
Текст лекції для 10 ом (24.03.2020) «Морфологічні особливості мови 

професійного спрямування» та завдання. – Термін виконання – до 30.03.2020 

Текст подано за посібником Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко з певними змінами та 

доповненнями. Після лекції подано практичне завдання. Успішне його виконання буде 

можливим після опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.  

Матеріал лекції лягає в основу наступних практичних занять.  

Лекція 

Професійне спілкування вимагає грамотного використання  

граматичних форм повнозначних частин мови – іменників, прикметників, 

числівників, займенників та дієслів. 

1. Морфологічні норми іменника: категорія відмінка; роду 

З-поміж відмінкових форм іменників в українській мові значні 

труднощі викликає вибір у родовому відмінку однини іменників чоловічого 

роду ІІ відміни закінчення -а (-я) чи -у (-ю).  

Цей матеріал виносимо на самостійне опрацювання: Український 

правопис. – К.: Наукова думка, 2019. – С. 112-118 або: український правопис 

– Міністерство освіти і науки (режим доступу mon.gov.ua правопис), 

параграф 82, с. 88-92. 

Треба мати також на увазі, що частина іменників чоловічого роду має 

подвійні форми родового відмінка, що зумовлено різним значенням 

іменників. Напр.: малюнка (твір малярства, картина) і малюнку (процес 

зображення дійсності); шаблона (пристрій, кресленик) і шаблону (зразок); 

звука (мовознавчий термін) і звуку (про механічні звуки, що створюються у 

природі); каменя (одиничне, конкретний предмет) і каменю (матеріал), акта 

(документ) і акту (дія) та ін. 

Частина іменників має паралельні форми залежно від різного місця 

наголосу: закінчення -а (-я) маємо під наголосом, -у (-ю) – якщо наголос на 

основі: столá – (до) стóлу, мостá – мóсту та ін. 

Труднощі також становить розрізнення закінчень -а та -я у родовому 

відмінку іменників чоловічого роду другої відміни з основою на -р залежно 

від їх групи, пор.: столяра, каменяра – у твердій і мішаній групі; слюсаря – у 

м’якій.  



В орудному відмінку закінчення мішаної групи збігається з 

закінченням м’якої групи, і якщо в твердій групі маємо закінчення -ом, то в 

м’якій і мішаній – -ем: столяром, слюсарем, каменярем.  

Іменник Ігор належить до м’якої групи, тому в родовому й орудному 

відмінках пишемо Ігоря, Ігорем. У новій редакції правопису іменник хабар 

також визначено як належний до м’якої групи, отже, в цих відмінках має 

форми хабаря, хабарем.  

Цікаво, що іменник маляр має подвійний наголос. Якщо наголос падає 

на корінь в усіх відмінках однини й множини, то слово відмінюється як 

іменник твердої групи: ма´ляр –  ма´ляра, ма´лярові, ма´ляра, ма´ляром, (на) 

ма´лярові, у множині ма´ляри і т.д. Якщо наголошуємо маля´р і наголос при 

відмінюванні переходить на закінчення, відмінюємо як іменник мішаної 

групи: маля´р - маляра´, маляре´ві, маляра´, маляре´м, (на) маляре´ві, у 

множині малярі´ і т. д. 

У давальному (місцевому) відмінку однини іменники чоловічого роду 

другої відміни вживаються із закінченнями -ові, -еві (-єві) та -у (-ю). 

Наприклад: другові – другу, вчителеві – вчителю. 

Іменники – назви істот  вживаються переважно із закінченням -ові, -еві 

(-єві): адресую вихователеві, вручити професорові. Іменники – назви неістот 

також вживаються із обома закінченнями, наприклад: дубові – дубу, (у) 

будинкові – будинку.  

У сучасній редакції правопису зазначено: у випадках, коли поруч 

кілька іменників чоловічого роду у формі давального відмінка однини, то для 

уникнення одноманітних відмінкових закінчень потрібно спочатку 

використовувати закінчення -ові, -еві (-єві), а тоді – -у (-ю): директорові 

Володимиру Івановичу, Симоненкові Олесю Андрійовичу, добродієві Василю, 

панові капітану. 

