїх 

переконань чи почуттів (чим краще володієш мовою, тим ви-

разніше, яскравіше, повніше постаєш перед іншими людьми як 

особистість) 

  

естетична 

мова накопичує в собі найкращі естетичні смаки й уподобання своїх 

носіїв; мова — першоджерело культури, бо вона є і її знаряддям, і 

водночас матеріалом створення культурних цінностей 

Висновок. 

1) оскільки мова — явище суспільне, то не лише загибель суспільства призводить до 

зникнення мови, а й умирання мови спричиняє зникнення нації, котра не зберегла свою 

мову; 

2) обслуговуючи потреби суспільства, мова виконує низку функцій, життєво важливих 

як для цього суспільства, так і для самої мови; 

3) оскільки мова — явище системне, усі її функції виступають не ізольовано, а 

проявляються в тісній взаємодії. Відсутність або неповнота використання якоїсь із них 

згубно впливає на мову в цілому, а це, у свою чергу, відбивається на долі народу. 
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  Тема. Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби 

фонетики. Загальна характеристика звукового складу мови. Норми 

вимови. Склад і наголос. Правила переносу слів. 
ПЛАН 

1. Стилістичні засоби фонетики. 

2. Милозвучність української мови. 

3. Загальна характеристика звукового складу мови. 

4. Норми вимови. 

5. Склад і наголос. 

6. Правила переносу слів. 

Література: 

1.Караман С.О., Караман О.В.та ін Українська мова: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. 

закл. з навчанням укр. мовою: академ. рівень, профіл. рівень / С.О. Караман, О.В. Караман, 

М.Я. Плющ, В.І. Тихоша. - К.: Освіта, 2011. - 416 с. 

2.Погрібний М. І.Українська літературна вимова: Підручники української мови - 

Трансформ, Дніпропетровськ, 1992. – 28 с. . 

 3.Терещенко В.М. Українська мова та література. Навчально-практичний 

довідник/В.М.Терещенко. – Х.:Торсінг плюс, 2012. – 384 с. : іл. 

4.Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – 4-те вид. – К: Освіта, 200. – 254 с. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПИТАНЬ: 
· Одним із засобів виразності мовлення є милозвучність (евфонічність). Це характерна 

риса української літературної мови. 

· Милозвучність в українській мові досягається чергуванням голосних і приголосних у - в, 

і - й, використанням фонетичних варіантів повнозначних і службових слів, зокрема 

прийменників з - із - зі, у - уві, під - піді - підо, над - наді. Наприклад: у дорозі, в Одесі, 

утретє - втретє; імла - мла, під столом - піді (підо) мною; зі столу - з дороги. 

· Слова поділяються на склади. 

Склад може утворюватися з одного або кількох звуків, серед яких обов’язково є голосний. 

Голосний звук становить основу складу. Скільки голосних у слові, стільки й складів. 

Залежно від того, на який звук склад закінчується, склади бувають закриті і відкриті. 

· Правила поділу слів на склади 

1. Приголосний між двома голосними належить до наступного складу: про-по-зи-ці-я, за-

ку-ток. 

2. Два дзвінкі або глухі приголосні належать до наступного складу: рі-зьба, ми-ска, дру-

жба. 

3. Якщо між голосними є кілька приголосних, то [й], [в], [р], [л], які стоять після 

голосного, належать до попередньго складу, а звуки, що знаходяться після них — до 

наступного складу: май-же, лій-ка, мов-ник, скар-га, пил-ка. Якщо другий приголосний 

[й], [р], [л], то разом з попереднім приголосним вони належать до наступного складу: бу-

льйон, ві-дро, ро-блю. 

4. Якщо між голосними є кілька приголосних, то після наголосу один з них належить до 

попередньго складу, а решта — до наступного: друж-ній, віч-ний, дов-гий. 

5. Якщо після ненаголошеного складу стоїть кілька приголосних, то всі вони, крім [й], [в], 

[р], [л], належать до наступного складу: се-стра, дя-дьків, пі-ді-бра-ти. 

· Наголос — це виділення одного складу в слові за допомогою посилення голосу. Склад, 

який має найбільшу силу звучання, називається наголошеним. Усі інші склади в слові 

ненаголошені. 

Більшість слів в українській мові має один наголос. Деякі слова можуть мати подвійний 

наголос: апОстрОф, пЕрвІсний, тАкОж. Складні слова можуть мати декілька наголосів: 

один основний, решта — побічні: фотокореспондЕнт, веломотоспОрт. 

http://elib.academia.in.ua/sites/default/files/books/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0i%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD.pdf
http://elib.academia.in.ua/sites/default/files/books/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0i%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD.pdf
http://elib.academia.in.ua/sites/default/files/books/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0i%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD.pdf
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Звуки мови. Голосні й приголосні звуки. 

Звуки і букви. Український алфавіт 
Усі слова в мові складаються із звуків. Розділ мовознавства, який вивчає звуковий склад 

мови, творення звуків і їх властивості, називається фонетикою. Фонетика також вивчає 

сполучуваність звуків, закономірні зміни їх у мовному потоці та при словозміні і 

словотворенні. 

Основним об'єктом вивчення фонетики є звуки — найменші одиниці мовного потоку. 

Окремо взяті звуки не мають ні лексичного, ні граматичного значення (наприклад: [б], 

[и], [у], [н], [д], [к], [о]), але з них творяться слова та їхні значущі частини. З наведених 

звуків можна утворити слово будинок, у якому виділяються три значущі частини —

 буд + ин + ок. 

Творяться звуки за допомогою мовного апарату, до якого належать губи, зуби, язик, 

піднебіння, гортань, голосові зв'язки. Звуки творяться при видихуванні. Повітря з легень 

через бронхи і дихальне горло (трахею) потрапляє в гортань — верхню розширену 

частину дихального горла. Гортань складається з хрящів, до яких прикріплені голосові 

зв'язки. Хрящі мають здатність рухатися, а голосові зв'язки — зближуватися і відда-

лятися. Коли зв'язки зближені й натягнуті, то струмінь повітря з легень проривається 

через перешкоду, яку утворюють зв'язки, і хитає їх, унаслідок чого й утворюється голос. 

Не всі звуки мови творяться однаково: при творенні одних бере участь лише голос: [а], 

[о], [у], [и], [і], [е], під час творення інших — голос і шум: [л], [м], [н], [д], [г], [в], деякі 

творяться тільки шумами: [т], [ф], [п], [к]. 

Звуки, які утворюються лише голосом, називаються голосними. В українській мові шість 

голосних звуків — [а], [о], [у] ,е] [и], [і]. Голосні звуки не однакові за місцем і способом 

творення. При творенні звуків [о] та [у] губи витягуються вперед і трохи 

заокруглюються, тому ці звуки називаються лабіалізованими (від лат. — губа). Усі інші 

голосні звуки називаються нелабіалізованими. 

Під час творення приголосних звуків у порожнині рота струмінь повітря натрапляє на 

різні перешкоди, наприклад зімкнені губи — [б], [п], передня частина язика притиснута 

до верхніх зубів — [д], [т] або тільки наближена до верхніх зубів, унаслідок чого 

утворюється щілина — [з], [с], [ж], [ш], [х]. 

Носова порожнина бере участь у творенні лише носових звуків — 

[н],[л], [н]. 

Рух і положення мовних органів при вимові певного звука називається 

його артикуляцією (від лат.— розчленування). 

Звуки і букви 
Звуки мови ми вимовляємо і чуємо. На письмі звуки позначаються буквами. Букви — це 

ті умовні знаки, якими передаються на письмі звуки мови. 

  

Сукупність розташованих у певному порядку букв, якими передають звуки мови на 

письмі, називається алфавітом (від назв перших літер грецького алфавіту — альфа і 

бета/, або азбукою (від перших двох літер слов'янського алфавіту — аз і буки), або 

абеткою (від перших двох літер українського алфавіту — а і бе). 

Український алфавіт складається з 33 букв; із них 32 букви передають на письмі мовні 

звуки, а ь (м'який знак) позначає м'якість приголосних на письмі. Букви є друковані й 

писані і мають дві форми написання — велику (прописну) та малу (рядкову). Букви в 

алфавіті розташовані в певному порядку і мають такі назви: 

Букви їхні назви Букви 
їхні 

назви 

Аа а Нн ен 

Бб бе Оо о 

Вв ве Пп пе 
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Гг ге Рр ер 

Ґґ ге Сс ес 

Дд де Тт те 

Ее е Уу У 

Єє йе Фф еф 

Жж же Хх ха 

Зз зе Цц це 

Ии и Чч че 

Іі і Шш ша 

її йі Щщ ща 

Йй й (йот) Ьь м'який 

Кк ка   знак 

Лл ел Юю йу 

Мм ем Яя йа 

          

  

Повної відповідності між звуками й буквами в українській мові немає. Більшість букв 

позначає один звук, але буква може передавати й два звуки або для позначення одного 

звука можуть вживатися дві букви. Так, звуки [дж] і [дз] передаються двома буквами дж 

і дз. Буква щ передає сполучення приголосних [ш] + [ч]. Буква ї завжди позначає два 

звуки — [й] та [і]. Букви я, ю, є можуть передавати по одному звукові —[а], [у], [е], коли 

вживаються для позначення м'якості приголосних (ляжу [л'ажу], люди [л'уди], давнє 

[даун'е]), і два звуки, коли виступають: 

а) на початку слова: ясен- йасеин], юшка - йу'шка]; 

б) після букви, що позначає голосний звук (на початку складу): твою [твойу], палає 

[палайе]; 

в) після апострофа: в'яне [вйане], в'юн [вйун]; 

г) після мякого знака: барельєф [бареил'йеф]. 

Буква ь (м'який знак) позначає м'якість приголосних, що стоять перед ним (тінь, мідь, 

сталь, ґедзь, палець, цього, батько, кілька]. 

М'якість приголосних на письмі передається також буквою і: сіно [с'іно], діжка [д'іжка], 

тісто [т'істо], гірко [г'ірко], кіно [к'іно], хіба [х'іба]. 

Твердість приголосних на письмі не позначається, а для роздільної вимови вживається 

апостроф (пір'я, п'ять, п'єса, в'їхати). 

Примітка. Апостроф, знак наголосу і дефіс не входять до алфавіту і не є 

літеральними знаками.  

Склад 
Слова в українській мові поділяються на склади. Склад — це частина слова, що містить 

один чи кілька звуків і вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря: го-ло-ва, 

о-зе-ро, роз-ви-ток, мрі-я. У кожному складі може бути лише один голосний звук, який 

організовує склад. Тому голосні звуки називаються складотворчими. Склад може мі-

стити тільки голосний звук (о-ко, у-чень, а-рі-я) або голосний і приголосний (роз-мір, се-

стра, дуб, са-док). У слові стільки складів, скільки голосних звуків, тому слова бувають 

односкладові (зір, рис), двоскладові (ру-ка, си-ла), трискладові (со-ро-ка, ка-ли-на), 

багатоскладові (фі-зі-о-ло-гі-я, те-ле-фо-ні-зу-ва-ти). 

Склад, що закінчується на голосний звук, називається відкритим (ли-па, су-сі-ди), а 

склад, що закінчується на приголосний звук, — закритим (тінь, май-стер, дав-ній, гол-

ка). 
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Поділ слів на склади в українській мові не довільний, а підпорядковується таким 

основним правилам: 
1. Якщо між голосними звуками є один приголосний, то він належить до наступного 

складу: осінь, а-ле, до-ля, во-да. 

2. Якщо між голосними є кілька приголосних, то [й], [в], [р], [л], які стоять після 

голосного, належать до попереднього складу, а звуки, які знаходяться після них, — до 

наступного: май-ка, дов-го, зір-ка, гал-ка. Якщо другим приголосним є звуки [й], [р], [л], 

то разом з попереднім приголосним вони відходять до наступного складу: бу-льйон, ме-

тро, ку-плю. 

3. Якщо між голосними є кілька приголосних, то після наголосу один з них відходить до 

попереднього, а решта — до наступного складу: дов-гий, стер-тий,кис -лий, вір-ний. 

4. Якщо після ненаголошеного складу стоїть кілька приголосних, то всі вони, крім [й], 

[в], [р], [л], відходять до наступного: сестра, про-сте-жи-ти, ві-ді-бра-ти, пе-ре-рва-ти. 

 

 У процесі мовлення не всі склади вимовляються з однаковою силою. Вимова одного зі 

складів із більшою силою називається наголосом: 

Садок вишневий коло хати, 

Хрущі/ на/ д ви/ шнями гуду/ ть, 

Плугатарі/ з плуга/ ми йду/ ть, 

Співа/ ють ідучи/ дівча/ та, 

А матері/ вече/ рять жду/ ть. 

(Г. Шевченко) 

Голосний звук і склад, на який падає наголос, називається наголошеним, усі інші 

голосні і склади — ненаголош е н и м и. 

Український наголос характеризується такими особливостями: 

1) він силовий, або динамічний. Це означає, що наголошений склад вимовляється з 

більшою силою, ніж усі інші; 

2) він вільний, тобто, наголошеними можуть бути різні за порядком склади: сі-но, ка-за-

ти, бу-ду-ва-ти; 

3) наголос в українській мові рухомий, тобто він може переміщуватися з однієї частини 

слова на іншу при зміні його форми: ру/ ки — руки / (із закінчення на основу), жи/ то — 

жита/, лови/ ти — ловлю/ (з основи на закінчення). 

Така зміна наголосу може відбуватись і при словотворенні: молоди/ й — мо/ лодь (із 

закінчення на основу), висо/ кий — ви/ соко (із суфікса на корінь), молоти/ ти — 

молотьба/ (із суфікса на закінчення). 

За допомогою наголосу іноді розрізняються лексичні значення слів (замо/ к — за/ мок, 

мука/ — му/ ка) та їхні граматичні форми (стіни/ (род. відм. одн.) і сті/ ни (наз. відм. 

множ.), вихо/ дити (недок. вид дієслова) і ви/ ходити (док. вид. дієслова), дя/ дьків 

(присвійний прикметник) і дядькі/ в (род. відм. множ, іменника). 

Більшість слів в українській мові мають один наголос, але складні слова можуть мати 

два наголоси й більше: ви/ сокопродукти/ вний, ви/ сокошано/ вний, 

а/ віаескадри/ лья,а/віамото/ робудува/ ння,бага/ томільйо/ нний, 

гі/ дроеле/ ктроста/ нція. Один з наголосів у таких словах є завжди основним, а інші —

 побічними. Окремі слова мають подвійний наголос: алфаві/ т і алфа/ віт, Анастасі/ я і 

Анаста/сія, про/ стий і прости/ й, про/ стору і просто/ ру, хустки/, але дві ху/ стки, 

професори/, але два профе/ сори, си/ віти і сиві/ ти. 

Вимова одного із слів чи словосполучення (для смислового виділення) з посиленням 

голосу називається логічним наголосом. 

Наприклад: Ми посадили вчора явір коло дороги (не хтось інший, а ми). Ми посадили 

вчора явір коло дороги (посадили, а не виконали якусь іншу дію). Ми посадили вчора 

явір коло дороги (не сьогодні, а вчора). Ми посадили вчора явір коло дороги (не щось 

інше, а явір). Ми посадили вчора явір коло дороги (коло дороги, а не в іншому місці). 
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Правила переносу слів 
В українській мові розрізняють загальні й технічні правила переносу слів з рядка в 

рядок. 

Загальні правила переносу 
1. Слова з рядка в рядок переносяться за складами: во-ди-ти, га-йок, край-ній, слав-ний, 

чор-но, каз-ка, кіль-ка. Якщо склад відповідає одній букві, то вона 

одна в рядку не залишається і не переноситься: озе-ро, на-дія (не можна переносити о-зе-

ро, на-ді-я). 

2. Не розриваються букви дж і дз, якщо вони позначають один звук: хо-джу, їж-джу, за-

дзво-нити (але: під-живи-ти, над-земний — належать до різних частин слова і позна-

чають два різних звуки). 

3. Якщо дві однакові букви з'явилися внаслідок збігу, то одна з них залишається в 

одному рядку, а інша переноситься: письмен-ник, картин-ний, рослин-ний. У словах на 

зразок життя, рілля, знання, узлісся допускається двоякий перенос: жит-тя і жи-ття, ріл-

ля і рі-лля, узліс-ся і узлісся. 

4. Односкладові префікси перед наступним приголосним кореня не розриваються: роз-

міняти (а не ро-зміняти), під-садити (а не пі-дсадити), най-кращий (а не на-йкра-щий). 

5. Від кореня не відривається одна літера і не переноситься разом із префіксом, якщо 

вона не є окремим складом: займенник(а не зай-менник), при-йменник (а не прий-мен-

ник), при-слівник (а не прис-лівник), за-ступитися (а не зас-тупитися), по-клонитися (а 

не пок-лонитися). 

6. Не відривається й від попередньої літери, що позначає голосний звук: бай-ка (а не ба-

йка), лій-ка (а не лі-йка), свій-ський (а не сві-йський). 

7. Сполучення літер йо, ьо не розриваються: ра-йон, буль-йон, ранньо-го, давньо-го. 

8. М'який знак і апостроф не відокремлюються від попередньої літери: біль-ше, кіль-

кість, пі-р'ям, Де-м'ян. 

9. У складних словах не відриваються перші літери від другої основи: земле-знавство (а 

не землез—навство), старо-слов'янська (а не старос-лов'янська). 

10. Не можна розривати ініціальні абревіатури і відокремлювати від них цифри: ООЯ, 

ЛАЗ-105. 

Технічні правила переносу 
1. Не можна переносити в наступний рядок прізвища, а ініціали чи інші скорочення 

залишати в попередньому:./. П. Котляревський (а не І.П Котляревський), проф. 

Зодорожній (а не проф. / Задорожній). Якщо ім'я і по батькові подаються повністю, то 

переносити можна довільно: Олена / Іванівна Дмитрук, Олена Іванівна / Дмитрук. 

2. Не можна відривати скорочення від цифр, яких вони стосуються: 100 г, 5 ц, 1992 р., 12 

км, XIX ст. 

3. Не можна розривати умовні графічні скорочення вид-во (видавництво), ф-т 

(факультет), т-во (товариство) та ін. 

4. Не можна переносити приєднані дефісом до цифр закінчення: 1-й, 2-га, 3-му. 

  

    

 

 

 

 

 

 

Тема. Ділові папери. Фінансові документи. Розписка. Доручення. 

 
План 

1. Поняття та вимоги до складання обліково-фінансових документів. 
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2. Написання розписки. 

3. Складання доручення. 

Література: 

1.Дороніна М. Культура спілкування ділових людей. - К.: 1998. 

2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 

спілкування. - Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. - 480с. 

3. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник. За ред. Н.Д. Бабич. - Чернівці: 

Книги - ХХІ, 2005. - 572с. 

4.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. Навчальний посібник. - К.: Літера ЛТД, 2002. - 

480с. 

 

Жодна фінансова операція не може бути проведена без належного її документування 

відповідними документами. Обліково-фінансові документи забезпечують: точність 

виконання фінансових операцій, дають можливість складати звіти, проводити банківські, 

фінансові, господарські операції, забезпечують схоронність матеріальних цінностей та 

грошових засобів, дають можливість при необхідності притягнути до відповідальності 

керівника та бухгалтерських працівників. В основному використовують стандартизовані 

форми, з якими легше працювати, які вимагають менше часу для складання і такі 

документи легше контролюються. До обліково-фінансових документів належать: розписка 

службового характеру, довіреність, наряд, табель обліку робочого часу, накладна, 

трудова угода, різноманітні види актів та ін. 

 ВИМОГИ  ДО  ДІЛОВИХ  ПАПЕРІВ 

ДОКУМЕНТ - основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному 

матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності 

людини 

1. Ділові папери складаються за єдиною формою. 

2. Діловим паперам властива ясність, точність, стислість викладу. 

3. Дієслівні форми в цих паперах часто замінюються віддієслівними іменниками (замість 

прошу дозволити - прошу дозволу). 

4. Числівники пишуться цифрами, за винятком грошових документів (рахунок, розписка, 

доручення). 

5. Непохідні прийменники нерідко замінюються похідними прийменниками внаслідок, у 

зв’язку, згідно (замість за наказом - згідно з наказом, замість через недостачу - у зв’язку з 

недостачею). 

6. Особовий займенник ВИ, як форма ввічливого офіційного звертання до однієї особи, 

пишеться з великої букви. 

7. Порядок слів у простих реченнях прямий. 

8. Часто вживаються неповні і безособові речення із значенням наказовості (необхідно 

сприяти, доручити членам гуртка). 

9. Підрядні причини і наслідку замість сполучника  тому що приєднуються 

звичайно сполучниками внаслідок того, що; у зв’язку з тим, що; так як.   

  

Доручення –це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на 

певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені. 

Залежно від суб’єкта дії доручення поділяють на: 

- особисті (особа доручає особі); 

- офіційні (установа доручає особі чи установі). 

Особисте доручення юридично правомірне лише в тому випадку, коли підпис особи, що 

склала доручення, завірив керівник установи печаткою і своїм підписом. 

Реквізити особистого доручення: 
1. Назва виду документа. 

2. Текст. 

http://www.linguistika.com.ua/konspekti-urok-v/mova-yak-fenomen-lyudskogo-buttya-ta-kulturi-rol-movi-u-susp-lnomu-zhitt-ponyattya-%3Fpage%3D0%2C0
http://www.linguistika.com.ua/d-slovo/d-slovo-d-prikmetnik-d-prisl-vnik
http://www.linguistika.com.ua/mennik/mennik
http://www.linguistika.com.ua/konspekti-urok-v/ponyattya-pro-dokument-kultura-pisemnogo-d-lovogo-sp-lkuvannya
http://www.linguistika.com.ua/naukov-statt/priimennik
http://www.linguistika.com.ua/naukov-statt/priimennik
http://www.linguistika.com.ua/konspekti-urok-v/osoblivost-vzhivannya-zaimennik-v-d-sl-vn-formi-ta-kh-funkts-onuvannya
http://www.linguistika.com.ua/konspekti-urok-v/praktichn-osnovi-vistupu-pered-auditor-yu-zvertannya-ntonats-ya-vza-mod-ya-z-slukha
http://www.linguistika.com.ua/konspekti-urok-v/skladn-vipadki-slovozm-ni-mennik-v-osoblivost-vzhivannya-ta-tvorennya-klichnogo-v-d
http://www.linguistika.com.ua/konspekti-urok-v/uzagalnennya-sistematizats-ya-vivchenogo-pro-slovospoluchennya-rechennya
http://www.linguistika.com.ua/konspekti-urok-v/uzagalnennya-sistematizats-ya-vivchenogo-pro-slovospoluchennya-rechennya
http://www.linguistika.com.ua/naukov-statt/spoluchnik
http://www.linguistika.com.ua/naukov-statt/spoluchnik
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3. Дата. 

