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ДЕРЖАВНА МОВА – МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

 

Здобуваючи вищу освіту, з усіх наук людина найперше повинна 

опанувати мову, якою можна було б вільно і грамотно викладати свої думки в 

науковій і професійній діяльності. На сучасному етапі державотворчих 

процесів опанування норм української мови набуває особливої актуальності. У 

ХХ ст. у рамках експерименту „злиття націй” на території СРСР російська 

освіта поступово витісняла українську. В умовах духовного та інтелектуального 

відродження українського народу, гуманізації та гуманітаризації освіти 

вивчення української мови в навчальних закладах усіх рівнів набуває 

особливого значення: слід повернути українцям природне мовлення, що 

стосується передусім молодих фахівців. Безумовно, ще Закон УРСР „Про мови 

в УРСР”, ухвалений ВРУ 28 жовтня 1989 року, проголошував українську мову 

державною. Але одночасно в законі була поправка збереження вільного вибору 

мови навчання і правочинства російською мовою, що, по суті, знову ж таки 
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позбавляло сенсу вивчення української мови як засобу професійної діяльності і 

подальшого кар’єрного зростання. 

Згідно з ухваленою 26 червня 1996 року Ст. 10 Конституції України і 

Ст. 11 „Закону про мови” „мовою роботи, діловодства й документації, а також 

взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, 

установ, організацій є українська мова”. 

Україна, український народ не можуть претендувати на місце серед 

розвинених народів, не дбаючи про свою мову, її розвиток, функціонування та 

науки про неї. Виховувати повагу до мови, якою спілкуєшся, – це, передусім, 

шанувати себе, виявляти повагу до народу, його історії, культури. 

Мова – своєрідний генетичний код нації, а не просто засіб спілкування, 

тому держава повинна дбати не лише про соціальний захист своїх громадян, але 

і про національну мову, культуру. І недаремне ідеолог „Молодої Італії” Мацціні 

ще в ХІХ ст. наголошував, що „без мови в народу немає ні імені, ні прикмет, ні 

голосу, ані прав чи доступу як братів до світового товариства Народів. Ви 

бастрюки людства... не відволікайтесь ідеєю поліпшення ваших матеріальних 

умов, поки спершу не вирішите національного питання”. 

Вивчення української мови у ВНЗ зумовлене передусім формуванням 

інтелектуального потенціалу нації, бо, як справедливо зазначили Л. Мацько і 

О. Мацько, мова є „екзистенцією інтелекту, каналом інтелекту, результатом 

мислення, відновником інформації, моделлю, картиною світу” всього народу. 

 

 

ОСНОВИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

 

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора 

 

Мова – система звукових і графічних знаків, загальноприйнятих у межах 

певного суспільства, а також сукупність слів і правил їх комбінування у процесі 

вираження думок. 

Мовлення – спілкування людей між собою за допомогою мови; 

вираження й обмін думками, практичне використання мови з певною метою. 

Функціонально мова характеризується як засіб, а мовлення – як процес. 

Обслуговуючи потреби суспільства, мова виконує важливі суспільні 

функції, серед яких найголовнішою є комунікативна функція спілкування (від 

лат. communikatio – зв’язок, „загальне”, „поділюване з усіма”). Комунікація – 

двосторонній обмін думками, ідеями, інформацією, з метою взаємного 

розуміння. 

З провідною комунікативною функцією мови внутрішньо пов’язані й інші 

функції мови: 

а) пізнавальна (когнітивна) функція – через мову та з її допомогою 

людина пізнає світ і себе; з цією функцією нерозривно пов’язані номінативна 

функція (усе пізнане людиною одержує від неї свою назву і тільки так існує 
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у свідомості) та мислетворча функція (саме за допомогою мови людина 

оформлює свої думки); 

б) акумулятивна функція – мова є засобом нагромадження, збереження, 

передавання в часі і просторі знань нащадкам; 

в) ідентифікаційна функція (лат. identificare – ототожнювати) – мова є 

засобом розпізнавання мовців, їх належності до певної спільноти, оскільки 

кожна людина має своєрідний „мовний” портрет, який відображає не тільки 

національність, культуру, естетичні уподобання, походження, вік, але і рівень 

професіоналізму; 

г) фатична (контактовстановлювальна) функція – саме за допомогою 

мови найлегше і найшвидше привернути увагу реципієнта, підготувати його до 

сприйняття інформації; 

д) експресивна або емоційна (емотивна) функція – мова дає можливість 

передати суб’єктивне оцінювання мовцем відповідної ситуації, виразити його 

почуття, емоції; 

ж) волюнтативна функція – мова дозволяє мовцю чітко й однозначно 

виражати свою волю (дайте!, не заважай!, зачекай!); 

е) естетична або поетична функція (користування мовою здатне 

викликати захоплення, почуття краси, насолоди, втіхи; використання образних 

можливостей для впливу на слухача). 