Слід зважити і на форму місцевого відмінка множини іменників першої 

і другої відміни: вони вживаються із закінченням -ах (-ях): чисто у кімнатах, 

аудиторіях; проводити агітацію по містах і селах; прочитати у 

підручниках. Відхилення від норми можливе  під впливом російської мови, де 

нормативним є закінчення -ам після прийменника по: по городам и сёлам.  

У професійному спілкуванні широко використовується кличний 

відмінок при прийомі відвідувачів, при звертанні під час телефонних розмов, 

на ділових засіданнях, у публічних виступах, на захисті дипломних та 



магістерських робіт, дисертацій, проектів тощо і меншою мірою – у 

писемному мовленні. Вживання форм називного відмінка замість кличного 

ненормативне, напр.: Добрий день, Марія Миколаївна замість правильного 

Маріє Миколаївно. 

У кличному відмінку іменники І відміни твердої групи в однині мають 

закінчення -о (Марино, Миколо, сестро), м’якої та мішаної груп – закінчення 

-е (Катре, судде, Ілле, ду´ше´, круче), м’якої групи з основою на -й – 

закінчення -є (Маріє, Надіє), м’якої групи із пестливим значенням – 

закінчення  -ю (матусю, бабусю, Колю, Галю). 

Іменники ІІ відміни в кличному відмінку однини вживаються із 

закінченням -у(-ю) та -е, зокрема:  

1) закінчення -у мають іменники твердої групи (переважно з суфіксами  

-ик, -ок, -к(о), іншомовні імена з основою на  г, к, х та деякі іменники 

мішаної групи з основою на шиплячий (крім ж): полковнику, свідку, Іванку, 

Джеку, Людвігу, Фрідріху, товаришу, а також іменники діду, сину, тату;  

2) закінчення -ю мають іменники м’якої групи (Анатолію, Василю, 

секретарю);  

3) закінчення -е мають безсуфіксні іменники твердої групи, іменники 

м’якої групи із суфіксом -ець та деякі інші іменники мішаної групи, зокрема 

власні назви з основою на ж, ч, ш, дж і загальні назви з основою на р, ж: 

Вікторе, Павле, Боже, Олеже (й Олегу), козаче, хлопче, шевче, Тимоше, 

майоре, стороже, а також географічні назви та прізвища прикметникового 

типу на -ів (-їв), -ин, -ін (-їн), -ов, -ев (-єв) (Києве, Яготине; Пушкіне, 

Романишине, Глібове (хоча прізвища можуть мати і варіантні форми, спільні 

з називним відмінком: Романишин, Глібов).  

Іменники ІІІ відміни в однині мають закінчення -е (Любове, Умане, 

радосте). 

На сьогодні усталилися такі правила оформлення звертань:  

1. У звертаннях, що складаються з імені та по батькові, обидва слова 

вживаються у кличному відмінку: Іване Степановичу, Віро Павлівно, Любове 

Дмитрівно.  

2. У звертаннях, що складаються із двох загальних назв, обидва слова 

так само вживаються у кличному відмінку, напр.: пане полковнику, генерале-

майоре, товаришу лейтенанте.  



3. У кличному відмінку обидва іменники вживаються також тоді, коли 

перший із них є загальною, а другий – власною назвою: добродію Степане, 

друже Віталію, пані Маріє, товаришу Петре.  

4. Відповідно до нової редакції українського правопису у звертаннях, 

що складаються із загальної назви та прізвища, форму кличного відмінка 

набувають і  загальна назва, і прізвище: товаришу Кравчуку, добродію 

Ковалю. Хоча допустима форма кличного відмінка прізвища, однакова з 

формою називного відмінка: колего Миколо Ковалів.  

Окремою приміткою подано форми кличного відмінка іменників 

Господь, Христос: Господи та варіантні форми Хри´сте, Христе´, рідко 

Христо´се. 

Категорія роду 

У мові і мовленні у діалектичній єдності перебуває постійне і змінне. 