4. Підпис особи, яка склала доручення. 

5. Завірення підпису. 

Реквізити офіційного доручення: 
1. Штамп. 

2. Номер. 

3. Дата. 

4. Назва виду документа. 

5. Текст. 

6. Зразок підпису особи, якій видано доручення. 

7. Підпис керівника установи. 

8. Печатка. 

  

Текст доручення містить такі відомості: 
- прізвище, ім’я та по батькові, посада особи (в офіційному дорученні – назва установи, 

яка видає доручення; 

- прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, якій видається доручення; 

-  назва установи, від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або в якій особа 

здійснює свою діяльність; 

 - напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їх кількість і вартість;- 

термін дії доручення; 

- назва та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій 

видається доручення. 

  

Зразок особистого доручення: 
  

Доручення 

 м. Київ, четвертого вересня дві тисячі другого року 

  

Я, Теплюк Олена Андріївна, яка проживає на вул. Кіото, 4, кв. 5 у м. Київ, цим 

дорученням уповноважую свого чоловіка, Бойка Ігоря Васильовича, що проживає у м. 

Києві за тією ж адресою, керувати належним мені на підставі технічного паспорта КТ 

№984574, виданого РЕВ УДАІ УВС м. Києва 00.00.00, легковим автомобілем ВАЗ-21099, 

двигун № 349489, шасі № 0093847, державний номерний знак Р3773КІ, зареєстрованим у 

РЕВ УДАЇ УВС м. Києва 00.00.00. 

Доручення видано без права передоручення і дійсне терміном на три роки, тобто до 

четвертого вересня дві тисячі четвертого року. 

 Підпис 

 

Зразок офіційного доручення: 
Доручення 

 м. Київ «___»__________200__ р. 

 Видано 

____________________________________________________________________________ 

(зазначити прізвище, ім'я та по батькові) 

у тому, що йому доручається здійснити угоду з 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

для чого доручено вести від 

імені______________________________________________________________________ 
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__________________________________________справи в усіх державних, кооперативних 

і громадських організаціях, одержувати всі необхідні документи, підписуватися і 

здійснювати всі дії, пов’язані з виконанням цього доручення. 

Доручення видано терміном на 

_________________________________________________________________________ 

(зазначити термін до трьох років) 

  

Доручення зареєстровано за № ______________ 

Начальник підпис 

Головний бухгалтер підпис 

 Печатка 

  

Розписка -це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, – передачі й отримання 

документів, товарів, грошей. 

Реквізити: 
1. Назва виду документа. 

2. Текст: 

® прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, яка дає розписку і підтверджує отримання 

цінностей; 

® у чому конкретно дано розписку (вказуються точні найменування матеріальних 

цінностей, їх кількість і вартість – словами і цифрами); 

® відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, яка отримує 

цінності; 

® підстава передачі й отримання цінностей. 

3. Дата. 

4. Підпис особи, яка отримала цінності. 

5. Завірення підпису (у приватній розписці). 

 Розписка може бути приватного (особа отримує цінності від особи) і службового (особа – 

представник установи – отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру. 

Зразок 1: 
Розписка 

 Я, студент інженерно-фізичного факультету Одеського національного політехнічного 

університету Тесленко М.Н., отримав від завідувача бібліотеки Проценко А.П. для 

тимчасового користування на час канікул 1 (один) підручник з фізики, 1 (один) підручник 

з математики, 1 (один) підручник з філософії. 

 06.04.15 Підпис 

 Підпис студента Тесленка М.Н. засвідчую. 

Декан фізико-математичного факультету (підпис) Є.М. Панов 

 Зразок 2: 

 Розписка 

 Я, Сидорчук Світлана Миколаївна, взяла в борг у Олексюк Надії Андріївни 500 (п’ятсот) 

гривень. Зобов’язуюсь повернути суму 1 січня 2014 року.  

Домашня адреса: вул. Кибальчича, 11, кв. 3, Київ,183. 

Паспорт МА-ІХ № 675849, виданий Дарницьким РВВС України м. Києва 27 листопада 

1967 р. 

 07.05.13 Підпис 

 Підпис Сидорчук С.М. засвідчую: 

Державний нотаріус (підпис) Р.О. Пилипчик 

 Печатка 
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Тема. Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування 

Стилістичні норми 

План 

1. Поняття про стиль мовлення. Стилістична диференціація української мови. 

2. Основні ознаки функціональних стилів. 

3. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів 

4. Стилістичні норми. 

Література:  
1. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник / С.В. Шевчук, 

І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2011.– 696 с. 

2. Курс лекцій з «Української мови за професійним спрямуванням» / В.М. Дейнека, 

І.М.Кобзар, Н.П. Огурецька, Д.П. Шапран. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. 

3. Дейнека В.М. Українська мова професійного спілкування. Посібник для студентів усіх 

спеціальностей за скороченим терміном навчання / В.М. Дейнека. І.М. Кобзар, Є.А. 

Мацнєва, Н.І .Мозгова. – Донецьк, 2004. – 147с. 

4. Кобзар І.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) за модульною системою 

навчання: Навчальний посібник / І.М. Кобзар, Є.А. Мацнєва, Н.І. Мозгова, В.Я. Погрібна. – 

Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 192 с. 

5. Українська мова (за професійним спрямуванням): Методичні рекомендації. Самостійна 

робота студентів у світлі Болонської концепції освіти для студентів економічного та 

торговельного профілю денної форми навчання. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 65 с. 

Сучасна українська літературна мова поєднує системи писемного і усного літературного 

мовлення. Функціональна розгалуженість мови породжує стилі літературної мови. 

Стиль(від лат. stylus) – це система мовних елементів, способів відбору і уживання їх, 

об'єднаних певним функціональним призначенням. 

За традиційною класифікацією виділяється п¢ять стилів: розмовний, офіційно-діловий, 

науковий, публіцистичний, художній. Проте політичні і духовно-культурні процеси 

останнього десятиріччя в Україні стали поштовхом до відокремлення в сучасній 

українській літературній мові ще одного стилю – конфесійного. На сьогодні питання про 

назву стилю, що обслуговує сферу релігії, залишається дискусійним. Пропонуються такі 

назви: церковний, сакральний, богословський, релігійний, стиль церковної мови. Сучасний 

стиль, що обслуговує сферу релігії, пережив багатовікову історію становлення. У його 

розвитку виділяються два тривалі періоди: дохристиянський (язичницький) і 

християнський. В ньому є багатство і своєрідність лексичної системи, різноманітної за 

походженням, і граматичної системи. 

Розрізняють книжні і уснорозмовні стилі літературної мови. 

До книжних стилів сучасної української літературної мови належать такі: 

1) публіцистичний; 

2) науковий; 

3) стиль художньої літератури (художній); 

4) офіційно-діловий. 

Кожний стиль характеризується сферою використання, призначенням, специфічними 

мовними засобами та способами їх використання (стилістичними нормами), а також має 

певні підстилі і жанри. Стилі не існують ізольовано один від одного. Основу бідь-якого з 

них становлять загальномовні засоби, які називаються стилістично-нейтральними. 

Водночас кожен із стилів має власний арсенал стилістично-забарвленихмовних засобів, 

що відображають мовну сецифіку саме даного стилю і, як правило, не використовуються в 

інших стилях. 
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публіцистичний стиль – це функціональний різновид літературної мови, який 

використовується в періодичних виданнях, засобах масової інформації. Основна його риса 

– популярний виклад фактів, подій, агітаційно-пропагандистська спрямованість і 

націленість на досягнення результативного впливу. Це зумовлює доступність, яскравість и 

чіткість викладу, полемічність, образність, експресивність. Це сприяє широкому 

використанню на основі загальновживаної лексики слів суспільно-політичного звучання, 

термінів, емоційно забарвлених слів, фразеологізмів. З синтаксичних засобів типовими є 

використання імперативних (наказового способу) форм дієслів, спонукальних і риторично-

питальних речень, уведення звертань, модальних слів і часток, перифраз, цитат. 

Науковий стиль – це функціональний стиль літературної мови, який обслуговує сферу 

науки для передачі наукової інформації аргументовано і доказово, що зумовлює широке 

використання науково-термінологічної лексики, слів з абстрактним значенням, іншомовних 

слів; речень, ускладнених дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами, 

вставними словами, словосполученнями і сполученнями слів, складних синтаксичних 

конструкцій. У науковому стилі використовуються схеми, діаграми, карти, таблиці. Скільки 

існує галузей науки, стільки є і підстилів наукового стилю: медичний, фізичний, 

філологічний, історичний, зоологічний та ін. 

Стиль художньої літератури – це функціональний стиль літературної мови, який 

характеризується емоційністю, експресивністю, естетичної мотивованістю мовних засобів, 

образністю. 

Стиль художньої літератури виділяється за естетичною функцією, яка накладається на 

комунікативну функцію. Художній стиль обслуговує усі жанри художньої літератури: епос, 

лірику, драму та ін. 

Специфіка художнього мовлення полягає в тому, що в мові художньої літератури беруть 

участь елементи усіх стилів, в тому числі і уснорозмовного, а також ті, що не належать до 

літературної мови. Включаючись до індивідуально-образної системи художнього мовлення, 

усі засоби взаємодіють для вираження естетичного змісту твору через систему художніх 

образів. 

На лексичному рівні у художньому стилі використовуються синоніми, антоніми, 

порівняння, слова з переносним значенням, емоційно забарвлені слова, фразеологізми, 

прислів'я, фольклорні джерела. 

Офіційно-діловий стиль – це функціональний стиль літературної мови, який обслуговує 

сферу ділових стосунків (місцевого, галузевого, державного діловодства) та юридично-

правових, виробничо-економічних, дипломатичних стосунків в офіційному спілкуванні. 

Офіційно-ділові папери (протокол, акт, заява, закон, указ, договір, комюніке, нота) 

відзначаються чітким і лаконічним викладом змісту, дотриманням логічних законів, 

стандартизацією. 

Лексичні засоби офіційно-ділового стилю обмежені, щоб уникнути неконкретності 

міркування. У синтаксичному оформленні тексту ділових паперів поширені інфінітивні 

конструкції, складні речення із підрядними реченнями умови, причини, наслідку. 

Уснорозмовний стиль – це стиль літературної мови, який вживається при спілкуванні з 

дотриманням орфоепічних норм – правильної літературної вимови звуків, наголосу в слові, 

інтонаційного оформлення речення – та правильним вживанням лексики. 

Різновидом уснорозмовного стилю є ораторський, особливість якого монологічне мовлення 

із застосуванням прийомів ораторського мистецтва. Оратор повинен бути добре обізнаним, 

знати предмет розмови, психологію і рівень підготовки аудиторії, уміти переконати і 

нав'язати свою волю, досягати поставленої мети. 

Крім функціональних стилів сучасної української літературної мови виділяють 

експресивно-стилістичні різновиди мовлення: 

- урочистий; 

- офіційній; 
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- фамільярний; 

- інтимно-ласкавий; 

- жартівливий; 

- іронічний. 

Розрізняють також високий стиль та знижений 

Стиль Підстилі Жанр Мета мовлення Сфера 

використання 

Мовні особливості 

Розмовний — Казка, дума, 

легенда, пере-

каз, байка 

Обмін інформа-

цією, думками, 

враженнями, 

прохання тощо 

Побутові сто-

сунки з роди-

чами, друзями, 

знайомими 

Широке використання 

побутової лексики, 

фразеологізмів 

емоційно забарвлені 

слова, вигуки, неповні 

речення 

Науковий Власне 

науковий, 

науково- 

популярний, 

науково- 

навчальний 

Стаття, лекція, 

відгук, анота-

ція, рецензія, 

реферат, 

дисертація, 

монографія, 

підручник 

Повідомлення 

про результати 

наукових 

досліджень, 

систематизація 

знань, 

роз’яснення 

явищ тощо 

Наука, техніка, 

освіта 

Спеціальна 

термінологія, складні 

синтаксичні кон-

струкції, логічність і 

точність викладу 

Офіційно- 

діловий 

Канцеляр-

ський, дипло-

матичний, 

законо-

давчий 

Закон, кодекс, 

устав, оголо-

шення, дору-

чення, 

розписка, 

заява, 

протокол, 

наказ тощо 

Регулювання 

офіційно-ділових 

стосунків у 

державно- 

правовій і 

суспільно-

виробничій 

сферах 

Офіційне спіл-

кування в дер- 

жавно-політич- 

ному, громад-

ському й 

економічному 

житті 

Стилістично-

нейтральні мовні 

засоби, стандартна 

лексика, складні 

речення, відсутність 

емоційно забарвлених 

слів 

Публі 

цистичний 

Стиль ЗМІ, 

художньо-

пуб-

ліцистичний, 

науково- 

публіцис- 

тичний 

Виступ, нарис, 

памфлет, 

фейлетон, 

стаття, дис-

кусія 

Пропаганда су-

спільно-

політичних ідей, 

вплив на думки й 

почуття людей, 

спонукання до 

діяльності 

Громадсько- 

політичне 

життя, суспіль-

но-культурна, 

виробнича 

діяльність, 

навчання 

Суспільно-політична 

лексика, емоційно 

забарвлені слова. Тон 

мовлення пристрасний, 

оцінний (іронія, 

сарказм, гнів, радість) 

Худож 

ній 

Епічний 

ліричний, 

драматичний, 

комбінований 

Драма, роман, 

повість, опові-

дання, новела, 

поема, вірш 

тощо 

Вплив на думки 

й почуття людей 

за допомогою 

художніх образів 

Література, 

мистецтво, 

культура, 

освіта 

Слова в переносному 

значенні, всі мовні 

засоби, стилістичні 

фігури 

 

Стилістичні норми 
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Дотримання цих норм забезпечує найраціональніше вираження думок за конкретної 

життєвої ситуації, бо при цьому максимально враховуються мета, характер мовлення і його 

стильова належність. 

Стилістичні норми регулюють вибір слова або синтаксичної конструкції відповідно до умов 

спілкування і стилю викладу: 

розрізняти, а не диференціювати - у розмовному стилі, 

море глибиною.., а не глибоченне море - у науковому стилі, 

у зв'язку з тим, що.., а не бо... - в офіційно-діловому стилі. 

Стилістична норма є функціональним явищем, яке стає мовленнєвою реалією тільки за 

умов, що мовці: 

Ø добирають і використовують лише такі мовні одиниці, які властиві літературній мові; 

Ø вживають слова і фразеологізми із закріпленою за ними семантикою; 

Ø комунікативні одиниці мови формують за усталеними в мові синтаксичними моделями; 

Ø дотримуються вимог певного стилю мови. 

Стилістичні явища мови не мають власної, тільки їм властивої природної репрезентації, як. 

наприклад, фонетичні, морфологічні та інші засоби. Лінгвостилістичний аналіз є 

своєрідним продовженням аналізу мовних одиниць за іншими ознаками - фонетичними, 

лексичними, морфологічними тощо. 

Стилістичні норми - такі мовні засоби, за якими закріпилося певне амоційне чи емоційно-

експресивне забарвлення і які регламентовано вживаються у певних типах мовлення: 

стилях, підстилях, жанрах та видах текстів. Це історично сформовані загальноприйняті 

реалізації стилістичних можливостей мови, зумовлені сферою, умовами, завданнями 

спілкування. 

Стилістичні норми мови - це кодифіковані сукупності (ряди) мовних засобів, які 

характеризуються певною частотністю щодо різних стилів і мають потенційне стилістичне 

значення, відповідне функціональному стилю (це стилістичний арсенал словника). 

Стилістичні норми мовлення - це мовленнєві засоби зі стилістичним значенням і 

прийоми їх організації у множинності конкретних текстів для одержання стилістичних 

ефектів відповідно до загального стильового значення і мовленнєвої системності тексту. 

Стилістичні норми визначають вживання мовних засобів відповідно до стилю мовлення. 

Наприклад, для офіційно-ділового стилю характерні сталі словосполучення - мовні штампи, 

що зазнають суржикового викривлення внаслідок впливу російської мови. 

Норма:                                                       Порушення норми: 
укладати угоду                                         заключати угоду 

брати участь                                            приймати участь 

впроваджувати у виробництво              внедряти у виробництво 

відшкодовувати збитки                          возмістити убитки 

витяг із протоколу                                  виписка із протоколу 

чинне законодавство                              діюче законодавство 

обіймати посаду займати посаду 
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Тема. Граматичні  категорії  іменника 

 

План 
1. Категорія роду. 

2. Категорія числа 

3. Категорія відмінка. 

. 

Література:  
1. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. - Харків: ВД «ШКОЛА», 2009. 

2. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. - К.: 

Вища школа, 1997. 

3. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих 

навчальних закладів.—К.: Вища школа, 2001. 

4. Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: навчальний 

посібник. - К.: Вища школа, 2004. 

5. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Юіцук. -Рідна мова, 1998. 

Категорія роду 
Граматична категорія роду є одна з визначальних, класифікаційних характеристик іменника 

як частини мови. 

Усі іменники, за незначними винятками, поділяються за граматичним родом на три групи: 

чоловічого жіночого і середнього роду. 

Значення роду в іменниках виражається переважно морфологічно – характером основ і 

системою флексій. 

Синтаксично рід іменників визначається формою узгоджувальних з ними слів – 

прикметників, займенників, порядкових числівників: круглий сирота, моє дитя, третій 

маестро, овочеве рагу. 

У назвах істот, особливо людей, значення роду виражається ще за допомогою словотворчих 

суфіксів: українець – українка, шахіст – шахістка. 

У поодиноких випадках віднесеність слова до певного роду ґрунтується лише на 

семантичній мотивації, а граматичні засоби не є визначальними. Так, наприклад, іменники 

суддя, староста, воєвода належать до чоловічого роду, хоч їхні морфологічні ознаки спільні 

з іменниками жіночого роду. Це пов’язано з семантичною мотивацією слів: посади судді, 

старости, воєводи в минулому займали тільки особи чоловічої статі. 

Більшість іменників розподіляться за родами залежно від характеру основи і системи 

флексій. 

До чоловічого роду належать: 

1) більшість іменників з кінцевим приголосним основи (віл, степ, гай, вуз, ступінь, гараж), 

за винятком деяких жіночого роду; 

2) частина іменників на -а (-я), що семантично вказують на віднесеність осіб до чоловічої 

статі (староста, Микола, Ілля); 

3) деякі іменники на –о (батько, Дніпро, Павло). 

До жіночого роду належать: 

1) більшість іменників на –а (-я) (сестра, Софія, ткаля), крім деяких чоловічого роду з 

семантичною мотивацією та середнього роду; 

2) частина іменників на приголосний (ніч, радість, міль, тінь) та іменник мати. 

До середнього роду належать: 

1) майже всі іменники на –о, -е (срібло, марево, море, поле); 

2) частина іменників на –а (-я) (насіння, життя, дозрівання, теля, ягня, курча та ін.). 

Спеціальної флексії для вираження родової віднесеності, як видно на прикладах, немає. 

Вона (родова віднесеність) виявляється у системі всіх відмінкових закінчень. Так, іменники 

з нульовою флексією розрізняються в інших відмінках: ткач, ткач-а, ткач-еві (-у), ткач-ем; 

ніч, ноч-і, ніч-ю. 
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Проте система флексій – не завжди достатній критерій для розрізнення роду іменників. Так, 

наприклад, іменники чоловічого і середнього роду об’єднуються в одному типі 

відмінювання (II відміна), а іменники жіночого роду на –а (-я) разом з іменниками 

чоловічого роду з цією ж флексією становлять І відміну. Частина іменників на –а (-я) може 

мати значення двох родів – жіночого і чоловічого, наприклад: нероба, плакса, сирота, 

причепа, ледащо, Саша. Рід таких іменників визначається в реченні, тобто синтаксично, за 

допомогою інших слів, наприклад: А дівчина – сиротина, у наймах марніє; Заспіває та й 

згадає, що він сиротина; Одна, одна, як сирота, на чужині, гине! Отакий-то мій Ярема, 

сирота убогий (Т. Шевченко). 

У назвах істот граматичне значення роду певною мірою обґрунтовується семантично, але 

не збігається з розподілом істот за статтю. Наприклад, іменники з нульовою флексією 

(інженер, шофер, директор, геній, педагог, пілот, вожак, міністр і т. д.) належать до 

чоловічого роду. Щоправда, семантична мотивація може виявлятися в синтаксичній 

вказівці і на жіночу стать особи: лікар Валентина порадила; педагог Іванова розповіла. 

У назвах тваринного світу спостерігається ще менша семантична вмотивованість розподілу 

іменників за родами. Більшість назв позначають істот без вказівки на стать, наприклад: 

крокодил, барс, сом, кит, шпак, метелик (іменники чоловічого роду), куниця, сорока, гусінь, 

білуга (іменники жіночого роду). 

Словотворчі співвідносні назви самця і самки фіксуються переважно в називанні свійських 

тварин (наприклад: баран – вівця, кріль – кролиця, гусак - гуска) та деяких диких 

(наприклад: слон – слониха, заєць – зайчиха, вовк – вовчиця, ведмідь - ведмедиця). 

Тварини, що мають важливе народногосподарське значення (як корисні, так і хижаки), 

позначаються через іменникові назви семантично або словотворчо співвідносні для істот 

обох статей і малят: 

Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід 

кабан свиня порося 

бик корова теля 

кінь кобила лоша 

лев левиця левеня 

заєць зайчиха зайченя 

Граматичні показники належності іменника до роду наявні і в наведених прикладах: 

нульова флексія в чоловічому роді; флексія -а (-я),приєднана до кореня або до 

словотворчого суфікса іменників жіночого роду; флексія -а (-я), що при відмінюванні 

приєднується до суфікса -ат (-ят) іменників середнього роду. 

У назвах неістот значення роду не знаходить ніякого семантичного обґрунтування 

(наприклад: трактор, жаль, бритва, сало, зілля). 

Іменники множинної форми значення роду не виражають (наприклад: канікули, Суми), як і 

будь-який інший іменник, вжитий у формі множини (книги, джерела, змії). 

Значення роду у невідмінюваних іменниках пов’язується з віднесеністю їх до назв істот чи 

неістот. 

Назви осіб жіночої статі за семантичною мотивацією належать до іменників жіночого роду: 

місіс, мадам, леді, Бетті, Беатріче та ін. 

До чоловічого роду належать назви осіб чоловічої статі або назви людей без вказівки на 

стать (месьє, буржуа), а також назви тварин безвідносно до статевого розподілу (кенгуру, 

шимпанзе, поні). Коли треба вказати на самку, значення жіночого роду передається 

синтаксично: та кенгуру, маленька колібрі. 