Така важлива роль мови зобов’язує добре знати правила і закономірності 

її розвитку. Метою курсу є корегування знань з української мови та розвиток 

правильного мовлення, вироблення навичок редагування текстів. Навчальна 

дисципліна передбачає також вивчення мови ділових паперів, спеціальних 

текстів, вироблення стилю спілкування під час виконання службових 

обов’язків. Предметом курсу є сучасна українська літературна мова в усіх її 

стилях і формах вияву, її фонетична система, словниковий склад, граматична 

будова, а також графіка, алфавіт, орфографія й пунктуація. 

Мові, справочинству (діловодству) українською мовою відводиться 

важлива роль у формуванні ділового іміджу сучасного українського 

інтелігента, ділової людини. Допущена помилка в документах, наукових працях 

– зайве підтвердження професійної непридатності спеціаліста і життєві 

проблеми для нього як пересічного громадянина. 

Факт правильного мовного оформлення того чи іншого офіційного 

документа набуває великої юридичної та практичної значущості. Метою 

навчальної дисципліни є вивчення мови ділових паперів, спеціальних текстів, 

вироблення стилю спілкування під час виробничих нарад, засідань, формування 

мовленнєвого етикету. 

В основі ділової української мови лежить літературна мова. Слід 

розрізняти поняття національна мова і літературна. 

Національна мова охоплює всі слова мови незалежно від стилю і сфери 

вживання (історизми, діалектизми, жаргонізми, розмовно-просторічні, 

нецензурні слова). Поняття „національна мова” дуже близьке до поняття „мова 

художньої літератури”, оскільки в художніх творах для створення історичного, 
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територіального, соціального колориту використовуються майже всі слова 

мови. 

Літературна мова – це не мова художньої літератури, а внормована 

відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує різні сфери 

суспільної діяльності людей. Це мова державних, громадських, політичних 

установ, організацій, навчальних закладів, науки, мистецтва, преси, 

телебачення. Сучасна українська літературна мова характеризується 

уніфікованістю, стандартністю, високою граматичною організацією, 

розвиненою і розгалуженою системою стилів. Формуючи себе як фахівця 

в галузі розумової праці й уявляючи, що така діяльність неминуче вимагатиме 

спілкування, потрібно відточити техніку свого усного та писемного мовлення. 

 

 

Комунікативні ознаки культури мови 

 
  Говорити багато і добре є дар гострого розуму; 

говорити мало і добре є властивість мудрого; 

говорити багато і погано означає дурня; 

говорити мало і погано є ознакою божевільного. 

Ф. Ларошфуко 

 

Сучасна українська літературна мова має дві форми вияву: усну і 

писемну. Обидві форми однаково поширені в сучасному мовленні, їм властиві 

основні загальномовні норми, проте кожна з них має і свої особливості, що 

пояснюється специфікою функціонування мови в кожній із форм. 

Культура мовлення – це дотримання усталених норм усного і писемного 

мовлення, а також свідоме, майстерне використання мовно-виражальних 

засобів залежно від мети й обставин спілкування. Культура усного і писемного 

спілкування передбачає досконале знання та послідовне дотримування мовних 

норм і правил. 

Однією з визначальних ознак культури мовлення є правильність. 

Правильність мови – це насамперед дотримання тих літературних норм, які є 

усталеним зразком, еталоном для носіїв цієї мови. Відомо, що літературна 

норма утворюється як наслідок суспільно-історичного добору мовних 

елементів з-поміж наявних або тих, що створюються заново чи залучаються з 

пасивного запасу минулого й уявляються як правильні, придатні для загального 

вживання. Критерієм правильності є мовна дійсність конкретної епохи, а її 

еталоном – сувора відповідність правилам, за допомогою яких сформульовано 

норми. 

Головною ознакою літературної мови є унормованість. 

Мовна норма (лат. norma – мірило, правило, установлений зразок) – це 

загальноприйнятий звичай вимовляти, змінювати і записувати слово; це 

сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які 

закріплюються у процесі суспільної комунікації. Унормованість охоплює: 

 орфоепію (правильна вимова звуків і звукосполучень); 
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 графіку (передача звуків на письмі); 

 орфографію (грамотне написання слів); 

 лексику (доцільне слововживання); 

 морфологію (правильне вживання морфем); 

 синтаксис (способи поєднання слів у словосполучення і речення); 

  стилістику (відбір слів залежно від ситуації спілкування); 

 пунктуацію (правильне вживання розділових знаків). 