Як би не було зручно користуватися максимально стабільними нормами, 

однак не можна ігнорувати мовленнєвих нововведень. На сьогодні такими є 

ґендерські віяння щодо заміни іменників чоловічого роду, які називають  

професії, посади, звання, на фемінітиви –  «жіночі» назви для осіб жіночої 

статі. Ці іменники переважно утворюємо за допомогою суфіксів –к-(-а), -иц-

(-я), -ин-(-я), -ес-(-а): депутатка, прем’єрка, міні´стерка, канцлерка;             

підприємиця, переможиця, радниця міністерки освіти і науки; фахівчиня, 

борчиня, мисткиня (від мистець), творчиня; агентеса, гідеса (від гід), 

пілотеса тощо. 

В офіційно-діловій сфері традиційно перевагу надавали формам 

чоловічого роду, що називають осіб за посадою, професією, званням тощо, 

навіть якщо вони мають у сучасній українській мові співвідносні форми 

жіночого роду іменників: зарахувати на посаду касира Л.І. Петрову; 

аспірант О.В. Романишина; професор Т.О. Біла. Строго офіційного 

характеру ділові документи набувають за умови, якщо з іменниками на 

позначення посад, професій, звань і т. ін. залежні прикметники узгоджуються 

у формі чоловічого роду, хоч у тексті йдеться про жінок, пор.: старший 

лаборант Г.І. Лиса; провідний науковий співробітник Г.П. Вишневська. 

Вирази моя лікар, моя бухгалтер мають розмовний характер. Із жіночим 

прізвищем узгоджується лише дієслово у формі минулого часу жіночого 

роду, пор.: професор Т.О. Біла зауважила; старший лаборант О.Г. 

Батурська підготувала.  



Думаємо, що в діловому стилі така традиція залишається в силі, а в 

засобах масової інформації, в публіцистиці фемінітиви наразі досить 

продуктивні. Наприклад: Соломія Павличко – українська феміністська 

теоретикиня, письменниця, літературознавиця, перекладачка, публіцистка. 

Вона була докторкою Києво-Могилянської академії, членкинею Національної 

спілки письменників України та Асоціації українських письменників. 

Богдан Ажнюк, директор Інституту мовознавства НАН України,  

висловлює думку (Радіо Свобода, 26 серпня 2019 р.), що в офіційних 

документах варіативності не передбачено.    

Слід пам’ятати про невідповідність роду у деяких іменниках в 

українській та російській мовах, напр.: ступінь, біль, насип, Сибір, дріб – в 

українській мові чоловічого роду, а в російській – жіночого, тоді як путь 

путь – навпаки, жіночого роду в українській мові і чоловічого – в російській. 

Отже, правильно сказати: високий ступінь, нестерпний біль, несходимий 

Сибір, неправильний дріб, але далека путь. 

Щоб визначити рід невідмінюваних іншомовних іменників, слід 

пам’ятати такі правила. 

1. До чоловічого роду належать: 

• Іменники, які позначають осіб чоловічої статі (аташе, маестро) 

• Іменники на позначення тварин чи птахів (поні, шимпанзе, фламінго, 

какаду; але цеце (муха), івасі (риба) – жіночого роду) 

• Іменники-назви вітрів (сироко, торнадо). 

2. До жіночого роду належать: 

• Іменники, які позначають осіб жіночої статі (міс, місіс, мадам, леді, 

фрау) 

• Іменники, що позначають назви мов (гінді, урду, пушту, бенгалі, 

есперанто) 

• Іменники, яким властива так звана семантизація роду (авеню, стріт, бо 

вулиця; салямі, бо ковбаса; кольрабі, бо капуста тощо). 

3. До середнього роду належать: 

• Назви неістот (кліше, амплуа, інтерв’ю). 



Частина іменників іншомовного походження на позначення осіб мають 

спільний рід (інкогніто, протеже, візаві). 

Рід невідмінюваних географічних назв визначається за родом загальної 

назви (Тбілісі, як і місто, – середнього роду; Міссурі, як і річка, – жіночого; 

Борнео, як і острів, – чоловічого тощо). 

Рід невідмінюваних абревіатур визначається за стрижневим словом 

(ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція – жіночого  роду; НРУ – 

Народний Рух України – чоловічого тощо). 