Назви неживих предметів належать до іменників середнього роду, наприклад: резюме, соло, 

рагу, алібі, па, шасі. 

У назвах істот родове протиставлення іменників спирається, хоч і непослідовно, на 

семантичну мотивацію – вказівку на стать. 

Основним показником родової віднесеності іменників виступає характер основи і система 

флексій. 
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Так, наприклад, іменники степ, кір, Сибір, біль за характером основ і системою флексій в 

українській мові належать до чоловічого роду (в російській мові це іменники жіночого 

роду), а іменник путь – жіночого роду (рос. путь – іменник чоловічого роду). 

Категорія числа 

Категорія числа виражає кількісний вияв позначуваного в іменнику. Граматичне 

позначення числа виражається у співвідносних формах однини і множини або виступає як 

невизначена одиничність чи множинність. 

За граматичним значенням числа іменники в сучасній українській літературній мові 

поділяються на дві групи: 1) слова з формально вираженим протиставленням кількісного 

вияву; 2) слова, що кількісного протиставлення не виражають. 

Більшість іменників в українській мові має співвідносні форми однини і множини. До цієї 

групи належать назви предметів, що піддаються рахунку або кількісному вираженню. 

Однина – граматичне значення для позначення одного предмета – протиставляється 

множині, що позначає кілька або багато предметів (день – дні, стіна – стіни, книга - книги). 

Однина, крім основного свого значення, може виражати узагальнення без вказівки на 

кількість, тоді іменник не творить форми множини. Наприклад: У будівництві човнів 

широко використовуються граб, дуб, бук та інша деревина. 

Протиставлення однини множині може бути семантично нечітким. Так, наприклад, 

іменники гурт, ватага, полк, дивізія, бригада, колектив, ланка, шеренга виражають однину 

як сукупність багатьох істот, а слово ряд, низка, стос – як сукупність багатьох предметів. 

Форми множини таких іменників вказують на кількісну визначуваність сукупних одиниць 

(гурти – два гурти, полки – п’ять полків, колективи – кілька колективів). Порівняємо також 

значення однини і множини в іменниках типу квасолина (одна, виділена із сукупності) і 

квасолини (кілька, багато, виділених із сукупності). Одиничність у таких іменниках є 

семантико-словотворчим значенням, а значення однини і множини є граматичною 

абстракцією, однаково застосовуваною до всіх назв предметів за їх кількісною 

характеристикою, крім тих, що не підлягають кількісному визначенню. Назви предметів і 

явищ, що не підлягають кількісному визначенню, граматично вираженого протиставлення 

за числом не виражають. Це іменники, що мають лише форму однини чи множини. 

До іменників однинної форми належать: 

слова з речовинним значенням (мука, сіль, пиво, молоко, сталь, вапно); 

слова із збірним значенням (старостат, учительство, агентура, дрібнота, рідня, городина, 

вишняк); 

назви абстрактних понять (молотьба, жовтизна, курява, тиша, змагання, блиск, радість, 

дружба, садівництво, успішність). 

Виражаючи інші семантичні відтінки, окремі слова однинної форми можуть виступати і в 

формі множини, наприклад: іменники з речовинним значенням на позначення типів, сортів, 

ґатунків (вина, води, масла, сталі, ґрунти, солі) або іменники абстрактного значення, коли 

виражають конкретний прояв почуттів, стану чи конкретний вияв ознаки, властивості (болі, 

печалі, висоти, злети, глибини, світи). 

Однинну форму мають також іменники – власні назви: Дмитро, Василина, Шевченко, 

Смотрич, Харків. 

Проте й ці іменники можуть мати множинну форму, позначають однорідні поняття: 

Шевченки, Василі. 

Значення числа в однин них іменниках виражається за допомогою відмінкових флексій. У 

множинних формах показником числа часто виступає також перенесення наголосу 

(глибина' - глиби'ни, висота' - висо'ти). 

До іменників множинної форми належать: 

назви конкретних предметів парної або симетричної форми: вила, ворота, кайдани, ножиці, 

ковзани, штани; 

назви предметів, що сприймаються як сукупність, збірність: гроші, кучері, солодощі, 

фінанси, чари, шахи; 
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назви речовин, залишків: вершки, ліки, дріжджі, консерви, висівки; 

назви часових понять: канікули, роковини, сутінки; 

назви дій, процесів, станів: вибори, проводи, збори; 

деякі географічні назви: Чернівці, Карпати. 

До іменників множинної форми наближаються за значенням і ті однинні іменники, що 

утворюють множину із зміною семантичного відтінку, наприклад: матеріали, коштовності, 

грязі, каплі. 

Граматичне значення числа в іменниках множинної форми знаходить своє вираження у 

відмінкових флексіях множини та через синтаксичний зв’язок іменника з числівником. 

Значення числа в невідмінюваних іменниках виражається синтаксично: цікаве інтерв’ю – 

цікаві інтерв’ю, таке па – такі па, нове кашне – нові кашне. 

Категорія числа в іменнику на відміну від інших іменних частин мови і дієслів є 

синтаксично незалежною. Граматичне значення числа в іменнику являє собою формальне 

вираження кількісної характеристики предмета в її реальному вияві. Формальне вираження 

числа іменників здійснюється через їхню відмінкову парадигму. 

Категорія відмінка. 

Категорія відмінка служить для вираження функціональних значень іменника, тобто для 

вираження відношень іменника до інших слів у реченні. 

Залежно від функціонального значення іменник видозмінюється за відмінками. 

Категорію відмінка в сучасні українській літературній мові складають сім відмінків: 

називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. 

Відмінок Питання для істот Питання для неістот 

Називний Хто? Що? 

Родовий Кого? Чого? 

Давальний Кому? Чому? 

Знахідний Кого? Що? 

Орудний Ким? Чим? 

Місцевий (На) кому? (На) чому? 

Кличний 

  Значення кожного відмінка сприймається на рівні синтаксису слова – в словосполученні. 

На основі ряду протиставлень кожний відмінок виступає як значеннєво-функціональна 

абстракція, що знаходить своє вираження у відповідній відмінковій формі. 

Найзагальніше протиставлення виявляється в поділі відмінків на дві групи: прямий 

відмінок, що виражає незалежність іменника (називний відмінок), і непрямі відмінки, що 

виражають залежність іменника від інших слів (усі інші відмінки). 

У системі непрямих відмінків значення кожного з них ґрунтується на інших 

протиставленнях: абстрактне/конкретне; об’єктне/суб’єктне; атрибутивне/обставинне і т. д. 

Так, наприклад, відмінкове значення орудного відмінка в пасивних конструкціях 

сприймається на основі кількох протиставлень. Значення орудного суб’єкта обмежене 

можливістю вживання тільки в пасивних конструкціях і протиставляється тим самим 

називному суб’єкта, що має необмежені ознаки вираження активності. Суб’єктне значення 

орудного разом із об’єктним значенням протиставляється як абстрактне іншим його 

конкретним значенням – обставинної характеристики. І, нарешті, суб’єктне значення 

орудного протиставляється об’єктним значенням усіх інших непрямих відмінків, у тому 

числі і орудному. 

Визначення обсягу значень відмінка здійснюється на рівні його основних функцій, тобто на 

основі типового зв’язку іменника в словосполученні і характеру відношень між граматично 

пов’язаними словами. Функціональні можливості відмінкової форми в структурі речення 

завжди багатоманітніші, аніж основні відмінкові значення, проте вони (похідні від 

основних функцій) у морфології не розглядаються. 

Називний відмінок відповідає на питання хто? що?, називає суб’єкт (виконавця дії). 

Основне значення називного відмінка є власне називанням без вираження будь-якого 
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відношення. За цією основною функцією називний відмінок протиставляється усім іншим 

відмінкам. Називний відмінок називається прямим, решта відмінків непрямими. 

Називний відмінок є початковою (вихідною) формою іменника і виступає в реченні в ролі 

підмета: Сонце заходить, Гори чорніють, Пташечка тихне, поле німіє (Т. Шевченко). 

Периферійне значення називного відмінка як залежної форми виявляється у функції 

атрибутивній (завод-мільйонер) та предикативній (Слово – це зброя) – як форми 

координованої з підметом. 

Родовий відмінок відповідає на питання кого? чого? Основне значення родового відмінка 

об’єктне: а) прямого об’єкта при дієсловах із заперечною часткою не (не помітив іронії, не 

привітав друга); б) прямого об’єкта, не визначеного кількісно чи визначеного частково 

(купив меду, приніс солі, набери води); в) при збірних іменниках – комплективне (загін 

добровольців, гурт дівчат), так само при назвах виміру (центнер муки, кілограм цукру). 

Родовий відмінок при іменнику може також означати належність, присвійність (книга 

брата, музика Лисенка, хата лісника) або давати іншу атрибутивну характеристику (світло 

лампи, вогонь Прометея, звук сирени). Родовий відмінок іменника в сполученні з 

числівником, займенником, прикметником виступає з обставинним значенням часу, дати 

(другого дня, того року, погожого ранку 1926 року). 

У сполученні з прийменником родовий відмінок може виражати різноманітні обставинні 

значення (поїхати до Канева, почорніти від давності, насмішити до сліз, терпіти заради 

друга), порівняльно-зіставні (старший від сестри, кращий з кращих) та інші значення, що 

нашаровуються на основі значення родового відмінка. 

Давальний відмінок відповідає на питання кому? чому? Значення давального відмінка в 

українській мові порівняно з іншими відмінками менш об’ємне. Давальний відмінок 

виражає особу або предмет, для яких чи на користь яких відбувається дія (віддав квіти 

матері, оголосили наказ студентам, відведуть кошти дитсадку). 

Давальний відмінок може позначати особу, якій приписується певний стан (це так званий 

давальний суб’єкта в безособових конструкціях: Дітям радісно. Олені не сидиться). 

При іменниках давальний відмінок виражає значення належності, стосунку, спрямування 

(пам’ятник Котляревському, послання бійцям, шана поетові). 

У структурі речення давальний відмінок сучасної української мови не виявляє особливих 

додаткових значень, що зумовлено майже повною втратою ним прийменникового зв’язку. 

Давальний відмінок може вживатися тільки з похідними прийменниками і виражає разом з 

ними обставинні відношення (зробив наперекір товаришам, вибіг назустріч батькові). 

Знахідний відмінок відповідає на питання кого? що? Основне значення знахідного відмінка 

– це вираження прямого об’єкта, в той час як у родовому відмінку це значення обмежене 

кількома випадками. 

Знахідний прямого об’єкта виступає при перехідних дієсловах (завести коня, прочитати 

вірш, вибрати книгу). Інші значення знахідного: часу (просидів день, навчався рік), місця 

(поїхав у Брест, спустили на воду) виводяться з основного, об’єктного значення. Такі 

додаткові значення в основному передаються за допомогою прийменників, наприклад: 

покласти під стіл, соромити за непослух, працювати за товариша, сильніший за смерть. 

Орудний відмінок відповідає на питання ким? чим? З усіх відмінків орудний виділяється 

особливим багатством своїх значень. Він в українській мові виражає значення: 1) знаряддя і 

засобу дії (писати олівцем, кивнути головою); засобу пересування (їхати поїздом, пливти 

човном); 2) суб’єкта дії (завдання виконано студентом, план затверджено комісією) або 

співучасника діяча – соціативне значення (мати з дочкою ідуть ,); 3) значення обставинної 

характеристики: часу (працювати ночами, не писати місяцями), місця (пробиратися лісами, 

іти полем), порівняння і перевтілення (вити вовком, летіти стрілою, жити вдовою); 4) 

значення предикативної характеристики (бути лікарем, стати героєм, зробитися ледарем) та 

ін. 

У сполученні з прийменником форма орудного відмінка виражає багатоманітні семантико-

синтаксичні значення: об’єктні (розмовляти з учнем, їхати з товаришем), атрибутивні 
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(дівчина з косою), обставинні (звернутися з запитанням, перебувати під водою, вийти перед 

світанком), предикативні (борщ був з перцем) та ін. 

Місцевий відмінок відповідає на питання на кому? на чому? Значення місцевого відмінка в 

українській мові обмежені вживанням при ньому прийменниками на, в (у), о (об), по. 

Форма місцевого відмінка в сучасній українській мові аналітична: семантично-

функціональне значення передається прийменником у єдності з флексією. 

Місцевий відмінок виражає місце дії (жити в селі, біліти на палубі, розкидати по полю); час 

(прийти о шостій годині); рідше виступає із значенням об’єктним (зосередитися на 

головному завданні), зокрема знаряддя дії (грати на баяні) чи засобу пересування (приїхати 

на возі). 

Кличний відмінок. Виконує в реченні апелятивну функцію – звертання до адресата 

мовлення. Форма кличного відмінка ніколи не пов’язується з прийменниками і не вступає в 

підрядні чи сурядні зв’язки з іншими членами речення. Вона твориться від іменників 

чоловічого чи жіночого роду, що означають осіб: Ой ти, дівчино, з горіха зерня (І. Франко), 

істот і персоніфіковані предмети: Повій, вітре, на Вкраїну, Де покинув я дівчину (С. 

Руданський); Думи мої, думи мої, Квіти мої, діти! (Т. Шевченко). 

Значення звертання до особи виражається за допомогою флексії у формі однини (Галю, 

Оксано, Карпе, сину). У множині клична форма зберігається з формою називного відмінка. 

Основні значення відмінків образно передав Д. Білоус у поезії «Це ж як вірш»: 

Називний питає хто ти? що ти? 

Хоче він про наслідки роботи 

і про тебе чути лиш похвали, 

щоб тебе як приклад називали. 

Родовий доскіпує свого - 

Хоче знати він кого? чого? 

І про тебе знать, якого роду, 

що немає роду переводу. 

Все давальний дасть - не жаль йому, 

але хоче знать: кому? чому? 

Знать про тебе, гожого на вроду, 

що даєш і ти свому народу? 

У знахідного свої потреби: 

він - кого? і що? - питає в тебе. 

І кого всі ми за друзів маєм, 

І що друзі роблять нам навзаєм? 

А орудний хоче знать: ким? чим? 

У труді орудуй разом з ним. 

Хоче знать: що здатний ти утнути? 

Чим ти сильний? Ким ти хочеш бути? 

А місцевий - де? В якому місці? 

Хоче знати - у селі чи в місті? 

Кличний закликає всіх навколо: 
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Тема.  Правопис складних слів 
План 

1. Правопис складних слів. 

2.Правопис складних іменників. 

3. Правопис складних прикметників. 
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Складні слова в українській мові пишуться разом, через дефіс і окремо, залежно від того, як 

вони утворені, якою частиною мови є, які зв’язки існують між частинками складного слова. 

 Складні слова можуть утворюватися за допомогою сполучних голосних звуків і без них. 

Коли перша частина складного слова – прикметник, то, як правило, сполучним звуком 

виступає О: чорноброва, тепловіддача, важкоатлет, верхньолужицька, синьоокий, 

давньоруський. 

УВАГА! Не слід змішувати з цими словами такі складні слова, першою частиною яких є 

вищий ступінь порівняння прислівника на Е: вищевказаний, нижчезазначений тощо. 

Якщо перша частина складного слова іменник або займенник, то сполучним голосним може 

бути О або Е. 

- О виступає після твердого приголосного, зокрема після шиплячого: дощомір, 

самовчитель, атомохід. АЛЕ: очевидний, овочесховище, кожум’яка, 

- Е виступає після м’якого неподовженого приголосного, яким закінчується основа 

іменника: бурелом, яйцеподібний, землевпорядкування, АЛЕ: костоправ костогриз, 

свинопас. 

- Якщо основа іменника закінчується на Й або на подовжений м’який приголосний, то на 

місці сполучного голосного пишемо Є: боєздатний, життєрадісний, краєзнавець, 

сміттєзбірник. 

 

- Складні слова, які утворилися за допомогою сполучних голосних, пишуться разом. 

 Складні слова, утворені без сполучних голосних, пишуться разом або через дефіс. 

РАЗОМ пишуться: 

- Складноскорочені слова й похідні від них: Міносвіти, Нацбанк, медінститут, 

профспілковий, облуно. Сюди ж належать складні слова, перша частина яких: авіа-, авто-, 

агро-, вело-, мото-, гідро-, гео-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, макро-, кіно-, квазі-, псевдо-, 

радіо-, теле-, термо- . (Детально див. Український правопис). 

- Складні слова, першою частиною яких є числівник: двоповерховий, двохосьовий, 

тридцятисемирічний, тисячоп’ятисоліття. 

ЧЕРЕЗ ДЕФІС пишуться: 

- Повторення того самого слова з метою підсилення його основного значення: сидів-сидів, 

білий-білий, легко-легко, чисто-чисто. 
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- Поєднання синонімічних чи антонімічних слів: тяжко-важко, часто-густо, видимо-

невидимо, поєднання слів, які передають єдине поняття: батько-мати, хліб-сіль, а також 

повторення слів з тим самим коренем, але з різними префіксами чи суфіксами: великий-

превеликий, давним-давно, мало-помалу тощо. АЛЕ: якщо поєднуються іменники в різних 

відмінкових формах, то такі сполуки слів пишемо окремо: чин чином (Називний 

+Орудний), кінець кінцем, честь честю. 

- Слова, що означають приблизність: не сьогодні-завтра, два-три дні, день-другий. 

ü Числові записи змішаного типу: 30-річчя, 855-літній. 

06.1. Правопис складних іменників. 

РАЗОМ пишуться: 

· Складні іменники, утворені поєднанням за допомогою сполучного звука двох чи кількох 

основ, одна з яких – дієслівного походження: вертоліт, самокат, тепловоз. 

· Складні іменники, утворені поєднанням прикметникової й іменникової основ за 

допомогою сполучного звука: чорногуз, білокрів’я. 

· Поєднання двох іменникових основ за допомогою сполучного звука: лісостеп, носоріг. 

· Складні іменники, утворені з форми наказового способу дієслова й іменника: ломикамінь, 

горицвіт, перекотиполе. 

· Складні іменники, першою частиною яких є числівник: стоп’ятдесятишестиріччя. 

· Складні іменники з першою частиною ПІВ-, НАПІВ-, ПОЛУ-: пів вікна, пів озера, 

півострова, пів’яблука, напівосвітлений, полумисок. АЛЕ: пів-Києва, пів-Африки. 

· Складні іменники, утворені від трьох чи більше основ: світловодолікування, 

автомотокрос. 

ЧЕРЕЗ ДЕФІС пишуться: 

Складні іменники, утворені з двох іменників, незалежно від того, чи в даному слові 

відмінюються обидві частини, чи тільки друга. До слів з відмінюваними обома частинами 

належать: 

Ø Іменники-протилежні за змістом поняття: купівля-продаж, розтяг-стиск. 

Ø Іменники – назви спеціальності, професії: лікар-педіатр, фізик-теплотехнік. 

Ø Імена казкових персонажів: Лисичка-сестричка, Вовчик-братик, Кабан-іклан. 

До слів з відмінюваною лише другою частиною належать: 

Ø Іменники, в яких перше слово підкреслює якусь ознаку чи прикмету, особливість того, 

що названо другим словом: блок-схема, стоп-кран, сон-трава. 

Ø Іменники-назви державних посад, військових чи наукових звань: генерал-губернатор, 

контр-адмірал, член-кореспондент, прем’єр-міністр. 

Ø Складні назви виміру: тонно-кілометр, кіловат-година. 

Ø Складні іменники з першою частиною обер-, міні-, віце-, екс-, лейб- максі-, міді-: екс-

прем’єр, віце-міс, міні-хокей, обер-лейтенант, лейб-гвардія. 

Ø Назви частин світу – іншомовні слова: норд-ост, зюйд-вест. 

Ø Назви рослин типу: брат-і-сестра, люби-мене, розрив-трава. 

06. 2. Правопис складних прикметників. 

 ПИШУТЬСЯ РАЗОМ: 

· Прикметники, утворені від складних іменників, які писалися разом: електросиловий 

(електросила), радіофізичний (радіофізика), лісостеповий (лісостеп). 

· Складні прикметники, утворені від сполучення іменника з узгоджуваним прикметником: 

загальноосвітній (освіта яка? загальна), народногосподарський (господарство яке? 

народне), правобережний (берег який? правий). 

· Складні прикметники, з другою дієслівною частиною: волелюбний, деревообробний, 

машинобудівний. АЛЕ: якщо дієслівна частина містить префікс, то такі прикметники 

пишемо ч е р е з д е ф і с: вантажно-розвантажувальний, контрольно-вимірювальний. Між 

цими частинками у словосполученні існує сурядний зв’язок: (вантажити і розвантажувати, 

контролювати і вимірювати). 
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· Складні прикметники, в яких першим компонентом виступає прислівник, а другою – 

прикметник або дієприкметник: внутрішньовенний, загальнодержавний, важкопоранений, 

вищезгаданий, нижчезазначений. АЛЕ: трохи вище згаданий, бо є залежне слово. 

П Р И М І Т К А : якщо прислівник зберігає логічний наголос, то він пишеться з наступним 

прикметником чи дієприкметником окремо: абсолютно чистий, діаметрально протилежний, 

вічно зелений, суспільно необхідний. 

· Складні прикметники, у яких основне смислове навантаження передається останньою 

частиною, а попередні частини слова тільки уточнюють його зміст або звужують його: 

давньоверхньонімецька мова, двовуглекислий газ, сліпоглухонімий, лінгвостилістичний. 

· Складні прикметники, першою частиною яких є числівник: двадцятиповерховий, 

стошістдесятип’ятирічний. АЛЕ: 165-річний. 

· Складні прикметники, утворені від двох неоднорідних прикметників, які містять 

відношення родової ознаки до видової: поперечношліфувальний верстат (поперечний 

шліфувальний верстат). 

Ч Е Р Е З Д Е Ф І С пишуться: 

· Складні прикметники, утворені від складних іменників, які писалися через дефіс: соціал-

демократичний (бо соціал-демократ), генерал-губернаторський (бо генерал-губернатор). 

· Складні прикметники, утворені від двох і більше прикметникових основ, якщо названі 

ними поняття не підпорядковані одне одному, тобто рівноправні, і між ними може існувати 

сурядний зв’язок: культурно-розважальний (і культурний, і розважальний), масово-

політичний (і масовий, і політичний). 

· Складні прикметники, перша частина яких закінчується на -ИКО (-ІКО): діалектико-

матеріалістичний, механіко-математичний, історико-філологічний. 

· Складні прикметники з першою частиною ВІЙСЬКОВО- ВОЄННО- : військово-морський, 

воєнно-адміністративний, АЛЕ: військовополонений, військовозобов’язаний. 

· Складні прикметники, утворені з двох чи кількох основ, які означають якість з додатковим 

відтінком, відтінок кольору чи поєднання кольорів: сіро-чорний, жовто-синій, гіркувато-

кислий, темно-коричневий. АЛЕ: жовтогарячий, червоногарячий (бо це не відтінки 

кольору, а окремі кольори). 