Якщо в орфографії, орфоепії, граматиці норми орієнтуються на зразок, 

модель, еталон, то в лексиці норма підпорядковується змісту, залежить від 

контексту. Мовні норми фіксуються у правописі, словниках, довідниках, 

підручниках і посібниках з української мови. Культура усного і писемного 

спілкування передбачає досконале знання та послідовне дотримування всіх 

мовних норм. Тому поряд із такими важливими питаннями культури мови, як 

оволодіння правилами граматики, правопису, вимови і наголошення, величезне 

значення має також вивчення і правильне використання лексичних засобів 

вираження думки залежно від мети і змісту висловлювання. Порушення норм 

слововживання призводить до змішування близьких, але не тотожних за 

значенням слів, які звичайно розрізняються своїми синтаксичними зв’язками, 

уживанням у певній мовній ситуації. 

Правило – це положення, яким визначається нормативний спосіб 

використання мовних засобів у писемному та усному мовленні. Правила (а 

відповідно і норми) поділяються на: 

− орфоепічні (як правильно вимовляти і наголошувати слова), 

фіксуються в довідниках, посібниках, підручниках; 

− орфографічні (як правильно записувати слово: з великої чи малої 

літери, разом, окремо чи через дефіс тощо), фіксуються насамперед 

в українському правописі; 

− граматичні
1
 (визначають особливості словозміни і словотворення), 

фіксуються в українському правописі; 

− синтаксичні (як правильно будувати словосполучення і речення), 

подаються в довідниках і посібниках; 

− пунктуаційні (корегують розстановку розділових знаків), передусім 

фіксуються в українському правописі. 

Якщо раніше друковані видання, зокрема преса, підручники та посібники 

були критерієм грамотності, то зараз, коли активізувалося дуже багато 

видавничих організацій, які не дуже переймаються грамотністю друкованих 

ними матеріалів, потрібно обережно ставитися до запропонованого варіанта 

                                                 

 
1
 Граматика (грец. grammatike, від gramma − буква, написання) − розділ 

мовознавства, присвячений будові слова, використанню слів у реченні. Граматика 

складається з двох частин: морфології та синтаксису. 

Морфологія (від грец. morphe − форма та ...логія) − розділ граматики, присвячений 

вивченню поділу всіх слів на частини мови, категорії роду, числа, відмінка, властиві 

самостійним частинам мови, значення слів при словозміні і словотворі. 
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написання того чи іншого слова і в сумнівних випадках звертатися до 

українського правопису або до словників з грифом Інституту мовознавства. 

Оскільки спілкування є невід’ємною частиною професійної діяльності, 

фахівець повинен бути вправним в усному і писемному мовленні, 

контролювати його логічність, правильність слововживання, постійно 

збагачувати словниковий запас. 

 

 

Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і 

розмовного стилів 

 

Сучасна українська літературна мова характеризується уніфікованістю, 

стандартністю, високою граматичною організацією, розвиненою 

і розгалуженою системою стилів. 

 

Стиль
2
 – це різновид літературної мови, що використовується в певній 

сфері суспільної діяльності людини і має свої особливості добору мовних 

засобів. Кожен мовний стиль має свою сферу поширення, призначення, систему 

мовних засобів і стилістичні норми. 

Протягом багатьох віків у межах літературної мови виробилися 

функціональні різновиди відповідно до найважливіших сфер суспільного 

життя: науки, техніки, мистецтва, засобів масової інформації, виробництва 

і побуту. Отже, функціональний стиль – це такий різновид літературного 

мовлення, який характеризується стійкими особливими рисами, зумовленими 

метою спілкування. 

Загалом у мові є чотири писемних стилі (науковий, офіційно-діловий, 

публіцистичний, художній) та один усний (розмовний). 

 

Науковий стиль  – це різновид мови, яким люди послуговуються в галузі 

науки, техніки, виробництва. Цим стилем викладено наукові дослідження, 

теорії, обгрунтовано гіпóтези. 

Характерними рисами наукового стилю є: 

− монологічна форма викладу, беземоційність; 

− однозначність, лаконічність; 

− рубрикація тексту (поділ тексту на частини, параграфи, пункти); 

− прямий порядок слів у реченні, наявність вставних слів, речень; 

− наявність підрядкових приміток, цитат, посилань, їх обов’язкове 

документування. 