 

2. Морфологічні норми прикметника 

В українському діловому мовленні порівняно обмежено вживаються 

форми вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників, тому що тут 

відносні прикметники переважають над якісними (саме останні мають 

ступені порівняння). Ступені порівняння мають дві форми – просту 

(синтетичну) і складену (аналітичну). Просту форму вищого ступеня 

порівняння утворюємо за допомогою суфікса -ш-/-іш- від основ звичайних 

прикметників, а проста форма найвищого ступеня порівняння – додаванням 

префікса най- до простої  форми вищого ступеня порівняння, напр.: 

використати ефективніші методи; найсучасніші форми керівництва. 

Складена форма найвищого ступеня порівняння утворюється поєднанням 

допоміжних слів найменш або найбільш зі звичайним прикметником, напр.: 

найменш досконалий, найбільш ефективний.  

Вживання «самий + форма звичайного якісного прикметника» (напр.: 

самий раціональний, самий важливий і под.) у сучасній українській 

літературній мові ненормативне. Така форма притаманна російській мові. В 

українській мові правильно: найраціональніший, найважливіший. До типових 

помилок належить творення плеонастичних ступеньованих форм (від 

плеоназм – надмірність), напр.:  більш краща ситуація, більш глибше 

вивчення проблеми. Ненормативним є утворення безприйменникових 

порівняльних конструкцій, напр.: масштаби значніші наших (норма: 

масштаби значніші за наші). 

Нормативність вживання прикметників може порушуватися 

сплутуванням закінчень твердої і м’якої групи. Так, прикметники природний, 

зворотний належать до твердої групи. Отже, слід вживати: природний відбір, 

природним відбором, природне середовище, природного середовища, 



природна ситуація, природною ситуацією; зворотний шлях, зворотним 

шляхом, зворотна дорога, зворотною дорогою. Від прикметника природний  

утворюється прислівник природно. 

 

 3. Числівник: відмінювання; способи передачі цифрової інформації 

Найбільше помилок допускають при відмінюванні кількісних 

числівників на позначення круглих десятків і сотень.  

Числівники 40, 90, 100 в усіх відмінках, крім називного і знахідного, 

мають закінчення  -а.  

У числівників 50, 60, 70, 80 відмінюється тільки друга частина, на 

противагу російській мові, в якій вони відмінюються в обох своїх складових 

частинах. Напр.: п’ятдесят − п’ятдесяти і п’ятдесятьох; п’ятдесяти і 

п’ятдесятьом і т.д. 

Числівники, що називають сотні (200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900), 

відмінюються в обох частинах: п’ятсот - п’ятисот, п’ятистам, п’ятсот, 

п’ятьмастами і п’ятьомастами, у  п’ятистах. 

 У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини 

як числівники відповідних типів, у складених порядкових числівниках – 

лише останнє слово. 

Збірні числівники в діловому мовленні майже не вживаються. 

У писемному мовленні цифрова інформація може бути відтворена і за 

допомогою числівників, і за допомогою цифр. Вибір способу її запису 

залежить і від цифрової інформації, і від типу документа. Якщо число 

супроводжується найменуванням одиниць виміру, то воно записується 

цифрами: 50 тонн зерна; 10 центнерів масла.  

У таких документах, як акт, розписка, доручення, договір, контракт 

тощо спочатку пишуть цифру, а потім (у дужках) записують її за допомогою 

числівників: доручаю одержати 100 (сто) гривень; на ремонт виділено 205 

(двісті п’ять) тисяч гривень. 

Найбільш повно питання запису цифрової інформації подано у праці: 

Коваль А.П. Культура ділового мовлення: писемне та усне ділове 

спілкування. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – К.: Вища шк.., 1977. – С. 155-

157. Цитуємо без змін. 



1. Простий кількісний числівник, який називає однозначне чисто (без 

вказівки на одиниці виміру, в запису відтворюється словом, а не цифрою 

(дефектних виробів повинно бути не більше д в о х). Так само пишуться 

однозначні числівники, якими позначаються часові межі (випробування 

повинні тривати т р и – п я т ь місяців). 

2. Складні і складені числівники звичайно записують цифрами, крім 

тих випадків, коли ними починається речення (пор.: було забраковано 28 

виробів з цієї партії і Д в а д ц я т ь  в і с і м виробів з цієї партії виробів було 

забраковано). Цілі числа, які виражаються кількома знаками, прийнято 

записувати, розбиваючи їх на класи з допомогою пропусків. Місце пропусків 

залежить від системи обчислення (при десятковій – кожен четвертий знак: 

100 000 т, 253 530 грн).  