· Складні прикметники, в яких перша частина не має прикметникового суфікса, але за 

змістом однорідна з другою і може приєднуватися за допомогою голосних О або Е: м’ясо-

молочний (і м’ясний, і молочний), крохмале-патоковий (і крохмалений і патоковий). 

· Складні назви сторін світу: південно-східний, північно-західний, норд-остівський. 

06. 3. Правопис прикладок. 

Прикладки можуть писатися окремо й через дефіс. Це залежить від значення поєднуваних 

слів. 

О К Р Е М О пишуться слова, де прикладкою виступає видова назва (тобто вужче, 

конкретизоване поняття стоїть після ширшого, загального, родового поняття): ріка Дніпро, 

трава сон, гриб боровик. АЛЕ: сон-трава, Дніпро-ріка, Сапун-гора тощо. 

Ч Е Р З Д Е Ф І С 

· пишуться слова, де прикладкою виступає іменник, який має означальне значення, стоїть 

після означуваного слова: дівчина-красуня (дівчина яка? красуня), хлопець-богатир тощо. 

АЛЕ: красуня дівчина, богатир хлопець. 

· Якщо пояснюваний іменник і прикладка можуть мінятися місцями, і означальну роль 

виконує завжди друге слово: учитель-фізик і фізик-учитель, дівчина-грузинка і грузинка-

дівчина. 

· Якщо прикладка входить до складу терміна, вона втрачає своє означальне значення і 

пишеться через дефіс як складний іменник без сполучного звука: заєць-русак, льон-

довгунець, жук-короїд. 
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Тема. Просте речення.  Розділові знаки у простому реченні 

План 
 

1. Будова речення.  

2. Способи вираження підмета 

3. Види й напрями ускладнення структури простого речення  

4.Тире в простому неускладненому реченні. 

 

Література: 

  5.   Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту) : підручн. для 11 класу закл. загальн. 

середн. освіти. / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2018. 

6. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. - Харків: ВД «ШКОЛА», 2009. 

7. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. - К.: 

Вища школа, 1997. 

8. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих 

навчальних закладів.—К.: Вища школа, 2001. 

9. Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: навчальний 

посібник. - К.: Вища школа, 2004. 

10. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Юіцук. -Рідна мова, 1998. 

 

Будова речення. 

Речення – це граматично й синтаксично оформлена одиниця мовного спілкування, яка 

формує й виражає окрему відносно закінчену думку і відношення змісту висловлювання до 

дійсності. 

Основною функцією речення є комунікативна, тобто функція спілкування, повідомлення 

про явища дійсності. 

Основними ознаками речення є: 

· Смислова завершеність. 

· Модальність. 

· Інтонаційна закінченість. 

· Наявність граматичного й смислового зв’язку всіх його складових. 

· Наявність головних (або одного головного) членів речення. 

Граматична основа (граматичний центр) –це головні члени речення – підмет і присудок. 

Відношення між підметом і присудком формують таку ознаку речення, як предикативність, 

тобто синтаксична віднесеність повідомлюваного до дійсності. 

Предикативність – це узагальнене граматичне значення, яке виражається граматичними 

категоріями часу, особи, способу. 

Модальність – це оцінка висловлювання з погляду реальності чи нереальності: те що 

повідомляється в реченні мислиться як таке, що відповідає дійсності або як можливе, 

очікуване, бажане, потрібне. Загальна модальність супроводжується суб’єктивною 

модальністю, тобто виражає ставлення автора висловлювання до свого повідомлення. Це 

може бути значення сумніву, невпевненості, упевненості, згоди, незгоди, можливості, 

неможливості. 

Однією з головних ознак речення є інтонація. Інтонаційна єдність відповідає граматичній та 

смисловій єдності речення. 

 За функцією та емоційним забарвленням речення поділяються на розповідні, питальні, 

спонукальні. 

Розповідними є речення, які повідомляють про якийсь факт дійсності, явище, подію тощо: 

Як я люблю оці години праці. Оповідання дуже цікаве. Надворі дощ. В кінці такого речення 

ставиться крапка, іноді – багатокрапка. 
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Питальними називаються речення, що містять питання, яке вимагає відповіді: Це 

оповідання цікаве? Яка погода у ваших краях сьогодні? Коли приїде тато? В кінці 

питального речення ставиться знак питання. 

Спонукальними називаються речення, що виражають наказ, прохання, заклик, пораду – 

будь-яке волевиявлення: Вставай, хто живий, в кого думка повстала! Не вмирай, пташино, 

живи! Закінчуйте роботу, пора додому. Принесіть мені, будь ласка, води. В кінці такого 

речення ставиться знак оклику, крапка, іноді – знак питання й знак оклику. 

Речення, які вимовляються з відповідною окличною інтонацією, називаються окличними. В 

кінці окличних речень ставиться знак оклику. Окличними можуть бути розповідні, питальні 

й спонукальні речення. 

За структурою речення поділяються на прості й складні. 

Просте речення має один граматичний (предикативний) центр. 

Складні речення мають дві чи більше предикативних одиниці, які об’єднані за смислом і 

граматично 

Прості речення можуть бути двоскладними й односкладними, непоширеними й 

поширеними, повними й неповними. 

За структурою речення поділяються на прості й складні. 

Просте речення має один граматичний (предикативний) центр. 

Прості речення можуть бути двоскладними й односкладними, непоширеними й 

поширеними, повними й неповними. 

Прості двоскладні речення мають підмет і присудок або групу підмета й групу присудка. 

Легкий ранковий туманець клубочився над річкою. Група підмета – Легкий ранковий 

туманець. Група присудка – клубочився над річкою. 

Односкладні речення мають тільки один головний член речення: або підмет, або присудок. 

Вечір. Вечоріє. Треба відпочити. Ваше доручення виконано. 

Непоширеним називається речення, що складається тільки з головних членів. Стемніло. 

Світає. Ніч. Зійшло сонце. Зазеленіла трава. 

Поширеними є речення, в яких поряд з головними є і другорядні члени речення. Треба 

гарно відпочити перед наступним робочим тижнем. На галявині зазеленіла трава. Надворі 

світає. Травнева ніч. 

Повним називається речення, в якому наявні всі члени, необхідні для даної структури. 

Наприклад, для називного речення – підмет, для двоскладного – підмет і присудок, для 

односкладних безособових – присудок тощо. 

Неповним є речення, в якому пропущений формально необхідний член речення, але він 

легко виявляється в контексті або підказується в ситуації мовлення. Наприклад: Вулицею 

йшла моя мама. Поруч з нею – бабуся й сестра. 

Структура двоскладного речення передбачає групу підмета й групу присудка. Можуть бути 

також другорядні члени речення. Членами речення є частини мови в певній синтаксичній 

функції. Частини мови – категорії морфологічні, а члени речення – синтаксичні. 

Синтаксичні функції частин мови виявляються в структурі речення.. Одна й та ж частина 

мови в різних реченнях може виконувати різну синтаксичну роль. Наприклад: Мені не 

важко вчитися. Вчитися – моє головне завдання. У мене є бажання вчитися(означення). 

Підмет – це головний член речення, який означає істоту, предмет, явище, поняття, ознаку 

або дію яких називає присудок: Хотіла б я піснею стати. Весна прийшла. Поранений важко 

опустився на стілець. 

Присудок – це головний член речення, який означає дію, стан, якість, властивість, ознаку 

предмета, істоти, явища, поняття, названого підметом. 

Головні члени речення пояснюються, доповнюються залежними від них другорядними 

членами речення. Другорядні члени речення теж можуть пояснюватися іншими 

другорядними членами. 

Другорядні члени речення (означення, обставини, додатки) розрізняються своєю 

синтаксичною роллю в реченні. 
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Означення – це другорядний член речення, виражений найчастіше прикметником 

дієприкметником, займенником, числівником, синтаксично залежний від іменника або 

іншої субстантивованої форми. У ролі означень можуть бути й інші частини мови. 

Додаток – це керований другорядний член речення, синтаксично залежний від керуючої 

дієслівної чи недієслівної форми, що вимагає відповіді на питання непрямого відмінка. 

Обставина – це другорядний член речення, виражений прислівником, дієприслівником, 

інфінітивом, іменною формою, що синтаксично залежить від дієслівної, прикметникової 

або прислівникової форми. 

Способи вираження підмета 

Підмет може бути виражений одним словом, і такий підмет називається простим. 

Найчастіше – це іменник у називному відмінку: Поїзд прибуває на першу платформу. 

Проте досить часто для вираження підмета використовуються займенники: Ми всі 

підтримали пропозицію піти в похід. 

Також підметом може бути субстантивована будь-яка частина мови: Черговий повідомив 

про стан справ. Ні наші „за”, ні „проти” не вирішували проблеми. Голосне „Ура!” 

прокотилося узліссям. 

Підмет може виражатися числівником чи інфінітивом: Три – непарне число. Витися ніколи 

не пізно. 

Складений підмет виражається словосполученням. Це можуть бути синтаксично або 

лексично нерозкладні словосполучення: 

1. складні географічні, астрономічні, назви, назви установ, організацій тощо: 

Східносибірська височина, Велика Ведмедиця, Верховна Рада. 

2. сполучення іменника в називному відмінку з іменником в орудному відмінку з 

прийменником: Брат з братом ворогами стали. 

3. сполучення іменників зі значенням сукупності: Зграя вовків напала на оленя. 

4. сполучення числівника з іменником: Двоє лелечат вчилися літати. 

5. сполучення іменника або числівника чи займенника у називному відмінку з іменником 

(займенником) в родовому з прийменником: Кожен з нас чітко усвідомлював кінцеву мету 

цієї роботи. 

6. підмет може бути виражений цілим реченням: „Поховайте та вставайте, кайдани 

порвіте...” стало закликом до боротьби для багатьох поколінь. 

Способи вираження присудка 

Присудки є дієслівні й іменні. 

Дієслівні присудки можуть бути простими й складеними. Іменні – тільки складеними. 

Простий дієслівний присудок виражається дієсловом у формі дійсного, умовного чи 

наказового способу. 

Складений дієслівний присудок утворюється з двох дієслів: дієслова-зв’язки в особовій 

формі + інфінітив. 

Складений іменний присудок складається з дієслівної зв’язки + іменна частина. Часто 

дієслово-зв’язка в теперішньому часі ( є) опускається. 

Присудок може бути виражений двома чи кількома повнозначними частинами мови. Такий 

присудок називається складним. 

Простий дієслівний присудок: Буде світити сонце, буде шуміти вітер. 

Написав би ти листа матері. Заходьте всі до хати. Давайте заспіваємо дружно. Накивав 

п’ятами ваш гість. 

Складений дієслівний присудок: Листя з дерев почало осипатися. Ми вирішили пропустити 

це переповнений трамвай. Він мав бажання поїхати ще до міста. 

Складений іменний присудок: Я тільки колосок на великому полі народному. Хлопець 

виявився тільки заспівувачем, а там були ще й хористи. Зима стояла суха, морозна, вітряна. 

Поля лежали покриті снігом. 

Складний присудок: Ніхто мене не може примусити виконувати цю роботу. Дівчина була 

готова заплакати. 
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ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ 

Односкладними називаються речення, в яких є тільки один головний член – підмет або 

присудок – , який сам чи з другорядними членами речення несе ознаки речення. 

Односкладні речення можуть бути поширеними й непоширеними. Головні члени речення в 

односкладних реченнях можуть бути однорідними. 

За значенням, граматичною формою головного члена речення односкладні речення 

поділяються на такі групи: 

· означено-особові; 

· неозначено-особові; 

· узагальнено-особові; 

· безособові; 

· інфінітивні; 

· називні (номінативні). 

Означено-особові речення мають головний член речення присудок, виражений дієсловом у 

формі 1 чи 2 особи теперішнього або майбутнього часу, що вказує на певну особу: Іду собі 

поволеньки та гадку гадаю. 

Означено-особові речення найближчі до двоскладних, оскільки закінченням дієслова 

підказується суб’єкт дії. Неозначено-особовими називаються такі речення, в яких головний 

член речення – присудок – виражений формою 3 особи множини минулого часу і означає 

дію, виконувану невизначеним суб’єктом (хтось вони). Поділять тебе, земле, ой поділять. 

Кажіть, нехай виходять з приміщення. 

Узагальнено-особовими називаються речення, головний член яких виражений дієсловом 

другої особи однини теперішнього чи майбутнього часу (іноді й іншими особовими 

формами), а дія, яку він означає, мислиться узагальнено: Від своєї долі не втечеш. Від 

добра добра не шукають. Не питай старого, а бувалого. 

Узагальнено-особові речення найчастіше зустрічаються в усній народній творчості 

(прислів’я). 

 Безособовими називаються такі односкладні речення, в яких головний член речення 

означає процес або стан безвідносно до особи (суб’єкта): Кругом гуло, шуміло, вило. 

Навколо було тихо. Надворі стало темно. Світає. Споночіло. Тихо, холодно й морозно в лісі 

Інфінітивними називаються речення, в яких головний член виражений інфінітивом, 

самостійним у смисловому відношенні: Не злічити імен героїв, які прославили 

Батьківщину. Нас не скорити бурям й негодам. Відпочити б з дороги. 

Номінативними називаються речення, головний член яких виражений іменником (або 

займенником чи числівником) у називному відмінку. Вечір. Буряки...Капуста... Картоплі... 

По межах – соняшники. Ось вони, наші предки. 

 Види й напрями ускладнення структури простого речення. 

 Просте речення може ускладнюватися однорідними членами речення, звертаннями, 

вставними словами, словосполученнями, реченнями, відокремленими членами речення. 

 Окремі явища ускладнень потребують особливої уваги. Так, наприклад, слід звернути 

увагу на розділові знаки при ускладненні речення однорідними чи неоднорідними 

означеннями, виділення на письмі звертань, вставних конструкцій, прикладок , означень, 

додатків, дієприслівникових зворотів тощо. 

 Найбільше труднощів становить ряд однорідних чи неоднорідних означень, де розділовий 

знак – кома – не завжди ставиться відповідно до правил.  

 Додаткових пояснень вимагає ускладнення дієприслівниковим зворотом, адже іноді зворот 

виконує в реченні роль обставини способу дії, а значить, не виділяється комою. Виникають 

помилки при відокремленні порівняльних зворотів, особливо тоді, коли вони виконують 

функцію обставини. Такі види ускладнень, як відокремлення, вставні слова, достатньо 

висвітлені в шкільних підручниках. Для доповнення знань щодо вживання розділових 

знаків треба використовувати довідники чи практикуми з „Українського правопису”. 

 Тире в простому неускладненому реченні. 
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Тире ставиться між підметом і присудком, 

· коли присудок – іменник або кількісний числівник у називному відмінку: Київ – столиця 

України. Три плюс два – п’ять; 

· коли один з цих головних членів або й обидва є інфінітивом: Життя прожити – не поле 

перейти. Малювати – моє покликання; 

· перед ЦЕ, ОСЬ, ОЦЕ, ТО, ЦЕ Є, ЦЕ ЗНАЧИТЬ: Любити Україну – це найперше захистити 

її. Сміле слово – то наші гармати. Фрам – це значить „вперед”, а попереду буду я. 

· на місці пропущеного члена речення, найчастіше – присудка: Попереду йшли медалісти, 

за ними – увесь наш випускний клас. 

Про інші випадки тире в простому реченні (при однорідних членах, при відокремленні чи 

вставних словах) див. наступні лекції. 

Неозначено-особовими називаються такі речення, в яких головний член речення – присудок 

– виражений формою 3 особи множини минулого часу і означає дію, виконувану 

невизначеним суб’єктом (хтось вони). Поділять тебе, земле, ой поділять. Кажіть, нехай 

виходять з приміщення. 

Узагальнено-особовими називаються речення, головний член яких виражений дієсловом 

другої особи однини теперішнього чи майбутнього часу (іноді й іншими особовими 

формами), а дія, яку він означає, мислиться узагальнено: Від своєї долі не втечеш. Від 

добра добра не шукають. Не питай старого, а бувалого. 

Узагальнено-особові речення найчастіше зустрічаються в усній народній творчості 

(прислів’я). 

 Безособовими називаються такі односкладні речення, в яких головний член речення 

означає процес або стан безвідносно до особи (суб’єкта): Кругом гуло, шуміло, вило. 

Навколо було тихо. Надворі стало темно. Світає. Споночіло. Тихо, холодно й морозно в лісі 

Інфінітивними називаються речення, в яких головний член виражений інфінітивом, 

самостійним у смисловому відношенні: Не злічити імен героїв, які прославили 

Батьківщину. Нас не скорити бурям й негодам. Відпочити б з дороги. 

Номінативними називаються речення, головний член яких виражений іменником (або 

займенником чи числівником) у називному відмінку. Вечір. Буряки...Капуста... Картоплі... 

По межах – соняшники. Ось вони, наші предки. 

 Види й напрями ускладнення 

структури простого речення. 

 Просте речення може ускладнюватися однорідними членами речення, звертаннями, 

вставними словами, словосполученнями, реченнями, відокремленими членами речення. 

 Окремі явища ускладнень потребують особливої уваги. Так, наприклад, слід звернути 

увагу на розділові знаки при ускладненні речення однорідними чи неоднорідними 

означеннями, виділення на письмі звертань, вставних конструкцій, прикладок , означень, 

додатків, дієприслівникових зворотів тощо. 

 Найбільше труднощів становить ряд однорідних чи неоднорідних означень, де розділовий 

знак – кома – не завжди ставиться відповідно до правил.  

 Додаткових пояснень вимагає ускладнення дієприслівниковим зворотом, адже іноді зворот 

виконує в реченні роль обставини способу дії, а значить, не виділяється комою. Виникають 

помилки при відокремленні порівняльних зворотів, особливо тоді, коли вони виконують 

функцію обставини.  

 Такі види ускладнень, як відокремлення, вставні слова, достатньо висвітлені в шкільних 

підручниках. Для доповнення знань щодо вживання розділових знаків треба 

використовувати довідники чи практикуми з „Українського правопису”. 

 Тире в простому неускладненому реченні. 

Тире ставиться між підметом і присудком, 

· коли присудок – іменник або кількісний числівник у називному відмінку: Київ – столиця 

України. Три плюс два – п’ять; 
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· коли один з цих головних членів або й обидва є інфінітивом: Життя прожити – не поле 

перейти. Малювати – моє покликання; 

· перед ЦЕ, ОСЬ, ОЦЕ, ТО, ЦЕ Є, ЦЕ ЗНАЧИТЬ: Любити Україну – це найперше захистити 

її. Сміле слово – то наші гармати. Фрам – це значить „вперед”, а попереду буду я. 

· на місці пропущеного члена речення, найчастіше – присудка: Попереду йшли медалісти, 

за ними – увесь наш випускний клас. 
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Тема. Правопис  слів іншомовного походження 
План 

1. Основні правила правопису іншомовних слів. 

2. Уживання іншомовних слів у ділових паперах; узгодження  невідмінюваних іншомовних 

одиниць у роді, числі, відмінку. 

3. Відмінювання слів іншомовного походження. 

4. Правила правопису складних іменників. 

5. Правила правопису прикладок. 

Література: 
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6. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л.О. 

Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. 

1. Основні правила правопису іншомовних слів 

Джерелом поповнення лексики сучасної української мови, зокрема її ділового мовлення, є 

іншомовні слова. Одні з них, що давно вже засвоєні або означають назви загальновідомих 

явищ і предметів, увійшли до активної лексики. Наприклад: верстат, майстер, ланцюг, 

менеджер, спонсор, крейда, папір, вишня, огірок, агроном, юрист, суфікс, академія, буква, 

м'ята та ін. Від основ таких слів в українській мові творяться нові слова за допомогою 

різних словотворчих засобів. Наприклад: агроном — агрономія, агрономічний, агро-

максимум, агромінімум; гарбуз — гарбузиння, гарбузовий. Інші запозичені слова, що 

означають назви понять і явищ, які не є загальновідомими і рідко вживаються в мові, мають 

виразні ознаки іншомовних. Наприклад: адажіо, женофоб, мольберт, ландтаг, ландшафт, 

вуаль, фрікасе, фенолфталеїн, ланцет і т. д. 

До складу української лексики входить багато слів, утворених за зразками морфологічної 

структури відповідних слів російської мови. Наприклад: укр. втілення — відповідно до рос. 

воплощение; укр. відродження — відповідно до рос. воз-рождение і т. д. 

У словниковому складі української мови особливе місце посідають запозичення грецького 

походження — грецизми. Це назви рослин, тварин: кедр, мигдаль, мак, кит, крокодил; 

назви побутових предметів: парус, миска, ванна; поняття церковно-релігійні: вівтар, 

архангел, ангел, амвон, антихрист, ікона, келія, ієрей, ладан, демон, ідол, схима, літургія, 

келар, канон, монастир, піп; терміни науки, культури, мистецтва: апостроф, граматика, 

діафрагма, логіка, математика, філософія, кафедра, ідея, театр, музей, корал, бібліотека, 

комедія, хор, сцена, планета, магніт, іподром, гігант, ксерокс. 

З грецької мови запозичено більшість українських імен людей, наприклад: Ірина, Марина, 

Катерина, Софія, Харитина, Олена, Явдоха, Василь, Петро, Тарас, Микола, Андрій, Степан, 

Федір, Олександр, Олексій та ін. 

В українській мові чимало слів латинського походження, вони належать переважно до 

понять науки, техніки, мистецтва, політичних і суспільних відносин, медичної, юридичної 

термінології. Наприклад: індустрія, реакція, мотор, меридіан, аргумент, префікс, ангіна, 

операція, ординатор, консиліум, юстиція, юрист, прокурор, нотаріус, ректор, декан, 

екзамен, студент, університет, гумор, цирк, екскурсія, експедиція, депутат, консул, 

секретар, адміністрація. 
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З латинської мови запозичені деякі імена людей, наприклад: Юлія, Клавдія, Мотря, 

Валерій, Віктор, Віталій, Павло, Марко. 

З французької мови запозичені слова, що стосуються побуту, предметів одягу, науки, 

техніки, мистецтва, суспільно-політичні, технічні та військові терміни. Наприклад: люстра, 

абажур, маскарад, браслет, одеколон, пудра, ридикюль, портьєра, мотив, сюжет, афіша, 

актор, суфлер, партер, бюст, бюлетень, екіпаж, костюм, пальто, блуза, кабінет, сержант, 

гарнізон, атака, фронт, каска, кавалерія, корпус, маршал, комюніке, дебати, кур 'єр, 

департамент, шосе, десант, паркет, пансіон, пасаж. 

З німецької в українську прийшли деякі адміністративні, технічні, медичні, торговельні, 

військові, виробничі терміни, назви предметів побуту, рослин, птахів, ігор тощо. 