                                                 

 
2
Термін стиль походить від лат. stilus, stylus, від гр. stylos − стилос − загострена 

паличка з кістки чи металу для писання. Стародавні греки, римляни писали стилосами на 

дерев’яних табличках, покритих воском. При потребі написане можна було затерти пласкою 

у формі лопаточки верхівкою стилоса. Від назви цього інструмента і походить поняття 

„стиль”, яке означало літературний склад, пізніше це поняття набуло ширшого значення: 

стиль − сукупність рис, ознак, які дозволяють вирізнити одну річ серед решти подібних. 
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Офіційно-діловий (діловий) стиль − це функціональний різновид мови, 

що є засобом офіційного спілкування в державному, громадському, 

політичному житті. Характерними рисами стилю є: 

− логічна послідовність викладу; 

− відсутність емоційності, образності; 

− застосування стандартних словесних формул і кліше (у зв’язку з, 

відповідно до, згідно з, протягом, брати участь, певною мірою, ухвалити 

рішення); 

− широке використання безособових і наказових форм дієслова; 

− сувора і чітка організація фрази, поділ тексту на пункти, параграфи. 

Відповідно до таких особливостей, офіційно-діловий стиль переважно 

функціонує в писемній формі у вигляді документів. Офіційно-діловим стилем 

написано конституції країн, закони, постанови, статути, програми, накази, звіти 

тощо. Офіційно-діловий стиль як засіб усного спілкування використовується 

зазвичай на міжнародному рівні. 

 

Публіцистичний стиль – функціональний стиль літературної мови, 

властивий засобам масової інформації: радіо- і телепередачам, газетним 

і журнальним статтям, нарисам. Метою публіцистичних творів може бути 

агітація, формування громадської думки, вплив на свідомість. Цьому стилю 

властиві образність, гострота, наявність емоційно-експресивної, суспільно-

політичної лексики, переважання ускладнених речень. 

 

Художній стиль – це стиль художніх творів. Для створення історичного, 

територіального колориту, виробничої, побутової атмосфери в художній 

літературі використовуються діалектизми, жаргонізми (арґо і сленг), застаріла 

(історизми й архаїзми), професійна лексика, фразеологізми тощо. Художній 

стиль має жанрові різновиди (епічний, прозовий, драматичний, ліричний) 

і характерними для нього є епітети, метафори, порівняння, перифрази, повтори, 

антитези, гіперболи тощо. 

 

Розмовний або розмовно-побутовий стиль  реалізується в усній формі. 

Усне спілкування зазвичай супроводжується мімікою і жестами, увиразнюється 

відповідною інтонацією. При цьому переважають загальновживана лексика на 

позначення дій, почуттів, назви предметів побуту та їх якостей, прості за 

будовою речення, питальні і спонукальні, парцельовані (неповні) речення, зі 

звертаннями, вигуками, частками. 

Досконало володіти мовою означає послуговуватися різними стилями 

мовлення відповідно до ситуації, уміти добирати до кожної ситуації відповідну 

лексику. 

Оскільки не завжди можна передбачити усі обставини спілкування, усне 

мовлення завжди імпровізоване (непідготовлене), де головна увага 

приділяється більше змісту висловлювання, а не його формі. При цьому дуже 
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часто трапляються відхилення від норми у виборі потрібного слова, 

одноманітність лексики. 

Найпоширенішою вадою сучасної української мови є використання 

суржику
3
, штучно змішаної, нечистої мови, гібриду української та російської 

мов, наприклад, говоримо заміжня, зимою, ноль, двух, у продажі, сьогодня, 

сюда, об’ява, являє, бажаючі, юбілейний, а слід було б одружена, взимку, нуль, 

двох, у продажу, сьогодні, сюди, оголошення, є, охочі, ювілейний. 

Щоб уникнути одноманітності, потрібно постійно слідкувати за своїм 

мовленням і насамперед поповнювати свій словниковий запас синонімами до 

найбільш уживаних у професійній діяльності слів, наприклад: тепер – у наш 

час, останнім часом; зараз – цієї миті, вже, негайно, наразі; підкреслювати – 

виділяти, наголошувати, акцентувати; мусить – повинен, документи – ділові 

папери, папери, джерела, першоджерела; думка – твердження, ідея, задум; 

застосовувати – використовувати, запроваджувати; реалізація – виконання, 

здійснення, втілення, проведення; період – етап, епоха, ера, час, пора, вік, 

проміжок часу. 

Синоніми − це слова близькі, але не тотожні за значенням, відрізняються 

відтінком у значенні чи сферою використання. 