3. Запис порядкових числівників відрізняється від запису кількісних. 

Якщо запис ведеться арабськими цифрами, то порядковий числівник 

вводиться в текст з відмінковим закінченням (по 3-му класу точності, 

радіоприймачі 1-го класу). При перерахуванні кількох порядкових 

числівників відмінкове закінчення ставиться лише один раз: вироби 1, 2 і 3-го 

сортів. 

4. Деякі порядкові числівники для розрізнення позначаються в 

документах з допомогою римський цифр, проте вже без відмінкових 

закінчень (так, наприклад, подекуди записують порядкові номери місяців, 

кварталів та ін.). 

5. Складні слова, перша частина яких – цифрове позначення, можуть 

писатися в документації комбіновано: 100-відсотковий, 50-кілометровий, 4-

міліметровий (дозволяється другу частину таких назв скорочувати, якщо це 

одиниця виміру: 50-км, 4-мм). 

6. Окремі види інформації передаються у вигляді змішаного запису, 

який складається з цифр і слів (473 000 і можна 473 тис.). Словесно-

цифровий запис не лише дає можливість скорочувати написання великих і 

малих чисел, а й значно полегшує сприймання. 

На відміну від загальнонародної розмовної мови, де приблизна 

кількість виражається багатьма однослівними, описовими й фразеологічними 

одиницями, у діловому стилі приблизна кількість відтворюється дуже 

обмеженим числом зворотів (понад, до, зверх, більше, менше). Натомість 

широко вживані в діловому стилі дробові числівники в розмовній мові майже 

не вживаються.  



4. Особливості вживання займенника 

Ділові документи пишуть здебільшого від імені установи, організації 

тощо, яку представляє особовий займенник І особи множини ми. Проте в 

ділових листах його опускають і починають текст дієсловом у формі І особи 

множини: Просимо… Повідомляємо… При цьому надсилаємо… Паралельно 

із цією формою може вживатися форма ІІІ особи однини: Комісія просить… 

Дирекція повідомляє… Міністерство надсилає…  

У розпорядженнях, наказах тощо опускають особовий займенник          

І особи однини я і починають їх дієсловом у І особі однини теперішнього 

часу: Пропоную… Наказую… Вимагаю… Особовий займенник я вживають 

лише в ділових документах автобіографічного та пояснювального характеру: 

Я, Петренко Ніна Василівна, народилася… Я, Петренко Ніна Василівна, не 

відвідувала занять із 5 до 10 лютого через хворобу.  

У науковому стилі (доповіді, захист дипломних і магістерських робіт, 

публічний захист дисертацій) займенник І особи однини я заступається 

формою множини ми: У результаті досліджень ми дійшли таких 

висновків… Частіше замість двоскладних особових речень вживаються 

безособові дієслівні форми на –но, -то із значенням результативності, напр..: 

У результаті досліджень було простежено таку закономірність… 

Використання особових займенників Вам, Вас і под. залежить від 

характеру розпорядження: у менш категоричних розпорядженнях вони 

вживаються (Прошу Вас уточнити… Рекомендую Вам вивчити…), у більш 

категоричних – ні (Прошу уточнити… Рекомендую вивчити…) 

Зазвичай Ви  пошанне (і похідні Вас, Ваше тощо) пишемо з великої 

букви: Шановна Ірино Миколаївно! Щиро вітаємо Вас із славним ювілеєм. 

 5. Особливості вживання форм дієслів у професійному спілкуванні 

У науковому стилі продуктивно вживається так званий теперішній 

постійний час, напр.: Тверді тіла при нагріванні розширюються. 

З-поміж дієслівних форм, які вживаються в ділових документах, 

найпоширенішими є форми І особи множини та ІІІ особи однини 

теперішнього часу: Вимагаємо негайно повернути борг. Дирекція 

звертається до всіх працівників… Іноді ці форми вживаються у значенні 

форм майбутнього часу: Роботу розпочинаємо о 10 годині. 