Наприклад: штат, шахта, верстат, стамеска, штукатур, слюсар, лобзик, цех, дратва, 

бухгалтер, вексель, масштаб, бинт, фельдшер, курорт, флейта, балетмейстер, офіцер, орден, 

мундир, кухня, швабра, бутерброд, фарш, паштет, квасоля, вафлі, шпинат, галстук, фартух, 

матрац, страус, танці, кеглі та ін. 

Англійські запозичення вживаються в українській лексиці, що стосується техніки, політики, 

спорту, мореплавства, транспорту, одягу, їжі, напоїв. Наприклад: менеджер, шоу, бізнес, 

конвеєр, трест, тролейбус, комбайн, тунель, лідер, мітинг, бюджет, крокет, фініш, аут, бокс, 

спорт, докер, яхта, мічман, картер, танк, вокзал, рейс, світер, піжама, кекс, пунш, біфштекс, 

ром та ін. 

З італійської прийшли до нас такі слова, як: опера, бемоль, інтермецо, бас, лібрето, арлекін, 

дебет, кредит, банк, вата, казарма, барикада, каса, валюта, банк. 

З голландської запозичені українською мовою переважно терміни мореплавства й 

суднобудування: гавань, шлюпка, матрос, боцман, рейд, верф, дамба, фарватер, руль, а 

також слова ситець, дюйм, картур та ін. 

Із скандинавських мов увійшла до української мови незначна кількість слів, зокрема: 

клеймо, дротик, оселедець, якір; власні імена: Ігор, Олег, Аскольд та ін. 

З тюркських та інших східних мов українська мова запозичила слова: гарба, сарай, 

сабантуй, могорич, чарка, балик, лапша, кавун, гарбуз, ізюм, халва, кабан, каракуль, базар, 

торба, табун, чабан, батіг, ярлик і т. д. 

У словниковому складі української мови є запозичення й з інших мов, здебільшого 

рідковживані: булат, тахта, караван, гиря (з іранської); чесуча, чай (з китайської); сакля, 

чурек (з грузинської); орангутанг (з малайської) тощо. 

Входячи в українську мову, іншомовні слова засвідчували чутливість лексики до змін у 

житті суспільства —політичних, економічних та культурних — і водночас збагачували 

словниковий склад нашої мови. 

У сучасній українській мові написання слів іншомовного походження визначається такими 

правилами: 

Звук л на письмі передається твердо і м'яко (залежно від того, як узвичаєно вимовляти дані 

слова в сучасній українській мові). Наприклад, твердий л передаємо у словах: аероплан бал, 

план, повела, блок, баланс, лупа, соціологія та інші; м'який л передаємо у словах: асфальт, 

табель, автомобіль, пляж:, канцелярія, ілюстрація., полярний тощо. 

Після л в іншомовних словах пишеться завжди е, а не є: пленум, легенда, лекція та ін. 

У загальних словах іншомовного походження приголосні не подвоюються: сума, маса, каса, 

колектив, група, метал, комісія. 

Але в деяких загальних іншомовних словах подвоєння зберігається: тонна, манна, ванна, 

брутто, нетто. 

Це ж стосується і слів із префіксами: ап-, ім-, ір-, контр-, сюр-, якщо префікс закінчується, а 

корінь починається однаковим звуком, наприклад: апперцепція, імміграція, 

контрреволюційний, ірраціональний, сюрреалізм та ін. 

Подвоєння зберігається у власних іншомовних іменах і назвах: Діккенс, Руссо, Уеллс, 

Шіллер; Голландія, Марокко, Міссурі. 
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У всіх похідних від них словах подвоєння також зберігається: голландський (бо Голландія), 

марокканець (бо Марокко), міссурійський (бо Міссурі), руссоїст (бо Руссо) і т. д. 

На початку і в середині слова перед голосним та й пишеться і, а не и: індустрія, історія, 

тріумф, матеріал, Індія, Ібсен та ін. 

В основах іншомовних слів сполучення голосних іа, іу, іо не змінюється: аксіома, 

діалектика, радіус та ін. А сполучення іе змінюється на іє: дієта, гігієна, клієнт та ін. 

Літера и пишеться у власних географічних назвах: Америка, Африка, Британія, Париж, 

Рим, Сицилія, Чикаго, Мадрид, Алжир. 

Літера і пишеться в кінці невідмінюваних слів: журі, колібрі, таксі, поні та ін. 

Після приголосних б, п, в, ф, м, г, к, х, л, н в основах іншомовних слів завжди пишеться і: 

білет, вітрина, графік, економіка, кіно, хірург, літератор та ін. 

Після приголосних л, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш у загальних іншомовних назвах перед наступним 

приголосним пишеться и: директор, тираж, позиція, система, фабрика, режим, шифр, 

критика, фізика, поетичний та ін. 

В основах іншомовних слів після голосних пишеться ї: Енеїда, героїчний, архаїчний, егоїзм 

тощо. 

У словах іншомовного походження після м'яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н перед я, ю, є, 

ї, йо пишеться ь: брильянт, бульйон, мільйон, досьє, кольє, марсельєза, трельяж, Ньютон, 

Віньї (але мадяр). 

2. Уживання іншомовних слів у ділових паперах; узгодження  невідмінюваних 

іншомовних одиниць у роді, числі, відмінку. 

Книжна лексика характерна для стилів, які функціонують здебільшого в письмовій формі, 

це — діловий, науковий, художній і публіцистичний. Книжне забарвлення мають терміни, 

слова, що виражають загальнонаукові поняття й уживаються в широкому значенні. 

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

форум, характеристика, абітурієнт тощо. 

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

цтво: функціонування, примирення, товариство, сумісництво та ін. 

Серед книжних слів є чимало таких, що характеризуються незначним відтінком книжності. 

Це дієслова на -увага, -ювати {панувати, утримувати, заповнювати, призначувати та ін.); 

віддієслівні іменники на -ння, -ття {спостереження, посвідчення, вибуття); дієприкметники 

{виконуючий, призначений, накреслений). У документах різного типу особливу увагу слід 

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

недоречностей. Не рекомендується використовувати урочисту лексику в робочих 

документах, що мають офіційний характер. 

Слід бути обережними й уважними під час використання у діловому мовленні іншомовних 

слів. Якщо іншомовні слова можна замінити відповідними українськими, то їх вживання —

недоречне. Якщо ж іншомовні слова ввійшли до активного словника міжнаціонального 

спілкування, тоді їх можна використовувати в окремій ділових паперах, що стосуються 

питань угоди чи міжнародних проблем. Це лексика з фінансової сфери обслуговування: 

банк, фінанси, бюджет, факсиміле, авізо, кредит, дебет; поштово-телеграфного зв'язку: 

телеграф, телефон, бандероль, телеграма, бланк, шифр, номер, серія тощо. 

Аби правильно вживати іншомовні слова, варто дотримуватися таких рекомендацій: 

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

б) вживання іншомовного слова в діловодстві допустиме лише в тому значенні, в якому 

воно зафіксоване в словниках; 

в) не слід користуватися в одному і тому ж документі іншомовним словом і його 

українським відповідником на позначення того самого поняття. Бажано користуватися в 

таких випадках національною мовою, що значною мірою полегшить ведення 

справочинства. 

Подаємо ряд слів іншомовного походження, що часто вживаються у діловому мовленні і, на 

жаль, не завжди доречно. Зверніть увагу на їх українські відповідники: 
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анархія — безладдя, безвладдя. 

3. Відмінювання слів іншомовного походження 

1. Іменники іншомовного походження відмінюються як відповідні українські іменники: 

1.      І відміна: капсула — капсули, капсулі; фізика — фізики, фізиці; вакуоля — вакуолі, 

вакуолею; ескадрилья — ескадрильї, ескадрильєю, род. мн. ескадрилей; Будда — Будди, 

Буддою; Венеція — Венеції, Венецією; Гойя — Гойї, Гойєю. 

2.      ІІ відміна: арсенал — арсеналу, арсеналом, в арсеналі; блок — блока (і блоку), блоком, 

на блоці; автомобіль — автомобіля, автомобілем; Шиллер — Шиллера, Шиллером; Рафаель 

— Рафаеля, Рафаелем; Дарвін — Дарвіна, Дарвіном; Бюлов — Бюлова, Бюловом. 

3.      ІІІ відміна: магістраль — магістралі, магістраллю. 

2. Деякі іменники іншомовного походження не відмінюються, а саме: іменники -а з 

попереднім голосним: амплуа, боа, Жоффруа; на -е: кафе, кашне, турне; Беранже, Гейне, 

Гете, Данте; на -є: ательє, Барб’є, Готьє, Лавуазьє; на -і: колібрі, поні, таксі; Гальвані, 

Голсуорсі, Россіні, Фірдоусі, Шеллі; на -ї: Віньї, Шантійї; на -о: бюро, депо, кіно, манто, 

метро, радіо; Арно, Буало, Віардо, Гюго, Дідро, Лонгфелло, Тассо (але пальто 

відмінюється); на -йо: імброльйо, Пількомайо; на -у: какаду, рагу, Шоу; на -ю: інтерв’ю, 

меню, Сю; жіночі імена на приголосний, а також жіночі прізвища на -ін, -ов: Аліс, Долорес, 

Зейнаб; (Ельза) Вірхов, (Джеральдіна) Чаплін. 

Примітка. Слов’янські чоловічі імена та прізвища на -о відмінюються: Бранко — Бранка, 

Давичо — Давича, Костюшко — Костюшка, Тіто — Тіта, Цветко — Цветка. 

4.      Правила правопису складних іменників. 

1. Разом пишуться: 

а) Складні іменники, утворені поєднанням за допомогою сполучного звука двох або кількох 

основ, одна з яких — дієслівного походження: вертоліт, лісосплав, самохід, 

силосонавантажувач, тепловоз. 

б) Складні іменники, утворені поєднанням прикметникової та іменникової основ за 

допомогою сполучного звука: білокрівці, чорногуз, чорнозем. 

в) Складні іменники, утворені за допомогою сполучного звука від двох іменникових основ: 

верболіз, лісостеп, носоріг, трудодень, шлакоблок (але людино-день); сюди ж належать 

іменники, першою частиною яких є незмінний іменник іншомовного походження (тут роль 

сполучного звука виконує останній голосний першого іменника: автострада, велотрек, 

радіокомітет). 

г) Складні іменники, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: горицвіт, 

зірвиголова, перекотиполе, пройдисвіт; Непийпиво, Перебийніс, Убийвовк (прізвища); 

д) складні іменники, утворені з кількісного числівника у формі родового відмінка (для 

числівника сто — називного) та іменника: дванадцятитонка, сторіччя, стоп’ятдесятиріччя, 

шестиденка. 

Примітка. У складних словах із числівником, який означає число двозначне, тризначне та 

ін., числівник звичайно пишеться цифрами й приєднується до другої частини слова за 

допомогою дефіса: 750-річчя, 16-поверховий. 

е) Складні іменники з першою частиною пів-, напів-, полу-: піваркуша, півгодини, 

півдюжини, півкарбованця, півколо, півмісяць, півогірка, пів’яблука; напівавтомат, 

напівсон; полукіпок, полумисок. 

Примітка. Перед іменниками – власними назвами пів- пишеться через дефіс: пів-Європи, 

пів-Києва. 

є) Складні іменники, утворені з трьох і більше основ: автомотогурток, світловодолікування, 

термогідродинаміка. 

2. Через дефіс пишуться: 

1) Складні іменники, утворені з двох іменників без допомоги сполучного звука, незалежно 

від того, чи в даному слові відмінюються обидва іменники, чи тільки другий. 

До таких слів з обома відмінюваними частинами належать: 

а) іменники, що означають протилежні за змістом поняття: купівля-продаж, розтяг-стиск; 
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б) іменники, що означають спеціальність, професію: магнітолог-астроном, лікар-еколог; 

в) іменники на позначення казкових персонажів: Зайчик-Побігайчик, Лисичка-Сестричка. 

До слів із другою відмінюваною частиною належать: 

а) іменники, в яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, 

явища, названого другим словом: блок-система, буй-тур, дизель-мотор, жар-птиця, козир-

дівка, крекінг-процес, Свят-вечір, стоп-кран; 

б) іменники, що означають державні посади, військові, наукові звання: генерал-лейтенант, 

контр-адмірал, прем’єр-міністр, унтер-офіцер, член-кореспондент, штабс-капітан; 

в) іменники, що означають складні одиниці виміру: кіловат-година, людино-день, тонно-

кілометр. 

2) Складні іменники з першою складовою частиною віце-, екс-, лейб-, максі-, міді-, міні-, 

обер-: віце-президент, екс-чемпіон, лейб-медик, максі-спідниця, міні-футбол, обер-майстер. 

3) Іншомовні назви проміжних сторін світу: норд-вест, норд-ост. 

4) Субстантивовані словосполучення, що означають переважно назви рослин: брат-і-сестра, 

люби-мене, розрив-трава, чар-зілля. 

5) Скорочені іменники, в яких наводиться початок і кінець слова: б-ка — бібліотека, вид-во 

— видавництво, д-р — доктор, ін-т — інститут, л-ра — література, т-во — товариство, ф-ка 

— фабрика. 

6) Перша частина складного слова (яке пишеться разом або через дефіс), коли далі йде 

слово з такою ж другою частиною: кулько- й роликопідшипники, радіо- й телеапаратура, 

тепло- й гідроелектростанції. 
5. Правила правопису прикладок 

Прикладки можуть писатися окремо й через дефіс, що залежить від семантики 

поєднувальних складників: 

1. Якщо прикладкою виступає видова назва, то дефіс між означуваним іменником і 

прикладкою не ставиться: місто Київ, ріка Москва, трава звіробій. 

Якщо ж у ролі прикладки виступає родова назва, то між означуваним іменником і 

прикладкою ставиться дефіс: звіробій-трава, Москва-ріка, Сапун-гора. 

2. Якщо узгоджуваний іменник, що має атрибутивне (означальне) значення, виступає в ролі 

прикладки в постпозиції, він приєднується до пояснюваного іменника дефісом: вовк-

жаднюга, дівчина-красуня, хлопець-богатир. 

Якщо такий іменник виступає в препозиції до означуваного іменника, то він пишеться 

окремо: богатир хлопець, жаднюга вовк, красуня дівчина. 

3. Якщо пояснюваний іменник і прикладка можуть мінятися місцями (причому атрибутивну 

роль виконує іменник у постпозиції), між ними завжди ставиться дефіс: дівчина-грузинка й 

грузинка-дівчина, учитель-фізик і фізик-учитель, художник-пейзажист і пейзажист-

художник. 

4. Якщо прикладка входить до складу терміна, вона втрачає атрибутивне значення, 

перетворюючи словосполучення в складний іменник без сполучного звука. Такі іменники 

пишемо через дефіс: гриб-паразит, жук-короїд, заєць-русак, льон-довгунець. 

Завдання 

Знайти українські відповідники до іншомовних назв 

апелювати — звертатися 

аргумент — підстава, доказ 

брокер — посередник 

валюта — грошова одиниця в країні 

генеральний — загальний, головний 

дебати — обговорення 

дефект — недолік, вада, ґандж 

домінувати — переважати 

екстраординарний — особливий 

конвенція — угода, договір 
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координувати — погоджувати 

лімітувати — обмежувати 

прерогатива — перевага 

пріоритет — першість 

реєструвати — записувати 

репродукувати — відтворювати 

симптом — ознака 

фіксувати — записувати 

цейтнот — нестача часу 

шеф — голова, керівник 
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Тема. Риторика. Виражальні засоби риторики 
 

План 

 

1. Історія риторики (риторика Аристотеля, Давньоримська риторика, Риторика 

Середньовіччя, риторика в часи Відродження, риторика ХХ ст., сучасний стан). 

2. Риторика як наука (предмет, об’єкт, завдання). 

3. Виражальні засоби риторики та їхні функції (порівняння, метафора, протиставлення, 

парадокс, цитування, заклик, гіпербола, риторичні запитання, оклики). 

 

1. Історія риторики (риторика Аристотеля, Давньоримська риторика, Риторика 

Середньовіччя, риторика в часи Відродження, риторика ХХ ст.). 

            У грецькій міфології риторику уособлювала одна з дев’яти мистецьких муз − 

прекрасноголоса богиня Калліопа, донька Зевса і богині пам’яті Мнемосіни. 

            У римській культурі риторика зображалась в образі величної жінки − богині 

мистецтв, що сиділа на пишному троні в осяйному вбранні, на якому виткані мовні фігури. 

З прекрасних уст росла лілея, яка символізувала красу (ornatus), і меч, що символізував 

грізну зброю (persuasio). Риторика переконує красою і силою живої мови. Поруч зображені 

найвидатніші оратори минулого на чолі з Цицероном і Вергілієм. 

            Уже вчителі софістики своє завдання вбачали в тому, щоб навчити переконувати 

інших, уміти навмисне робити думку, ідею слабкою або сильною. Для цього вони 

рекомендували використовувати два основні засоби впливу: мистецтво міркування 

(діалектика) і мистецтво спілкування (риторика). 

На розвиток риторики впливали філософські школи софістів: діалектики, елеати, 

піфагорійці. 

На інтенсивний і пишний розвиток риторики в Давній Греції впливали такі передумови: 

·                     змагальність ораторів; 

·                     те, що риторика виникла не на порожньому місці. До риторики вже існувала 

усна традиція ліричної та епічної поезії (про це свідчить текст „Іліади” Гомера, де подано 

виступи царів перед воїнами). Для поширення риторики мало значення й те, що в VII−V ст. 

до н. е. у греків був культ живого, а не писаного слова. Цінувалося живе звертання до 

колективу (воїнів, ремісників, міщан) із закликом діяти; 

·                     демократичний устрій Давньої Греції. 

            Красномовство стало в Давній Греції невід’ємною ознакою політика, судді, 

державця. 

            Риторична діяльність Арістотеля (384−322 рр. до н. е.) відрізнялася від риторики 

його попередників тим, що він вивів загальні закони красномовства, створив теоретичне 

вчення про принципи досягнення прекрасного у сфері мовотворчості. Врахувавши 

досягнення попередників, Арістотель запропонував систему вимог до поетичного твору, до 

ораторської (античної) прози. 

            Риторичне вчення Арістотеля викладене у двох трактатах: „Риторика” (або „Про 

мистецтво риторики”, що складається з трьох книг) і „Поетика”. Арістотель вважав, що 

коріння насолоди, яку одержуємо від оратора, не в чуттєвому задоволенні від словесної гри 

оратора, а в пізнавальних та інтелектуальних потребах. Те, що говоримо, має бути 

розрахованим на слухача і сказано правильно і до того ж несподівано. Арістотель вважав 

головним у риториці пошук доказів, способів переконань. Вирішальними у цьому 

ланцюжку пошуків є діалектика (рух думки і слова, розвиток) і критерій істинності. 

            Арістотель скеровував увагу риторів і ораторів на такі чинники: 

·                     предмет риторики; 

·                     позу оратора; 

·                     очікування емоції; 

·                     стиль промови. 
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            У першій книзі „Риторики” розглядається предмет риторичної науки у системі 

інших наук, називаються три види (роди) промов: дорадчі, або політичні; епідейктичні, або 

урочисті; судові. 

            Дорадчі промови радять щось прийняти або відхилити, судові − звинуватити або 

виправдати, епідейктичні − хвалять або гудять. 

            Особливе місце в теорії риторики Арістотеля належить моральності. „Всі оратори, 

як ті, що проголошують хвалу чи хулу, так і ті, що вмовляють або відмовляють, а також ті, 

що звинувачують чи виправдовують, не тільки намагаються довести що-небудь, а й 

стараються показати велич і нікчемність добра чи зла, прекрасного чи ганебного, 

справедливого чи несправедливого”. 

            Майстерність риторики Арістотель вбачав у трьох видах засобів переконання: а) 

логічні докази; б) моральні докази (довіра до оратора); в) емоційні впливи. 

            Войовничий і практичний Стародавній Рим холодно сприймав грецький культ краси 

в усьому, тому, продовжуючи з II ст. до н. е. виробляв свій ораторський ідеал. Для римської 

ментальності не характерний культ гарного слова, звукової гармонії, насолоди 

пишномовністю. Політична система цієї могутньої імперії потребувала практичного 

красномовства в сенатських дебатах. Якщо у Давній Греції заняття риторикою мали 

масовий характер, то в Стародавньому Римі це було сферою законодавства, політики, влади 

− консулів і сенаторів. 

            Відомим ритором цього періоду був захисник плебеїв Гай Гракх . Його промови є 

зразком римського патетичного стилю. 

Для давньоримської риторики характерними є кілька ознак: 

·                     інвективність; 

·                     афористичність; 

·                     нагромадження дієслів, метафори, антитези; 

·                     сумлінно дібрані і згруповані факти. 

            Визначним риториком Стародавнього Риму був Цицерон (106−43 рр. до н. е.). 

Цицерон створив власний ораторський стиль, який навіки став взірцем красномовства. Він 

поєднав у своєму стилі простоту, безпосередність і пишність, інтелект і почуття, логіку і 

екстаз. 

            Цицерон любив етичні антитези: „Адже на нашій стороні бореться почуття честі, на 

тій − нахабство; тут − сором’язливість, там − розбещеність; тут − вірність, там − обман; тут 

− доблесть, там − злочин; тут − чесне ім’я, там − ганьба; тут − стриманість, там − 

розбещеність. 

У праці „Про оратора” Цицерон створив риторичний ідеал оратора. 

            Практичні питання риторики та ораторський досвід праці з мовним матеріалом 

висвітлено в трактаті „Оратор”. 

            Видатним оратором був Гай Юлій Цезар (100−44 рр. до н. е.) − засновник Римської 

імперії, військовий полководець, політик, письменник. Його промови сягали рівня промов 

Цицерона, але він не надавав їм такого великого значення, як це робив Цицерон, і не зберіг 

їх. Увагу Цезаря більше привертали політика і державотворення. 

            Найвідомішим твором Цезаря є „Записки про галльську війну”. 

            Перехід Риму від республіки до імперії (І ст. н. е.) трагічно позначився на розвитку 

римського красномовства. Воно повторило долю давньогрецького красномовства на межі 

переходу від демократії до монархії. З утратою політичних свобод занепадає політичне 

красномовство (пристрасне, жваве, активне, дійове), натомість процвітає урочисте, 

епідейктичне. 

            Основним методом навчання в римських риторичних школах було заучування 

кращих промов видатних грецьких і римських ораторів та декламація їх. Відповідно 

навчальними посібниками були збірники декламацій (тексти зразків з техніки риторики) та 

риторичні задачники з різноманітними завданнями з побудови промов. 
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            Марк Фабій Квінтіліан був прихильником педагогічної риторики. На думку 

Квінтіліана, вирішальне значення для розквіту красномовства має особистість кожного 

оратора, його освіта і моральність, заняття філософією, вироблення смаку, достойність у 

поведінці й вишуканість у мовленні. Про це він написав у великій праці „Ораторська 

освіта” (100 р. н. е.). 