В усному діловому мовленні широко використовуються форми  

наказового способу, здебільшого ІІ особи однини та множини: підготуй, 

підготуйте, перевір, перевірте, відішли, відішліть. Значно рідше 

послуговуються формами ІІІ особи однини та множини наказового способу, 

які утворюються за допомогою часток хай (нехай) і дієслів у формі ІІІ особи 

однини та множини теперішнього чи майбутнього часу: хай (нехай) підготує 

(підготують); хай (нехай) перевірить (перевірять), хай (нехай) відішле 

(відішлють). 

Для вираження категоричного спонукання до виконання певної дії (в 

усних і писемних розпорядженнях, наказах тощо) вживається переважно 

інфінітив: Негайно підготувати. Перевірити документи. Розшукати і 

відіслати листи. Вивісити списки. 

Вживання аналітичних форм наказового способу, до складу яких 

входить дієслово давай або давайте, в українському усному діловому 

мовленні не нормативне (давай напишемо, давайте  визначимо). Замість них 

слід вживати форму І особи множини наказового способу, пор.: напишімо, 

визначмо, попередьмо. 

В інструкціях, статутах, приписах тощо вживаються менш категоричні 

спонукальні безособові форми типу забороняється, не дозволяється, 

заборонено і под. 

У ділових документах інфінітив повинен вживатися тільки із суфіксом        

-ти (а не -ть): відмовити, вивчити, доручити, зарахувати.  

Для українського професійного мовлення характерне широке 

використання пасивних дієприкметників минулого часу та дієприслівників 

минулого часу доконаного виду: почорнілий, заземлений, прооперований, 

загоєний, прошитий, привнесений; почорнівши, заземливши, прооперувавши, 

загоївши, прошивши, привнісши. Активно використовуються також 

дієприслівники теперішнього часу з суфіксами -учи (-ючи), -ачи (-ячи): 

пишучи, малюючи, оперуючи, лежачи, сидячи.   

Замість форм дієприкметників  активного стану теперішнього часу на    

-уч-(-ий)/-юч(-ий) відповідно до нових рекомендацій слід уживати 

прикметники із суфіксами -льн- (напр.: стимулювальні заходи замість 

стимулюючі заходи; коригувальні (і корегувальні) методи замість коригуючі 

(корегуючі) методи);   -н- (напр.: організаційний центр замість організуючий 

центр; домінантне становище замість домінуюче становище);  іменникові 

відповідники (барвник, або фарбувальна речовина замість фарбуюча).  



Це можуть бути синонімічні прикметники з іншим коренем: 

навколишнє середовище, а не оточуюче; можлива іменникова заміна: 

довкілля; І.Р.Вихованець до цього ряду долучає ще й навкілля і довкружжя 

(«Розмовляймо українською: мовознавчі етюди»). Замість віруючий він 

пропагує також низку замінників: вірний, вірник, вірянин.  

Універсальною формою перекладу таких одиниць з російської мови є 

підрядна частина складнопідрядного речення: «Бегущая по волнам» - Та, що 

біжить по хвилях. 

 Субстантивовані дієприкметники на  -учий (-ючий), які визначають 

посади людей, слід замінити іменниками із суфіксами  -ач (пор.: завідувач 

замість завідуючий; командувач замість командуючий, причому після них 

залежні   іменники вживаємо в родовому, а не орудному відмінку, напр.: 

завідувач кафедри, відділу, сектору).  

6. Непохідні й похідні прийменники як засоби стандартизації у 

діловому стилі. Сполучник 

Високий ступінь стандартизації ділового мовлення забезпечують 

похідні прийменники. Найбільшу групу становлять похідні прийменники 

сучасної української мови із значенням відповідності: відповідно до, виходячи 

з, залежно від, у світлі, у дусі, які вживаються із формою родового відмінка 

іменників, напр.: відповідно до указу президента; виходячи з постанови 

міськради, у світлі сучасних рекомендацій; згідно з розпорядженням голови 

комісії. 