Квінтіліан намагався вивчити і виховати оратора як гарного, вишуканого стиліста. 

            Він написав 12 риторичних книг під загальною назвою „Institutio oratoria”. 

            У Київській державі грецька міфологія й антична риторика стали відомими в XI ст. 

Сучасник князя Ярослава чернець Георгій Амартол („амартол” − грішник) уклав „Хроніку” 

на основі грецької міфології. Відтоді грецька міфологія і риторика широко входили у 

культуру наших предків, зокрема в поетику, художню прозу, прикладне мистецтво. 

            Першим великим християнським проповідником у Київській Русі був митрополит 

Іларіон , який свою урочисту проповідь, виголошену у 1049 р. в храмі Святої Софії у Києві 

в присутності княжого роду і киян, називає „Словом про закон й благодать”. У цьому творі 

виявився високий духовний талант Іларіона, володіння складними фігурами візантійської 

риторики, пишномовство та оригінальна архітектоніка проповіді: вступ, звертання, 

пояснення (іудейська віра − закон, а християнська − благодать), воздання хвали 

Володимиру за хрещення Русі, Ярославу Мудрому − за розквіт рідної землі. 

            До проповідників та письменників давньоукраїнської доби належав і сам князь 

Володимир Мономах (1053−1125 рр.) Його „Повчання”, звернені до власних дітей і молоді, 

а також молитви та лист до князя Олега Святославича не втратили актуальності й нині, 

тому що в них сформульовані основні засади не стільки княжої, скільки народної моралі. 

            До найвизначніших проповідників-ораторів належить і єпископ із Турова Кирило 

Туровський (1130−1182 рр.) Він є автором численних повчань, послань, молитов. Володів 

надзвичайним ораторським і поетичним талантом, за що у народі був прозваний другим 

Златоустом. У проповідях використовував яскраві образні засоби: епітети, метафори, 

паралельні порівняння, антитези, які, безперечно, збагачували давню українську книжну 

мову. 

            Своєю полемічною творчістю Іван Вишенський підтвердив думки Арістотеля про 

стиль полемічного мовлення: „Існує два види полемічного стилю: етичний (зачіпає мораль), 

патетичний (збуджує пристрасті)”. 

            Будучи все ще гомілетикою (церковною), вітчизняна риторика все більше 

збагачувалася соціальними мотивами і мусила шукати простіші, доступніші форми 

вираження змісту проповідей. Найвидатнішими проповідниками і риторами-педагогами 

цього періоду були Інокентій Гізель, Лазар Баранович, Іоаникій Галятовський, Антоній 

Радивиловський. 

            Інокентій Гізель − архімандрит Києво-Печерської лаври, історик, ректор колегії, 

автор оригінального публіцистично-проповідницького підручника для духовенства „Мир з 

Богом чоловіку” (1669 р.). Праця сповнена алегоріями, які, розкриваючи церковну мораль, 

виражали ідеї гуманізму. Соціальне зло (несправедливий суд, знущання над беззахисними) 

− це гріх. 

            Інокентія Гізеля називають українським Арістотелем, він відзначився у багатьох 

галузях знань. 

Інший відомий проповідник ректор Києво-Могилянської колегії Лазар Баранович написав 

книгу „Меч духовний є глагол Божий” (1666 р.); у якій 55 слів-проповідей, написаних за 

правилами шкільної гомілетики, і „Труби словес проповідних”, що містять 80 проповідей 

на різні свята. Самі назви книжок уже свідчать, що написані вони образно, високим стилем 

церковної риторики. 

            Учень Лазаря Барановича і також ректор Києво-Могилянської колегії, відомий 

український культурний діяч і письменник Іоаникій Галятовський , сам викладач риторики, 

розробив теорію красномовства. У 1659 р. він видав книгу проповідей „Ключ розуміння” з 

теоретичною частиною „Наука, албо Способ зложення казання”, яка стала відомою 
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науковою працею далеко за межами України. І. Галятовський пропонує кожному, хто хоче 

„казання учинити”, обрати тему, за якою має повідати все казання, що має складатися з 

трьох частин: перша − ексордіум (початок); друга − нарація (оповідь); третя − конклюзія 

(кінець). Описавши призначення кожної частини і зв’язок між ними, автор називає основні 

джерела, з яких можна брати матеріал: Біблія, житія святих, праці великих проповідників, а 

ще історії і хроніки, книги про людей, природу, звірів − все це нотувати й амплікувати до 

своєї теми. 

            Найповніше барокові тенденції у вітчизняній риториці відобразилися у 

публіцистично-ораторській прозі талановитого українського письменника і культурно-

освітнього діяча Антонія Радивиловського, який розробив методику складання і 

виголошення проповідей, визначив завдання ораторів, склад аудиторії. За теорією 

Радивиловського, проповідник, оратор є послом Бога, його вустами промовляє сам Бог. 

Тому проповідник повинен бути всезнаючим, глибоко порядним, чесним. Радивиловський 

радив (і сам так робив) проповіді будувати логічно, використовувати вставні оповіді з 

античної і середньовічної літератур, міфології, прикрашати хитромудрими порівняннями, 

байками. Відомими є байки Радивиловського „Лис і Журавель”, „Рак і Раченята”, „Лис і 

Козел”. 

            Стефан Яворський , викладаючи риторику в Києво-Могилянській академії, написав 

підручник з риторики, „Риторична рука”, в якій виклав теоретичні засади риторики 

стосовно п’яти її розділів (п’яти пальців „риторичної” руки): інвенція, диспозиція, елокуція 

(елоквенція), меморія, акція. У Яворського − це винахід, розміщення, вітійство (тропи і 

фігури), пам’ять і виголошення. 

Риторичні надбання Києво-Могилянської академії XVIII ст. були значними ще до Феофана 

Прокоповича. Риторика була живою наукою, яка готувала до життя, давала „хліб”. Кожний 

ритор читав свій навчальний курс, що складався з теоретичної частини (лекцій, трактатів) і 

практичної (диспутацій, діалогів). В архівах збереглося 183 рукописних риторики. 

Проте, незважаючи на різні назви, усі риторики цього періоду мали однотипну структуру: 

а) загальна риторика, що складалася зі вступу і теоретичної риторики; 

б) часткова, або прикладна, риторика. 

            Теоретична риторика складалася з п’яти розділів (інвенція, диспозиція, елокуція, 

меморія, акція) і містила виклад основних понять і категорій риторики. 

            Часткова риторика викладала технологію і методику та різноманітні поради і 

рекомендації підготовки і виголошення промов усіх родів, видів і жанрів залежно від сфер 

суспільного життя, для яких ці промови призначалися. Зміст часткової риторики і її 

конкретний матеріал суттєво залежав від наукових поглядів, художньо-естетичних 

уподобань, риторичної підготовки й ораторської практики авторів. Вони могли називати (за 

бароковою традицією) розділи риторик назвами квітів (берізки, тюльпани, троянди), пір 

року (весна, літо), частин тіла („риторична” рука). 

            Цікавою і складною була життєва доля найвидатнішого ритора і найкращого 

українського оратора кінця XVII − початку XVIII ст. Феофана (Єлезара, Єлисія) 

Прокоповича . 

            Праця Феофана Прокоповича „Про риторичне мистецтво” („”De arte rhetorika) 

звернена до української молоді. 

            Риторика Феофана Прокоповича складається з 10 книг, у яких висвітлено основні 

питання риторичного курсу, що читався ним у Києво-Могилянській академії. Автор подав 

загальні вступні настанови, історію й джерела риторики; звернув увагу на підбір доказів і 

ампліфікацію, розташування матеріалу, мовно-стилістичне оформлення промов, 

трактування почуттів, метод писання історії і про листи, судовий і дорадчий роди промов, 

епідейктичний, або прикрашувальний рід промови, священне красномовство (гомілетику), 

пам’ять і виголошування. 

            Ф. Прокопович розширив і розвинув ідею трьох родів промов у вченні про три стилі 

на основі естетики класицизму і принципу логічної трихотомії: зміст промови (тема, 



49 

 

предмет, мета, результат); експресивність (почуття, емоції, психічний стан промовця); мова 

(мовне вираження, засоби, форми). 

Ф. Прокопович вважав, що прикрашеність промови виявляється через дві основні ознаки: 

ритм і достоїнство стилю. 

            Він описав усі види судових, дорадчих, похвальних промов, які були поширеними й 

актуальними в тогочасному суспільстві, усі його рекомендації й риторичні поради 

спрямовувалися на досягнення ефективності промов. Для Ф. Прокоповича основним 

критерієм оцінки їх була ефективність. 

До початку XIX ст. історики науки фіксують занепад риторики, який розтягнувся майже на 

сторіччя. Проте з середини XX ст. спостерігається неочікуваний спалах інтересу до 

риторики у західному світі. Розвиток індивідуалізму, змагання особистостей, політичних 

структур, релігійних груп тощо вимагали відповідного риторичного втілення та оздоблення 

програм, позицій, думок. Характерно, що в книзі американця П. Л. Сопера "Основи 

мистецтва мовлення" на першому місці подано формулу: "Мовлення − це людина в 

цілому".  З розвитком масових комунікацій змінюється техніка мовлення, з'являються нові 

технологічні матеріали й можливості. У масовій інформації поруч з написаним 

використовують живе слово. Водночас ускладнюється саме поняття авторства: численні 

етапи редагування часом позбавляють текст автора багатьох особливостей індивідуального 

стилю. 

            Масова інформація обмежує можливості діалогу зі слухачем — саме оратор, диктор, 

пропагандист монологічно впливають на аудиторію, що порушує рівновагу, необхідну в 

діалозі. Слухач або читач може хіба що писати листи на радіо, телебачення чи до газети або 

телефонувати до них. Це висуває потребу вивчення "образу ритора":  "Тексти масової 

інформації диференціюються за трьома основними видами: за сукупним образом ритора, за 

територіально-професійною ознакою та на основі видових і жанрових особливостей. 

Сукупний образ ритори масової інформації — надзвичайно важлива категорія. Це та 

частина стилю і змісту, яка об'єднує всі випуски одного органу інформації. Кожний орган 

інформації виробляє свій образ ритора". 

 Оратор, якщо він відверто й грубо "агітує", може хіба що зашкодити сприйняттю своїх ідей 

— сьогоднішнє суспільство все ж таки помітно відрізняється від аудиторії Попередніх 

десятиліть завдяки загальному і невпинному Зростанню культурно-освітнього рівня 

людства. Сучасна масова   інформація   здебільшого   відкидає   "пропаганду", тобто 

особисту оцінку промовцем речей, про які він говорить. Культивується орієнтація на 

аудиторію, доступність цінується більше, аніж самовираз оратора. Але, зрозуміло, що й 

"беземоційно" викладені факти дають можливість для маніпулювання суспільною думкою 

аж ніяк не меншу, ніж афектовані емоції. Загалом проблема вивчення способів 

маніпулювання людською волею є однією з найнапруженіших проблем у теперішній 

соціальній психології (див., наприклад, працю Е. Бьорна "Ігри, в які грають люди. Люди, які 

грають в ігри" або Шострома Еверетта "Анті-Карнегі, або Людина-маніпулятор"). У 

нашому суспільстві цікавість до риторики прокидається знову, починаючи з 80-х років XX 

ст., коли політичний мітинг, парламентська дискусія, академічна або релігійна полеміка, 

захист людиною своїх прав у суді стали звичними. А роль засобів масової інформації, 

здатних зробити всі ці явища об'єктом суспільної уваги, значно підвищили інтерес до 

проблем ідвищили інтерес до проблем риторики. Наше суспільство поступово починає 

переймати західний досвід вивчення класичної риторики, якій стали відводити місце в 

навчальних програмах, інтегруючи її можливості з іншими науковими дисциплінами 

(наприклад, з юриспруденцією). 

            Сучасна риторика прагне не лише переконати (як вважалося з часів Арістотеля), як 

знайти максимально ефективний алгоритм спілкування. Кібернетичний принцип 

зворотного зв'язку (гомеостазис), з точки зору якого будь-яка система, де панує лише 

монолог, а можливості діалогу 
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пригнічені, приречена на загибель, посідає центральне місце й у риториці. Водночас у 

сьогоднішньому світі діалог стає начебто основою культурного життя взагалі. 

Характерний момент: вже на початку XX ст. (1912 р.) уславлений Д.Карнегі, який 

примусив сучасне суспільство замислитися над проблемою "співрозмовника", засновує 

школу, в якій спеціально навчали прийомам 

спілкування. Велику увагу цьому моменту приділяють педагоги. Формується навіть 

"педагогічна лінгвістика", яка прагне закласти у свідомість педагога основи наукових 

знань про мовну діяльність людини. І це можна віднести не лише до педагогічної сфери, а 

й до всіх сфер людської комунікації. Предметом неабиякої уваги є не тільки текст, а й 

дискурс (атмосфера спілкування, підтекст, що виникає під час виголошення тексту, 

очікування невимовленого). Концепції дискурсивної риторики займають помітне місце у 

відповідних підручниках. На перший план у них виступає не аксіологія, а аргументація (як 

у X. Перельмана). Тобто йдеться не стільки про навчання прийомів впливу на аудиторію, 

скільки про вміння використовувати ситуацію, щоб оволодіти увагою співрозмовника і 

досягти свого. Практичні життєві проблеми та пошук точного філологічного виразу їх 

виступають на 

перший план. Дослідженням цих проблем займається лінгвопрагматика. Деякі автори 

говорять навіть про сучасну риторику як оновлену риторику − неориторику (Rethorica 

nova), найвизначнішими представниками якої є Р.Варт, X. Перельман, К. Варга. Інколи 

твердять про нову риторику як про філологічну риторику, яка "має мало спільного з 

класичною риторикою, грунтується на понятті тексту і пов'язана здебільшого з аналізом 

текстів" (як приклад подається відомий підручник Ж. Дюбуа та ін.).  

            По суті, риторика сьогодні стає відгалуженням семіотики (науки про різні системи 

знаків, що використовують для передачі інформації). Напрямами оновлення риторики є: 

вивчення засобів оптимальної побудови тексту; функціонування тексту в різноманітних 

сферах мовлення; стилістичні 

системи з риторичним текстом. Поряд із суто лінгвістичними проблемами велика увага 

приділяється практиці мовного спілкування (усного та писемного), редагування тексту 

тощо. Передусім неориторика прагне осягнути основи мовної  діяльності людини, яку 

нерідко зумовлюють "професійні" обставини: людина реалізує себе як ритор лише в 

певних межах, окреслених сферою виступу (так, адвокат, який обороняє злочинця, 

намагається не лише передати людям свої переконання" (принцип Арістотеля), а 

використовує всі засоби, щоб оборонити клієнта, проте Українське ораторство XIX—XX 

ст. Розвиток українського риторичного слова за часів панування Російської та Австро-

Угорської імперій являє собою строкату картину. Пригніченість українського 

національного життя у складі Російської і Австро-Угорської монархій не сприяла розвою 

українського красномовства, а мовами освіти, церкви, юриспруденції були російська, 

німецька, 

польська чи церковно-слов'янська.  

            У східній Україні майже цілковито запанувала російська мова. Коли юний І. Нечуй-

Левицький в часи свого навчання вживав українське слово, він мусив день ходити з 

дошкою на шиї, на якій було написано: "употребляет мужицкие слова". Але пробудження 

національної самосвідомості та політичної активності вимальовується в таких документах, 

як лист М. Костомарова до видавця 

"Колокола". 

             Насьогодні, крім теоретичного аспекту, риторика має ще й важливе практичне 

спрямування. Жодна сфера суспільно-політичного життя не може обійтися без надбань цієї 

давньої науки. Наприклад, аби продати товар, рекламодавець мусить заохотити покупця, 

переконати його купити. Для цього важливими є знання не лише з психології, а й з 
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риторики такою. Засоби масової інформації однією з важливих своїх функцій мають 

функцію переконання та впливу. І знову ж без надбань ораторського мистецтва тут не 

обійтися. Ну й чи не найбільш вагомого впливу риторики зазнає політика.                      

2. Риторика як наука (предмет, об’єкт, завдання). 

                Діяльність багатьох професій просто немислима без ґрунтовних знань принципів і 

правил ораторського мистецтва. Для нас публічна мова – найголовніша зброя. Ораторство – 

найсильніший важіль культури. 

                Ораторське мистецтво стало визначним суспільним явищем, що досягнуло 

високого рівня ще в стародавньому світі: Єгипті, Ассірії, Китаї. Однак саме Давня Греція 

визнається батьківщиною красномовства, де почала складатись його теорія. 

                Красномовство досягло значної досконалості завдяки софістам, які вміли 

майстерно вести суперечку, відзначались кмітливістю в будь-яких словесних баталіях. 

Однак софістична система суджень склалась як система продуманого використання в 

полеміці неправильних доказів. Не випадково найбільш відомим постулатом софістики був 

вислів найвидатнішого із софістів – політичного діяча Протагора: „Про будь-який предмет 

можна висловити два судження, протилежних одне одному”. 

Риторика (грец. – наука про ораторське мистецтво) у широкому значенні так називають 

художню прозу взагалі; іронічно – про красиві, але малозмістовні слова. Риторика 

складається з 5 частин: знаходження матеріалу, розташування його, словесне вираження 

(вчення про три стилі: високий, середній і низький, і про три засоби підвищення стилів: 

добір слів, поєднання слів і стилістичні фігури), запам’ятовування і вимовляння. 

            Метою риторики є навчитися раціональної мовленнєвої поведінки в різних 

ситуаціях. 

Завданням є: 

-        ознайомлення з основними поняттями риторики; 

-        розглянути найважливіші відомості з історії укр. та світової історії; 

-        розглянути основні напрямки сучасної теорії і практики ділової комунікації; 

-        розгляд професійно значущих форми ділового спілкування; 

-        сформулювати мовленнєві вміння, відбирати і опрацьовувати ділову інформацію з 

врахуванням риторики; 

-        навчитися обгрунтовувати висунуті положення, вміння публічно виступати, 

відстоювати свою точку зору, переконливо впливати на слухачів та аудиторію; 

-        підвищити мовну культуру та мовленнєву компетентність. 

3. Виражальні засоби риторики та їхні функції (порівняння, метафора, 

протиставлення, парадокс, цитування, заклик, гіпербола, риторичні запитання, 

оклики)У риториці існують так звані фігури – особливі зафіксовані стилістичні звороти 

мови, що застосовуються для посилення експресивності (виразності) висловлювання, 

наприклад, анафора (єдинопочаток), епіфора (повторення), рими, асонанси і консонанси, 

симплока (сплетіння єдинопочатку і єдинозакінчення), ампліфікація (збільшування, 

прикрашування), антитеза, паралелізми, градація (посилення), інверсія (перестановка 

порядку слів) і замовчування. З цією метою застосовують і тропи (переносне значення 

слів), а також незвичні словопоєднання, звороти мови, що виходять за рамки мовної норми; 

солецизми (неправильні звороти).  

                Основним матеріалом оратора є не звук, а слово. Грамотна, чиста мова одразу 

створює враження освіченості, інтелігентності. 

                Оратор як носій культури мусить спиратися передусім на літературну мову, 

нормовану правилами граматики. 

                Найпоширеніші мовні помилки, яких слід уникати ораторові: 

1. Невірний наголос. Іноді від наголосу може залежати і семантика (значення) слова. 

2. Неправильна вимова окремих звуків. 

3. Неправильне вживання слів за семантикою (значенням). 
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Оскільки основною одиницею мови є слово, то лексику з цього погляду можна поділити на 

два типи: 

1) слова з прямим значенням (так звана автологічна лексика); 

2) слова з переносним значенням (так звані тропи). 

Основу всякого тексту складають слова з прямим, автологічним значенням. Проте існує 

велика група слів, що, маючи пряме, автологічне значення, водночас виходить за рамки 

літературної норми. Це − просторіччя, канцеляризми, діалектизми, жаргонізми, неологізми, 

архаїзми, варваризми, солецизми. 

4. Невміння розрізняти окремі морфеми у слові (наприклад, префікси). 

5. Вживання дієслова-зв’язки „буде” (майбутній час) в контексті теперішнього часу. 

6. Вживання зв’язки „це” перед словами „який”, „котрий”, „коли”, „де”. 

7. Тавтологія − повторення однокорінних слів. 

8. Використання плеоназмів (слів одного значення). 

9. Слова-паразити: ну, скажімо, зрозуміло і тощо. 

10. Невміння враховувати стилістичне (емоційне) забарвлення слова (фрази). 

У промовах оратори можуть використовувати таку тропи: епітети, порівняння, метафори, 

уособлення, персоніфікації і т. ін. 

                Троп − вживання слова чи виразу в переносному, образному значенні. 

Тропи поділяють на два розряди: прості (епітет та порівняння) і складні (усі інші). 

Порівняння 

Порівняння − це зіставлення одного предмета з іншим на основі їх спільної ознаки; 

своєрідний живопис словом, спрямований на те, щоб розбудити уяву слухача (читача). 

Метафора − це перенесення значення (ознаки) слова за принципом подібності, схожості. 

Метафора за своєю суттю є скороченим порівнянням, в якому пропущено сам об’єкт 

порівняння. 

Уособлення − надання неживим речам або нелюдському життю людських рис. 

Алегорія − зображення абстрактного поняття чи явища через конкретний образ. 

Символ − це багатозначна метафора. Головною відмінністю символу від алегорії є те, що 

кожна людина може розшифрувати символ по-своєму, він багатозначний. 

Гіпербола − художнє перебільшення. 

Риторичні звертання виражають емоційне ставлення оратора до об’єкта, його промови, 

причому оратори часто звертаються не тільки до людей, але й до неживих предметів або 

абстрактних понять. 

Риторичні питання, відповідь на які вже закладено в самому питанні, і відповідь на них не 

потрібна. Риторичне питання може завершувати опис якоїсь ситуації чи, навпаки, 

передувати цьому опису. 

Протиставлення − це зіставлення двох чи кількох явищ з метою показати їхню принципову 

відмінність один від одного. 

Парадокс − це неочікуване судження, висновок, що різко розходяться із загальноприйнятою 

думкою чи з логікою попереднього тексту. 

Цитування − це використання чужих думок та слів у своєму висловлюванні з посиланням 

на джерело інформації.Заклик − це агітування оратора за певну ідею з метою пристати на 

неї. 
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Тема. НЕ з різними частинами мови 
План 

 

1.Написання частки не разом 

2.Написання частки не окремо 

Література: 

1. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. - Харків: ВД «ШКОЛА», 

2009. 

2. Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. - 

К.: Вища школа, 1997. 

3. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів 

вищих навчальних закладів.—К.: Вища школа, 2001. 

4. Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови в таблицях: навчальний 

посібник. - К.: Вища школа, 2004. 

5. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Юіцук. -Рідна мова, 

1998. 

Не пишеться разом: — коли виступає у складі будь-якої частини мови (крім дієслова) в 

значенні префікса, тобто коли слово без цієї частки не вживається: невільник, негода, 

недуга, нежить, немовля, ненависть, неук; невгасимий, непохитний, незліченний, 

невпинний, невсипущий, негайний, ненависний, ненастанний, непохитний, нестямний; 

невдовзі, невинно, невпинно, незабаром, непорушно, несамовито, несказанно. 

 З дієсловами непишеться завжди окремо, крім тих, що без не не вживаються: неволити, 

незчутися, ненавидіти, нестямитися, і тих, яким частка не надає нового значення і може 

замінюватися одним словом-

синонімом: нездужати (хворіти), непокоїтися (хвилюватися), неславити (ганьбити). Але 

залежно від значення дієслова частка не може писатися й окремо: не здужати (не 

змогти), не славити (не прославляти); 

— у складі префікса недо-, який означає дію, стан або якість, що виявляються в процесах, 

ознаках і предметах неповною мірою: недобачати, недовиконувати, недодержати, 

недоїдати, недоказувати, недолюблювати, недооцінювати, недоплатити, 

недочувати. Якщо частка не виступає для заперечення дії, вираженої дієсловом із 

префіксом, де вона пишеться з таким дієсловом окремо: він недочував, але: Він не дочув 

моїх слів; 

— з іменниками, прикметниками, займенниками та прислівниками, якщо вони в 

сполученні з не означають одне поняття: невміння, неволя, неврожай, недоля, неправда, 

несподіванка; небалакучий, невдалий, невеселий, невчений, недобрий, незбагненний, 

немалий, неписьменний, несміливий; неабихто, неабиякий; невдогад, невже, невпам'ятку, 

невтямки, негадано, недалеко, недарма, недурно, нехотя, а також: незважаючи на ..., 

невважаючи на ..., немов, неначе; 

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ! 
Частка не пишеться окремо від прикметника, що має при собі як пояснювальне слово 

займенник або прислівник із часткою ні, а також окремо від прикметника, перед яким 

стоять: далеко, зовсім, аж ніяк: ні до чого не здатна людина; нітрохи не цікава лекція; 

далеко не досконалий твір; зовсім не великі обоє 'язки; аж і ніяк не приємні спогади. 

— з дієприкметником, якщо він є означенням іменника (а не присудком) і не має при собі 

пояснювальних слів: незакінчена праця, нез'ясовані питання, нержавіюча сталь, 

неспростовані факти. 

Не пишеться окремо: 

— зі словом, з яким вона не становить одного поняття, а є лише запереченням: Не доля 

вирішує — людина творить свою долю; То не глибока річка клекоче, то шумить зелений 

ліс; 
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— при дієсловах, дієприкметниках, що виступають у функції присудків, при дієслівних 

формах на -но, -то й дієприслівниках: не може не бачити, не підходячи ближче, не 

поспішаючи; Ні вітерець не війне, ні хмарка не набіжить; Праця не закінчена; Праці не 

закінчено; Підлога не вимита; Підлоги не вимито; 

— з прикметниками у функції присудка, якщо часткою заперечується ознака, виражена 

даним словом: Ця річка не широка (заперечення), але: Ця неширока річка впадає у Дніпро 

(одне поняття); 

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ! 
Якщо між не й відповідним прикметником-присудком за змістом речення можливе є (був, 

була тощо), частку не слід писати окремо; якщо зв'язка на цьому місці порушує смисл, 

частку не треба писати разом: Цей будинок не старий (не є старий); але: Цей 

будинок (є) нестарий (тобто відносно недавно збудований). 

— з дієприкметниками, якщо вони мають при собі пояснювальні слова: Перед будинком 

чорніла площа, не засаджена квітами; Ця робота ще не доведена до кінця; Я відклав ще 

не дописаного листа; 

— з числівниками, займенниками та прислівниками займенникового походження, а також 

при прийменниках і сполучниках: не три, не п'ятий; не ти, не цей, не інші; не інакше, не 

так; не при ..., не на ...; не то ... не то; також не раз; 

— з підсилювальними прислівниками та незмінюваними присудковими словами, а також 

при словах, що пишуться через дефіс: не дуже, не зовсім, не цілком; не від того, не 

досить, не можна, не треба; розмовляють не по-нашому. 
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Тема. Проблема суржика  в усному мовленні 

План 

 
1. Мовна ситуація в Україні 

2. Що таке суржик? 

3. Проблема популяризації української мови серед молоді 

Література: 

 1.     Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За 

загальною редакцією Олександри Сербенської: Посібник.- Львів: Світ, 1994.-

152с. 

 2.     Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. - Л.: Світ, 1996.-232с. 

4.  http://20minut.ua/ 

5. http://mistovechirne.in.ua 

6. http://kakdela.kiev.ua/17925/art/11543.html 

7. http://www.google.com.ua/ 

8. http://sum.in.ua 

„Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний 

розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій 

території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист 

російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов 

міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України 

та визначається законом „(Конституція України. Стаття 10.). 

Мова, як відомо, є не лише засобом спілкування. Це також спосіб сприймання світу, 

відтворення його в свідомості людини. Кожен народ сприймає світ не зовсім так, як інші 

народи, тому в усіх мовах є щось неповторне, оригінальне. 

Тепер у незалежній Україні українська мова в усій її чистоті і красі має посісти 

належне їй місце. Звичайно, усі відразу не можуть заговорити добірною 

літературною  мовою. Носіями зразкової української мови повинні стати державні діячі, 

урядовці всіх рангів, диктори радіо і телебачення, актори, вчителі, вихователі, бо їхнє слово 

повинне бути взірцем для решти громадян України. Мовне питання в нашій країні охоплює 

комплекс соціальних, політичних, соціопсихологічних проблем. Його не можна розглядати 

ізольовано від усієї політичної, соціально – економічної та культурної ситуації. Це 

пояснюється особливостями історичного розвитку держави. Нинішнє становище 

української мови й культури зумовлене тяжкою історичною спадщиною. Протягом 

тривалого часу штучно звужувалася сфера застосування української мови, що призвело до 

зменшення кількості тих, хто вважав українську мову рідною. Проблема тут не лише в 

тому, скільки носіїв тієї чи іншої мови є в країні і на планеті, а й у тім, скільки кожної мови 

і мови в цілому є у людини, у групи осіб, у народу. 

Можна ще довго і пристрасно говорити про мовний занепад у зв’язку з історичними 

подіями та небажанням офіційних осіб стати на захист мови, але загальному занепадові 

української культури та української мови, який спостерігається останніми роками на 

кожному кроці сприяє наше загальне небажання порозумітися. 

Життя на дуже пестило нашу мову на шляху до утвердження її в різних сферах 

спілкування: то не було умов для розвитку наукового стилю, то до краю звужувано рамки 

офіційного використання, то ретельно винищувано її творців та плекальників. Але, 

незважаючи на це, українська мова ввійшла в коло найрозвиненіших мов світу, має 

викристалізувані норми на всіх рівнях. Ці норми треба засвоїти й дотримуватись їх, а не 

творити нові там, де немає жодної потреби на це. 

  

http://20minut.ua/
http://mistovechirne.in.ua/
http://kakdela.kiev.ua/17925/art/11543.html
http://www.google.com.ua/
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Зрозуміло, що кількасотрічне приниження української мови і водночас насаджування іншої, 

тобто російської, не могло не позначитися на усному (в першу чергу) та писемному 

мовленні її носіїв. Українська мова навіть там, де вона активно функціонувала, зазнала 

такого негативного впливу російської, що перетворилася на суржик, «язичіє», на мішанину 

українських та російських слів, кальок, а частіше всього - мовних покрутів, які утворилися 

на базі цих двох великих мов. 

Особливо тривожить те, що частина носіїв української мови часто вживає російські слова з 

підкресленою бравадою, хизуючись при цьому своїми «глибокими» знаннями російської 

мови. Інша категорія україномовців - це люди, що не володіють українською літературною 

мовою і вживають російські слова, вважаючи при цьому, що це її літературні форми. Є ще й 

така категорія українців, що добре володіє літературною мовою, але часто лінується, не 

хоче напружити пам'ять і віднайти правильний український відповідник до російського 

слова. І як наслідок - українсько-російський покруч. 

Звичайно процес взаємопроникнення слів із однієї мови в іншу - закономірний процес. В 

українській мові є немало «законних», унормованих русизмів, полонізмів, германізмів, 

тюркізмів, запозичень з інших європейських мов. Вважається, що близько 10% слів нашої 

мови є іншомовними запозиченнями. Однак, коли слова з чужої мови вживаються 

бездумно, безсистемно, коли перекручується їх зміст і спотворюється звукове оформлення, 

це засмічує мову. 

Мовне явище, що дістало назву суржик, належить до специфічної форми побутування мови 

в Україні. Його національну й соціальну природу відображає сам термін, запозичений із 

сільськогосподарської лексики. Тлумачний словник української мови фіксує слово суржик 

у двох значеннях: 

1. Суміш зерна пшениці й жита, жита й ячменю, ячменю й вівса і т. ін.; борошно з такої 

суміші; 

2. Елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без додержання норм літературної 

мови; нечиста мова. 

Отже, семантичне ядро слова суржик поєднує два елементи значення - змішування двох 

різних субстанцій і пониження якості утвореного внаслідок змішування продукту. 

Можна розглядати історію суржику як своєрідне, сказати б, непряме, чи зворотне, 

віддзеркалення процесів мовної політики останніх часів, зокрема тривалої насильницької 

русифікації та її непрогнозованих наслідків. Проте русифікація, у певному сенсі, триває і 

донині, змінивши, щоправда, форми та модернізувавши засоби. Тож заяви, буцім 

українська і російська мирно та щасливо співіснують в інформаційному середовищі 

сучасної України є або наївним виданням бажаного за дійсне, або лукавою маніпуляцією 

масовою свідомістю. Насправді, залишається досить великою конфліктна напруга поміж 

українською та російською мовами. Підтверджують це полеміки довкола сфери вжитку 

української, які раз у раз спалахують у регіонах чи засобах масової інформації, а не раз 

інспіруються з боку сусідньої держави під маскою захисту прав російськомовного 

населення. Ці полеміки наочно актуалізують гостроту проблеми, яка залишається 

невирішеною протягом багатьох літ, а, отже, дає підстави для двозначних трактувань. 

Де мешкає кровозмісне дитя? 
Звичайним середовищем побутування гібридної мови є малі соціальні спільноти, як стійкі 

(двомовні сім'ї, професійно-виробничі колективи), так і стихійні, як-от у транспорті, в 

магазині, у черзі до лікаря. Найсприятливіші умови для побутування суржику створює 

звичайно ж сімейна комунікація, яка є природним диханням людини. Саме сімейні мови 

законсервували цей гібрид, що може використовуватися й несвідомо як основний і навіть 

єдиний засіб спілкування, й свідомо як засіб мовної гри. Неусвідомлюваний сімейний 

мовний консерватизм і є власне суржиком: це переважно мова вихідців із села у першому 

та наступних поколіннях, ідеальним виявом якої є сімейний тандем суржикомовного 

чоловіка та дружини. Тонко помітила риси мовного та психологічного портрета носія 

суржикової комунікації такого типу Світлана Пиркало: 
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Вони цілими днями переймаються, як би зекономити гроші, купивши щось дешеве, але 

«хароше»...- Щоб зекономити на обіді, вони постійно носять з собою якісь баночки, 

кульочки, булочки. Всі між собою говорять по-російськи, а з чоловіками по телефону - 

суржиком. Не знаю, що це за рудимент радянської свідомості, чому вже між собою не 

говорити суржиком? (Повість «Зелена Маргарита») 

До суржику-гри охоче звертається освічена молодь, коли хоче ввійти в інший мовний 

образ, розширити діапазон мовних варіацій. Соціологічні дослідження показують, що вона 

вдається до суржику частіше, ніж люди середнього та похилого віку, які схильні вважати 

його ознакою низького рівня мовної культури. Прекрасно володіючи іншими мовними 

кодами, молода людина воліє проте використовувати суржик, щоб отримати задоволення 

від власного мовлення, бо їй так цікаво. 

Свідоме використання суржику несе в собі також комунікативно-прагматичні настанови. В 

певній ситуації суржиком спілкуватися вигідно. Наприклад, із представниками старшого 

покоління в сім'ї: 

- А якою мовою ви говорите з хазяями цього дому?  

- Переважно мовою національого спілкування. З українськими інкрустаціями.  

- А з матір'ю? Чоловіком? Сином?  

- Із свекрухою, - в тон йому продовжила вона, - я общаюсь суржиком. Так вона мене лучче 

понімає і передає восени картоплю.  

(Євгенія Кононенко, «Земляки на чужині») 

Вигідно спілкуватися суржиком з торговкою на базарі, щоб стати для неї «своїм» тощо. 

Пам'ятайте, що підвалини мовного розвитку дитини формує мова матері. Російськомовна, 

україномовна чи суржикомовна мати продукує відповідний мовний режим у своїй родині, 

але більший вплив має на мовну поведінку сина, а не дочки. Вийшовши поза межі сімейної 

комунікації, одружившись, син занурюється в інше комунікативне середовище, і вплив 

російськомовної чи суржикомовної дружини цілком може знівелювати прищеплену його 

матір'ю українськість. Такий сценарій відтворив Валерій Шевчук у повісті «Сонце в 

тумані»: її персонаж, ставши людиною соціального дна, спілкується з дружиною суржиком. 

Але в розмові з матір'ю відбувається миттєве переключення мовного коду, а лінгвістичну 

інтуїцію персонажів легко можна спроектувати у площину наукових знань про суржик: 

- ...Куди мені піти?  

- Куди хочиш, мама, - сказав Шурик. - Можеш по дворі погулять, на свєжім воздухі.  

- Що це в тебе за жаргон? - не втрималася мати.  

- Сотвєтственний моєму положенію, - сказав Шурик. - Битіє оприділяєт сознаніє... 

Здається, Шурик із матері кпив. Кинула на нього позиром, ні, був серйозний, без тієї дурної 

півусмішечки. 

- Нам треба перемовитися, мамо, - сказав уже чистою мовою. 

Звичайно, україномовна дружина може вплинути на російськомовного чоловіка й дати 

відповідне мовне виховання дітям. Але той факт, що сила цього виховання позначатиметься 

не на всіх дітях однаковою мірою, а ймовірність інших асимілятивних тенденцій у 

подальшій долі сина досить висока, не залишає особливого оптимізму щодо 

україномовного сімейного виховання. 

Певно, рольова маска суржикомовної Вєрки Сердючки вдалася її творцеві Андрієві 

Данилку саме завдяки його сімейній мові. Артист, як розповіла газеті «Факты и 

комментарии» (15.09.2000) його сестра, «прекрасно розмовляє і по-українськи, і по-

російськи. Однак удома з нами розмовляє по-польтавськи». 

Наша суржикова естрада справді цікаве і далеко не просте явище. Освічену україномовну 

людину цей суржик дратує через той маргінальний мовний гумор, що постає як основний 

засіб плекання сміхової культури. Якщо взяти осібно феномен Вєрки Сердючки, то її 

знамените «СВ-шоу» із зірками російської естради переконливо, здається, довело, що 

суржик викликає певні емоції тільки по наш бік екрана. Зросійщеного мешканця України 

суржик на тлі літературної російської мови ще більше зміцнює у ставленні до українськості 
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як феномена другосортного. Для етнічного росіянина джерелом гумористичних емоцій є 

насамперед суржикове вбрання Вєри та її приколи, а якраз мова жодних емоцій не 

викликає, бо видається йому справжньою українською мовою, яка не чинить жодних 

перешкод для комунікативного порозуміння. Відповідним чином налаштованого етнічного 

росіянина більше насмішила би правильна народно-розмовна або літературна українська 

мова, а не суржик! 

Щоправда, є доволі несподівані й цікаві приклади російської культурної рецепції суржику. 

Автор статті «Поетика суржику, або котлета по-київськи», яку 1989 року опублікував 

журнал «Декоративное искусство» (ч. 12), певен, що стилістика полотен київських 

художників Реунова і Тистола засвідчує своєрідний образотворчий суржик: 

Суржик - це не тільки мова. Це й сфальсифікована історія, переповнена штампами, це 

буйне цвітіння національного кічу, це свічка каштана, це дівчина у вінку, це тисячі метрів 

полотна, витрачених на зображення «Київських схилів» і пейзажі «Мальовничої України»... 

Поетику суржику вони втілили, може, не задумуючись про це, в зображальній мові, яка за 

своєю структурою дуже нагадує лінгвістичний суржик, бо і перший, і другий складаються 

із суміші російських та українських елементів. Цей матеріал безмежний, творчо не 

осмислений і комічна його краса є гарантією щирості намірів художників. 

Стійка і ефективна структура «низової» культури 

Суржик - феномен не тільки мовної, а й - що незмірно важливіше й глобальніше - 

геополітичної стратегії. Це симптоматичний варіант відповіді на питання вибору України. 

Сучасна влада в державі принципово уникає відповідей на кардинальні геополітичні 

питання, зокрема щодо орієнтації на Росію чи Захід. А оскільки російську експансію 

Україна відчуває на порядок сильніше, ніж американсько-європейську, то й реагує на неї 

податливістю мовної політики. Можна не проголошувати російську мову офіційною, як 

вимагають східні регіони, але просто-напросто широко й безборонно вживати її в офіційних 

сферах, що нині й маємо. 

Треба мати на увазі, що згубний вплив на нашу мову мають не тільки самі русизми, тобто 

неунормовані, фонетично чи морфологічно спотворені лексеми, а й інші фактори, які 

деформують нашу мову, розхитують її зсередини, нівелюють її специфічні особливості й 

ознаки - усе те, що визначає її самодостатність як окремої мови, позбавляють її здатності 

протистояти російському впливу. 

  
Питання популяризації української мови вже кілька століть лишається актуальним, що 

зумовлено минулим України й українців. Так історично склалося, що й сьогодні це питання 

не втрачає своєї актуальності, незважаючи на 20-річну незалежність та закріплення за 

українською мовою статусу національної в Конституції України. 

Українська мова (історичні назви - руська, русинська) - національна мова українців. Вона 

належить до слов’янської групи індоєвропейської  мовної сім’ї. 

Мова - це система звукових і графічних знаків, що виникла на певному етапі розвитку 

людства, розвивається і має соціальне призначення. Мова - спосіб самопізнання народу, 

найважливіший, найуніверсальніший та найвиразніший засіб спілкування людей, засіб 

вираження й передавання думок, почуттів, волевиявлень. 

Українська мова є державною мовою в Україні та офіційною мовою Придністров’я. Вона 

поширена також у Білорусі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Казахстані, 

Аргентині, Бразилії, Англії, Канаді, США та інших країнах, де мешкають українці. 

Українською мовою у світі послуговуються від 41 до 45 млн. осіб, вона є другою або 

третьою слов’янською мовою за кількістю мовців (після російської та, можливо, польської) 

і входить до третього десятка найпоширеніших мов світу. 

З усього вищесказаного бачимо, що українська мова поширена та популярна, але її 

становище складне. 

Мовлення української молоді збідніле, перенасичене жаргонізмами, сленгізмами, словами 

іншомовного походження. Широкого вжитку набули слова, які мають український 
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відповідник («прайс», «окей», «гуд», «екс-прем’єр», «екс-чоловік», «екс-дружина», «кава-

брейк» і т. ін.). Найчастіше молоді люди послуговуються збіднілою російською мовою або 

суржиком. Працюючи з молоддю, не можна не помітити з одного боку тенденції до зневаги, 

збайдужілості, гребування українською мовою, а з іншого, все частіше зустрічаються 

освічені молоді люди, які мають великий словниковий запас, обізнані в світовій та 

українській літературі та свідомі до української мови. 

Про мовне питання в Україні говориться багато, державна мова часто стає предметом 

спекуляцій політиків, але конкретних дій та результатів популяризації української мови, на 

превеликий жаль, можна побачити мало. 

Зараз катастрофічно не вистачає якісної україномовної літератури, якісної 

кінематографічної продукції, а сучасні естрадні виконавці мають у своєму репертуарі 

невеликий перелік українських і величезну кількість російськомовних та англомовних 

пісень. Пересічним громадянам відома лише невелика кількість українських митців, серед 

яких найчастіше естрадні виконавці, натомість практично невідомими залишаються 

письменники, художники тощо. Причина такого явища очевидна – гроші, а точніше, це 

можливість заробити якомога більше грошей. Невигідно робити якісний продукт виключно 

для українського глядача. 

Засоби масової інформації часто використовують далеко не літературну мову, вживаючи 

суржик, сленг, жаргонізми, неологізми, іноді нецензурну лексику. Мова сучасних політиків 

також не може слугувати взірцем використання нормативної літературної української мови. 

Провідну роль у процесах популяризації відіграє мода, яка створюється за допомогою 

засобів масової інформації. Мода - це тимчасове переважання одного стилю в різних 

сферах життя і культури, вона позначає неміцну, швидкоплинну популярнысть. 

Аналізуючи сучасне мовлення молоді, можемо дійти висновку, що руйнівні процеси 

антимоди на українську мову й досі діють. 

Популяризація мови - питання неоднозначне, воно потребує гнучкості у виборі методів та 

засобів дії. Нікого не можна змусити адміністративними методами користуватися 

українською. Потрібна правильна й мудра мовна політика, яка б повернула народ до рідної 

мови, а національним меншинам дала змогу зберегти свою мову й водночас оволодіти в 

повному обсязі державною мовою. Треба знайти можливість діяти разом, виробляти 

спільне розуміння сучасної України, як сказав письменник І. Багряний: "Об’єднати всю 

різномовну і різнорідну масу населення України в єдину українську цілісність". Можливо, є 

сенс упровадити економічні стимули. Наприклад, надати закладам загального відвідування 

преференції за використання виключно української мистецької продукції або створити 

програми з обміну студентами між Східною і Західною Україною. 

Україні не вистачає інститутів української мови, яких у Японії, наприклад, 130, які б могли 

на державному рівні нормувати мову відповідно до вимог сучасності й наполягати на 

введенні цих норм у повсякденне життя, не вистачає конституційної підтримки 

україномовного населення, яке проживає за кордоном. 