Велику групу утворюють похідні прийменники із причиновими й 

цільовими функціями, що вживаються з різними відмінковими формами 

іменників: з родовим відмінком поєднуються прийменники внаслідок, у силу, 

з приводу, з нагоди, з метою, на предмет, в інтересах, в ім’я; із знахідним 

відмінком – прийменники зважаючи на, з огляду на; з орудним відмінком – 

прийменник у зв’язку з, напр.: у силу різних обставин плани не виконано; 

заходи вироблено з метою поліпшення роботи; обговорюючи документ на 

предмет його рекомендації до друку; зважаючи на обставини, що склалися в 

колективі, пропонуємо провести повторні вибори директора; з огляду на 

викладені вище факти рекомендуємо призупинити дію закону; у зв’язку з 

відсутністю коштів на рахунку заробітну плату не буде виплачено. 

В українському діловому мовленні активно  використовується 

похідний прийменник на підставі, що визначає підставу для виконання 



певної дії чи прийняття відповідного рішення: на  підставі статті 10 

Конституції України українській мові надано статус державної. 

Поширені в українському діловому мовленні похідні прийменники у 

відповідності з,  у залежності від,  по відношенню до є кальками відповідних 

похідних прийменників російської мови – в соответствии,  в зависимости 

от, по отношению.  В українській мові в соответствии треба перекладати 

як відповідно до або  згідно з,  в зависимости – як  залежно від,  по 

отношении – як щодо  або  стосовно. 

  Серед непохідних прийменників сучасної української мови, з участю 

яких утворюються стандартні словосполучення та сполуки слів, 

найактивнішими є прийменники  з (із),  для  та  за. Характерно, що вони 

вживаються як еквіваленти прийменника по у російській мові, пор.: 

Комитет по борьбе с преступностью – Комітет для боротьби із 

злочинністю; Комиссия по изучению причин аварии – Комісія для вивчення 

причин аварії; по инициативе СБУ – з ініціативи СБУ; по конечному 

результату – за кінцевим результатом; по вине – з вини,  по подозрению – за 

підозрою. 

В українському мовленні відповідно до нових рекомендацій треба 

паралельно вживати сполучники і (й) – та,  або – чи. Їх використання повинне 

усувати нагромадження однотипних сполучників у реченні, а також сприяти 

милозвучності фрази, пор.: Львів і Харків, Одеса й Київ, Донецьк та 

Ужгород; Одні документи треба переробити або відредагувати, інші 

підготувати заново чи скопіювати із старих зразків. 
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Питання і завдання для самоконтролю: 

1. Якими правилами слід керуватися при розрізненні закінчень -а (-я) та    -у 

(-ю) у родовому відмінку однини іменників чоловічого роду другої відміни? 

2. Як рекомендують оформляти іменники чоловічого роду ІІ відміни у 

давальному відмінку, якщо поруч стоїть кілька таких іменників? 

3. Яких правил щодо оформлення звертання в українській мові треба 

дотримуватися відповідно до чинного Українського правопису? 

5. Які закінчення у кличному відмінку мають іменники різних відмін та груп? 

6. Як визначити рід іншомовних невідмінюваних слів (загальних і власних 

назв) та абревіатур? 

7. З-поміж запропонованих прикметників виберіть ті, від яких утворюються 

ступені порівняння. Утворіть усі можливі форми (прості, складені): 

професійний, простий, відомий, великий, кваліфікований, відповідальний.  

8. Потренуйтеся у відмінюванні числівників. 

9.Яка орфограма зумовлена вживанням особових займенників для 

підкреслення ввічливості, пошани? 

10. Які є групи прийменників, сполучників за будовою? Яка з цих груп 

частіше вживана у науковому та офіційно-діловому стилі?  

 Завдання 134 (ОМ). Прочитайте. Значення невідомих вам слів з’ясуйте за 

словниками. Слова поставте у формі родового відмінка однини, виділіть закінчення. За 

якими словниками можна перевірити правильність виконання завдання? Чим зумовлена 

наявність різних закінчень в одному слові? Складіть із такими словами речення. 

Альбом, амулет, ажур, аксесуар, ампір, аналог, антиквар, антикварій, 

антикваріат, апогей, барельєф, відбиток, відблиск, елемент, ескіз, ініціал, 

інтервал, інтер’єр, кахель, макет, малюнок, мастихін, метод, модерн, 

монумент, натюрморт, образ, оклад, орнамент, офорт, папірус, пейзаж, 

плакат, портрет, скарпéль, сирин, транспарант, трилисник, фенóмен, шарж, 

шаржист. 

 