Найголовніше ж у мовному питанні є те, що ми самі повинні розвивати й популяризувати 

українську мову, починаючи, найперше, з себе та свого найближчого оточення. Велике 

починається з малого, почнімо ж з себе. "Мова - дім духу" (М.Гайдеггер). 
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Тема. Підготовка до публічного виступу 

План 
1. Основні етапи підготовки промови. 

2. Оформлення текстового матеріалу. 

3. Види підготовки до виступу. 

Основні етапи підготовки промови 

Серед суб'єктивних причин невдалого виступу чи не найперша – невдала підготовка до 

виступу. Успішна промова ж, як правило, потребує попередньої підготовки, чим 

ґрунтовніша підготовка, тим солідніше, вагоміше виглядатиме виклад, а отже – і 

переконливіше. 

Як будь-яка розумова робота, підготовка промови – процес творчий, і кожен використовує 

власну методику. Хоча інколи можна почути твердження, що промовці самі дивуються, як у 

них складається той чи інший текст, особливо імпровізування. Але більшість початківців 

нерідко розгублються, коли їм доводиться вийти зі своїм словом на широку аудиторію. 

Запропонований до вивчення матеріал вони переписують з якихось джерел. Та коли 

слухаєш такий виступ, одразу ж впадають у вічі незграбність, некомпетентність, 

маловченість і, нарешті, цілковита відсутність впевненості в собі. Такий промовець 

викликає лише співчуття. 

Отож, для того, щоб виступ був вдалим, яскравим, переконливим, необхідна попередня 

підготовка до нього. Алгоритм останньої можна визначити так: вибір теми– формулювання 

мети – складання плану – збирання матеріалу – робота над конспектом – репетиція. 

Вибір теми. Підготовка до будь-якого виступу розпочинається з визначення теми промови. 

При цьому можливі різні ситуації: або пропонують виступити з певною темою, тобто тема є 

заданою, або тему виступу ви обираєте самі. В першому випадку оратору необхідно лише 

конкретизувати її. Складніша справа – визначити і сформулювати свою тему виступу. 

Інколи тему промови підміняють її об'єктом. Наприклад, пропозиція висловитися про 

сучасну українську культуру не є власне темою. Це саме об'єкт уваги. Бо ж культура – 

поняття широке: його становлять і науковість викладання, і потреба слухачів у матеріалі, і 

висвітлення окремих галузей 

(література, живопис, музика тощо). Перелічені конкретні питання – це тематика, що 

відбиває в своїй сукупності багатогранний і складний об'єкт уваги. Тема завжди конкретна, 

стосується одного питання. Інша справа, що слід виділяти в межах однієї теми ще й так 

звані підтеми. Наприклад, лекцію про екологічну чистоту середовища можна розвивати на 

таких під те мах. як чистота повітря, чистота води, чистота продуктів, соціальна та особиста 

гігієна людини тощо. Всі ці моменти слід добре продумати. Коли промовець не уявляє, що 

конкретно він хоче сказати, не варто розраховувати на позитивний результат. 

Обираючи тему, перш за все потрібно виходити із свого особистого досвіду, а також знань 

по цій темі. Окрім того, важливо, щоб тема являла інтерес для вас і ваших слухачів. 

Отже, при визначенні теми виступу потрібно враховувати наступні моменти: 

1. Обирайте тему, яка відповідає вашим знанням і інтересам. 

По-перше, подумайте про ті галузі знання, в яких ви маєте особливий досвід або 

теоретичну підготовку. По-друге, поспілкуйтесь на яку-небудь цікаву тему зі своїми 

товаришами чи друзями. По-третє, зверніться до книги. Продивіться довідники, свіжі 

журнали і газети. 

2. Підбирайте доречну тему. 

Настрій аудиторії залежить від місця і часу. В аудиторії він один, в приватному житті – 

інший. В побутовій ситуації слухачі сприйматимуть як досить природну річ те, що в 

аудиторії їм може здатися нецікавим, смішним, шокуючим. 

3. Обирайте тему, яка відповідає аудиторії. 

Тема повинна бути досить цікава, досить важлива, досить зрозуміла для слухачів. Для того, 

щоб вирішити, чи буде вона відповідати цим вимогам, необхідно мати уявлення про рівень 

знань слухачів, їх виховання, вік, особливі інтереси. 
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Обравши тему, потрібно подумати про її формулювання. 

Тема – це те, про що йде мова. Зазвичай її формулюють словом або фразою, які вказують 

характер питань, що підлягають обговоренню. 

Назва промови повинна бути ясною, чіткою, по можливості короткою. Вона повинна 

відображати зміст виступу і обов'язково привертати увагу слухачів. Вдала назва теми 

виступу певним чином налаштовує аудиторію, готує її до сприйняття майбутньої промови. 

Довгі назви, які включають незнайомі слова, відштовхують слухачів, іноді викликають 

негативне відношення до виступу. 

Слід уникати і дуже загальних назв. Загальні назви потребують висвітлення багатьох 

питань, а це ораторові не завжди під силу. Тому серед слухачів будуть невдоволені, бо вони 

не отримають відповіді на питання, які їх цікавлять. 

Існують такі поняття, як тема "розкрита" та тема "не розкрита". Тема "розкрита", коли 

матеріал їй відповідає, коли основна думка промовця зрозуміла, коли вона доведена. 

Бажано, щоб тема мала точки зіткнення з іншими темами, апелювала до вже відомого 

слухачам. 

Формулювання мети. Необхідно ясно уявляти, для чого, з якою метою виголошується 

промова, якої реакції слухачів ви добиваєтесь. Чи бажаєте ви тільки що-небудь пояснити, 

описати чи просто розповісти? Або ви хочете змінити свою думку чи переконати аудиторію 

що-небудь зробити? 

Для того, щоб отримати чітке уявлення про те, чого ви добиваєтесь, викладіть письмово 

ваш намір у формі цілого речення. Потрібно також мати на увазі, що мету виступу слід 

формулювати не тільки для себе, але й для своїх слухачів. Чітке визначення цільової 

настанови полегшує сприйняття ораторської промови, певним чином налаштовує 

аудиторію. 

Існує загальна і конкретна мета виступу. Загальна мета визначається видом реакції, яку 

оратор хоче викликати у слухачів і залежить від того, чи бажає він тільки розважити їх або 

задовольнити цікавість, надихнути, переконати чи схилити до дії. Конкретна мета виражена 

в самому змісті промови, який може розважати, вгамовувати жагу знань, надихати, 

переконувати і викликати готовність до дії. 

Певним чином можливе і злучення цих цілей. Наприклад, розважальна промова іноді не 

обійдеться без інформації і навіть без елементів впливу. Промова, яка спонукає до дії, не 

буде мати успіху, якщо вона не цікава, не надихаюча, не переконлива. Але оратор повинен 

ясно уявляти собі, яка ж із загальних настанов є переважною, і у відповідності до цього 

будувати свою промову. 

В той час як загальна мета визначає, якої реакції ви хочете добитися, конкретна чітко 

показує, що слухач повинен знати, почувати і робити. Вона виражена в самому змісті 

промови. 

Збирання матеріалу. Якщо зміст промови взято не тільки з особистих переживань, матеріал 

можна добирати з багатьох джерел. Прочитайте не одну, а декілька журнальних статей, 

зберіть інформацію не з однієї, а з декількох з них. Розкрийте точки зору різних авторів, 

зіставте їх. Поспілкуйтеся з оточенням, запишіть думки і факти, що приходять в голову і 

про які прочитали. 

Отже, наступний етап підготовки публічного виступу – підбір матеріалів для ораторської 

промови. 

Існує чотири основних джерела накопичення матеріалу: 

1) особистий досвід; 

2) роздуми і спостереження; 

3) інтерв'ю і бесіди; 

4) читання. 

Не обов'язково використовувати завжди всі перелічені джерела, але при всіх умовах 

необхідно обмірковувати питання і обов'язково заглядати в книжки. 
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В методичній літературі визначені основні джерела, з яких можна черпати нові ідеї, цікаві 

дані, факти, приклади, ілюстрації для своєї промови. До них відносяться: 

– офіційні документи; 

– наукова, науково-популярна література; 

– довідникова література: енциклопедії, енциклопедичні довідники, довідники з різних 

галузей знань, лінгвістичні довідники, бібліографічні покажчики. Ці джерела доцільно 

використовувати для дискусій, тематично обмежених і базованих на загальновизнаних 

авторитетних даних; 

– художня література; 

– статті з газет і журналів. Для поточної інформації можна користуватися статтями зі 

звичайних журналів. За більш свіжою інформацією і за матеріалом з питань, що мають 

місцеве значення, потрібно завжди звертатися до газет, хоча зібрані в них дані менш 

надійні і солідні, ніж дані, які містяться в книгах або журналах; 

– результати соціологічних досліджень; 

– статистичні дані. 

Обсяг даних, які є в цих посібниках, не може не вражати. 

Щоб виступ вийшов змістовним, краще використовувати не одне джерело, а декілька. 

За етапом збирання настає обмірковування матеріалу, встановлення зв'язків, коментування. 

В цілому це можна назвати "інкубаційним періодом". До нього відносяться перевірка 

фактів і уточнення думок, їх підпорядкування. 

Передумовою плідної підготовки є виділення найкращого часу для роботи, який у кожного 

індивідуальний. 

Внутрішніми передумовами плідної підготовчої роботи є: 

– самоопитування ("В чому причина, яка дія факту?", "Яка суть, головна думка того, що я 

повинен повідомити?" і т.ін.). Постановка питань самому собі є засобом активізації думки. 

Якщо є запитання, то існує і відповідь; 

– передування станів – роздуми вголос і прослуховування "внутрішнього голосу". Обравши 

час, ми звертаємось "в себе", потім знову висловлюємо наші думки уже вголос. Ця зміна 

станів зазвичай веде до з'ясування думки; 

– терпляча, систематична робота над текстом, поєднання частин, раціональна організація 

матеріалу і ефективна розробка визначень. Регулярна робота веде до більшого успіху. 

Робота над конспектом. Єдина мета записів – не краса, не ефектність написаної промови, а 

її доступність при виступі. Робота над конспектом досягає цієї мети, якщо її робити, не 

лякаючись повторів і не забуваючи про призначення промови і про слухачів. Перший крок 

до найкращої систематизації – це складання без всякої класифікації переліку фактів і 

міркувань, які були накопичені при підготовці. Робити це найкраще на картках. Конспекти 

в зошитах або на великих аркушах дуже зв'язують. А компактний набір карток завжди 

можна розкласти перед собою на столі, "тасуючи" їх так. як вам потрібно. До того ж між 

двома вже знайденими цитатами можна завжди легко вставити нову картку – з новою 

цитатою або з власною думкою. 

При роботі над конспектом необхідно дотримуватись наступних правил: 

1. Користуйтесь повними реченнями. Існує два найбільш вживаних засоби складання 

конспекту: короткий запис одних тільки найменувань пунктів і запис закінчених речень. 

Перший полягає в більш чи менш систематизованому злученні слів і окремих висловів, що 

викликають в уявленні оратора закінчену думку. Такий прийом з успіхом можуть 

застосовувати досвідчені оратори, які завдяки практиці і знанню предмета в змозі повністю 

утримувати в пам'яті весь ряд промови. 

2. Використовуйте загальновизнаний спосіб визначень. 

Визначення повинні вказувати на головну, або підлеглу роль розділу. Кожне визначення 

повинно бути розміщено в конспекті у вигляді ясного абзацу. 

3. Розміщуйте розділи у відповідності з їх взаємозалежністю. 

4. Уникайте суджень складних і з різним змістом. 
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5. Користуйтеся твердженнями, уникайте запитань. 

Головна слабкість запитальних формулювань в конспекті полягає в тому, що вони не 

вказують на своє відношення до головної і підлеглої тези. З одного боку, саме по собі 

запитання – не теза, яка підлягає доведенню, тому що в ній нічого не стверджується. З 

іншого боку – воно не може бути опорою для головної тези, тому що не містить певної 

констатації. 

Після попередньої роботи необхідно скласти картки за логікою розвитку теми й переписати 

їх у вигляді вже звичайного тексту, щось додаючи, поширюючи, а від чогось, можливо, і 

відмовляючись. Підлеглі положення розмістити під головними. Потрібно уважно 

проглянути – чи точно обрано слова. Далі йде робота над стилем: чи відповідають обрані 

слова меті промови? Аудиторії, до якої вона буде звернена? Чи не будуть деякі слова 

"випадати" з тексту стилістично? Зверніть увагу на наявність елементів художності в тексті 

– без них текст виглядає занадто сухим. Простежте, чи не втратилися логічність та 

доказовість думок, чи не перевантажений ваш текст цитатами та прикладами. 

Після складання конспекту, необхідно його відредагувати. Конспект не може і не повинен 

містити все багатство самої промови. Але словесне його оформлення складає першу умову, 

яка визначить у підсумку вражаючу силу промови при її проголошенні. 

Редагування конспекту необхідно проводити з точки зору: 

а) ясності; 

б) конкретності; 

в) специфіки питання; 

г) стислості. 

Складання плану. Перш ніж розпочати роботу над композицією своєї промови, необхідно 

визначити порядок, за яким буде викладався матеріал, тобто скласти план. 

План – це взаємне розташування частин, коротка програма будь-якого викладення. 

Важливо одразу ж визначити, які конкретно питання ви передбачаєте висвітлити в своїй 

промові. Тому складаться попередній план, який відображує особисте визначення оратором 

теми виступу і підходу до даної проблеми, процесі вивчення літератури, аналізу 

підібраного матеріалу план може змінитися, та в будь-якому випадку він буде сприяти 

вашій роботі. 

Після того, як вивчена література, обміркована тема, зібраний фактичний матеріал, 

складається робочий план. 

Виділіть питання обраної теми, відберіть суттєві і основні, визначать, в якій послідовності 

їх викладати. До робочого плану вносяться формулювання окремих положень, наводяться 

приклади, факти, цифри, які ви хочете використати. 

Робочий план допомагає краще обміркувати структуру виступу, визначити, які розділи 

виявились перевантаженими фактичним матеріалом, які, навпаки, не мають прикладів, які 

питання слід пропустити, які включити і т.ін. 

Робочий план може мати декілька варіантів, тому що н постійно уточнюється. 

Характерною особливістю робочого плану є те, що він являє цінність для самого оратора, 

тому що його пунктами бувають не тільки закінчені речення, але і незакінчені, а також 

словосполучення і навіть окремі слова. 

На основі робочого плану складається основний план. 

Цей план не стільки для оратора, скільки для слухачів. 

Формулювання пунктів основного плану повинні бути чіткими і ясними. Цей план 

оголошується слухачам після повідомлення теми виступу або у вступі при розкритті мети 

промови. План промови не завжди оголошується оратором. Це залежить від виду виступу, 

від складу і настрою аудиторії, від намірів оратора. Найчастіше план оголошується в 

лекціях, доповідях, наукових повідомленнях. Слухачі під час таких виступів ведуть записи, 

і план допомагає їм слідкувати за ходом викладення матеріалу. Наприклад, в вітальних, 

призивних промовах оголошення плану є недоречним. 
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Плани бувають трьох видів: простий, складний та цитатний. Простий план складається з 

декількох пунктів, що відносяться до основної частини викладення теми. Він являє собою, 

по суті, ряд непоширених речень. 

Складний план – це своєрідне поширення простого плану шляхом розгалуження основних 

питань. Крім того, сюди, звичайно, входять вступ та висновки. 

Цитатний план подібний до простого, але замість непоширених речень тут вживаються 

цитати, які виражають суть даного речення 

Для успішного публічного виступу недостатньо вивчити літературу по обраній темі, знайти 

цікаві дані, зібрати переконливі факти, цифри, приклади. Необхідно подумати, як 

розташувати цей матеріал, в якій послідовності. Перед оратором виникає ряд питань: якими 

словами розпочати виступ, як продовжити розмову, чим закінчити виступ, як завоювати 

увагу слухачів і утримати її. Тому важливо приділити серйозну увагу роботі над 

композицією промови. 

 

В теорії ораторського мистецтва під композицією промови розуміють побудову виступу, 

співвідношення його основних частин і відношення кожної частини до всього виступу як 

єдиного цілого. Для найменування цього поняття поряд із словом "композиція" 

використовують також близьке за смислом слово "структура". 

 

Композиція матеріалу в промові, розташування всіх частин виступу визначається задумом 

оратора, змістом виступу. Якщо співвідношення частин виступу порушується, то 

ефективність промови знижується, а іноді зводиться до нуля. 

 

Структура усного виступу містить у собі вступ, основну частину, висновки. Кожна частина 

промови має свої особливості, які необхідно враховувати під час підготовки до ораторської 

промови. Основну увагу необхідно приділяти найбільшій за обсягом основній частині, 

власне викладу, що містить докази на користь вашої позиції. Вступ і висновки не повинні 

бути занадто великими. Пропорційно вони менші за основну частину, бо функції першого – 

ввести в тему, другого – підбити підсумки того, що було сказано. 

Вступ. У вступі підкреслюється актуальність теми, значення її для даної аудиторії, 

формулюється мета виступу, коротко викладається історія питання. Перед виступаючим 

стоїть важливе психологічне завдання – підготувати слухачів до сприйняття даної теми. 

Таким чином, під час вступу оратор повинен виконати два завдання: 

– встановити зв'язок зі слухачами; 

– ввести їх в курс справи. 

Існує 4 способи формування ефективного вступу: спосіб підкріплення; спосіб приводу; 

спосіб спонукання до роздуму; прямий спосіб. 

Спосіб підкріплення в цілому спрямований на встановлення контакту зі слухачами. Це 

може досягатися теплим зверненням, жартами. Підкріплення називають забезпеченням 

"сприятливості". Наступний приклад такого підкріплення містить важливу ознаку доброго 

узгодження: спочатку йдуть слова, що викликають посмішку, за ними – звернення і подяка, 

виражається радість з приводу можливості звернутися з промовою. Додаються: посилання 

на місце, де проголошується промова, звернення до окремих осіб, загальний комплімент, 

особисті спогади. 

Спосіб приводу. Привід яскраво висвітлює ситуацію або те, що має пряме відношення до 

проблеми, яка обговорюється, привід напряму пов'язаний зі змістом промови. Невелика 

подія, порівняння, особисте переживання, анекдот, несподівана постановка питання дають 

можливість у подальшому пов'язати з ними промову. 

Спосіб спонукання до роздуму. Цей спосіб можна використовувати на початку промови, 

особливо для підготовлених слухачів. Він полягає в тому, що називають проблему або 

пакет проблем і задають аудиторії питання, які потім розглядаються в основній частині. 
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Така техніка активізує мислення і спонукає слухача до співробітництва. Відкрито 

поставлені питання чи навіть запропонована точка зору, яка потім буде спростована, – все 

це збуджує у слухача роботу думок, в яких він йде за оратором. 

Прямий спосіб. Цей спосіб передбачає безпосередній перехід до суті справи. 

Відмовляємось від будь-якого з вище перелічених вступів. В цьому випадку коротко 

говоримо про причину виступу, швидко переходимо від загального до конкретного і 

починаємо основну частину. Дана техніка раціональна, холодна, прямолінійна і властива 

тисячам невеликих ділових повідомлень. 

Основна частина. Добре обміркований вступ і особливе заключения ще не забезпечують 

успіху виступу. Буває, що оратор оригінально розпочав свій виступ, зацікавив слухачів, але 

поволі їх увага згасає, а потім і зовсім пропадає. Перед промовцем стоїть завдання – не 

тільки привернути увагу слухачів, але й зберегти її до кінця виступу. Тому найбільш 

відповідальною є головна частина ораторської промови. 

Якщо в виступі немає логіки. послідовності розвитку думки, то важко сприймати зміст 

промови, слідкувати за ходом міркувань оратора, запам'ятати те, що почули. В головній 

частині виступу важливо дотримуватись основного правила композиції – логічної 

послідовності і стрункості викладення матеріалу. 

 

Перш за все дайте опис ситуації, змалювавши ті обставини, які будуть об'єктом уваги. Опис 

мусить плавно перейти в оповідь. Але опис – статичний, а оповідь – динамічна, рухлива. 

Потім ми розкриваємо суть проблеми за допомогою системи логічних аргументів, 

оперуючи незаперечними фактами. При цьому потрібно нарощувати аргументацію 

поступово, щоб кожна наступна думка підсилювала попередню, а найсильніші аргументи 

зберігати на кінець – це забезпечить стійкий інтерес слухачів, дасть змогу підтримувати 

неослабну увагу аудиторії. 

При побудові головної частини зробіть все можливе, щоб план і допоміжні дані були ясні і 

цікаві. Організуйте головні ідеї у вигляді простого, конкретного плану. Відкидайте все, що 

не стосується вашої мети. Дайте визначення незвичних термінів; використовуйте якомога 

більше конкретних прикладів; наводьте у випадку необхідності висловлювання 

авторитетних осіб; задавайте питання, щоб підкреслити перехід від однієї думки до іншої. 

Задача оратора на цьому етапі – вміло розташувати всі ці компоненти, щоб своїм виступом 

відповідним чином вплинути на аудиторію. 

Висновки. Важливою композиційною частиною будь-якого виступу є закінчення. 

Переконливе і яскраве завершення запам'ятовується слухачами, залишає добре враження 

про промову. Навпаки, невдале закінчення іноді губить непогану промову. 

У висновках необхідно повторити думку, заради якої проголошується промова, 

підсумувати найбільш важливі положення, підбити підсумки сказаного, окреслити тему 

наступного виступу, викликати аудиторію на суперечку, виголосити заклик тощо. 

Наприклад, вузівська лекція може закінчуватися логічними висновками і означенням теми 

наступного заняття, мітингова промова чи проповідь – закликом, судова промова – 

зверненням до суду з закликом про справедливе вирішення справи і т.ін. 

 

Особливо ретельно потрібно попрацювати над останніми словами виступу. Останні 

слова надовго залишаються в пам'яті. Якщо перші слова привертають увагу слухачів, то 

останні покликані посилити ефект виступу. 

Деякі оратори наприкінці промови починають вибачатися перед слухачами за те, що у них 

не було досить часу на підготовку промови, тому їм не вдалося добре виступити. Цього не 

слід робити. Погано, якщо оратор закінчує виступ жартом, який не відноситься до теми 

виступу. Таке закінчення відвертає увагу аудиторії від головних положень промови. 

Наведена тричастинна модель публічного виступу є найбільш поширеним варіантом 

композиційної структури, але не обов'язковим. Вже в давні часи оратори не завжди 

дотримувалися цієї жорсткої структури. Можна експериментувати, міняти частини твору, 
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почати промову, наприклад, з кульмінаційного моменту чи навіть з висновків. Але це може 

використовувати лише досвідчений оратор, початківцеві так чинити ризиковано. Не зайве 

зауважити, що при будь-якій композиції логічний зв'язок між частинами твору обов'язковий  
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