В українській мові є багато абсолютних синонімів, які легко можуть 

заміняти один одного: інвестор – вкладник, жаростійкість – 

окалиностійкість, бляха – жерсть, просвіт – щілина, інтервал – проміжок, 

пробіл – прогалина, апеляція – звертання, відсоток – процент, екземпляр – 

примірник, відтінок – нюанс, століття – сторіччя, фах – спеціальність, 

оплески – аплодисменти, манускрипт – рукопис, афіша – оголошення, 

реставрація – відновлення, номер – число, довкілля – навколишнє середовище, 

фарфор – порцеляна, тираж – нáклад, копія – відбиток, канат – линва, напилок 

– терпуг, бацила – бактерія, чушка – сляб – заготовка. 

У термінології синоніми називаються ще дублетами, або 

термінологічними варіантами. Так, у галузі хімії дублетами є терміни карбон 

– вуглець, нітроген – азот, гідроген – водень, оксиген – кисень, флуор – фтор, 

силіцій – кремній, сульфур – сірка, манган – марганець, арсен – миш’як, цина – 

олово, свинець – оливо – плюмбум, бісмут – вісмут, чорніння – воронування – 

оксидування (заліза). У термінологічних стандартах, що обов’язково передують 

стандартам на технологію виготовлення, технологічні процеси, установлюється 

обов’язковий для використання і небажаний терміни. 

У галузях інженерії, машинобудування синонімами є терміни клон – 

аналог, касета – картрижд, жорсткий диск – вінчестер, домен – ділянка, 

записування – пропалювання, диз’юнкція – логічне додавання, інсталяція – 

встановлення, тригер – запам’ятовувальний пристрій, чип – мікросхема, 

форматування – розмічання, відеоадаптор – відеокарта, юстування – 

вивірювання (точне регулювання приладу). 

                                                 

 
3
 Суржик – суміш зерна різних злаків і борошно з такої суміші, яке було невисоким за якістю 

і споживалося у важкі голодні роки. 
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У видавничій справі синонімами є такі поняття: авторський знак – 

кетерівський знак; книжкова орієнтація сторінки – портретна орієнтація 

сторінки; поперечна орієнтація сторінки – альбомна орієнтація – 

ландшафтна орієнтація сторінки; рубаний шрифт – шрифт без зарубок 

(серифів); нерозривний пробіл – тонкий пробіл. 

Та одночасно слід пам’ятати, що у професійній сфері навіть абсолютні 

синоніми, запозичений і власне український, не завжди є взаємозамінними: 

перевести/конвертувати в євро, але тільки перевести через дорогу, баланс 

рівновага тіла, але тільки річний баланс; фон, тло неба, але тільки радіаційний 

фон; записування, пропалювання інформації на диску, але тільки пропалювання 

отвору; примірник, екземпляр книги, але тільки екземпляр тварини; центральна 

площа, майдан, але тільки площа трикутника. 

Вибираючи слово, варто надавати перевагу українським, наприклад: 

адекватний – рівний, відповідний, однаковий; апелювати – звертатися 

інцидент – вúпадок, пригода, непорозуміння, неприємна подія 

компенсація – відшкодування, оплата 

прерогатива – перевага, привілей 

пріоритет – перевага, першість, переважне право 

рентабельний – вигідний, доцільний, прибутковий 

Дуже важливо розрізняти синоніми за сферою використання, відтінками у 

значенні і вибирати єдино можливе в даній ситуації слово: 

робітник – людина фізичної діяльності 

працівник – людина розумової діяльності 

співробітник – колега 

заступник – постійна посада у штаті 

замісник – виконувач обов’язків керівника (тимчасова посада) 

об’єм – фізична величина 

обсяг – розмір, величина чогось у кількісному вираженні 

присутній − про людину 

наявний − про предмети 

Явище синонімії властиве не лише лексиці. Зокрема є також 

морфологічні, синтаксичні, фразеологічні синоніми. 

 

Морфологічні синоніми – це різні форми слова, які мають однакове 

значення, наприклад: 

у родовому відмінку немає п’яти і п’ятьох працівників 

у давальному відмінку: відповісти керівнику і керівникові 

у знахідному відмінку бачити шість і шістьох робітників 

в орудному відмінку: охопити п’ятьма і п’ятьома пальцями 

у місцевому відмінку: на директору – на директорові, на директорі 

у кличному відмінку: Олегу − Олеже, Зою – Зоє, Неле – Нелю, Ілле – Іллє. 

 

Синтаксичні синоніми – це граматично різні конструкції, що виражають 

однакову думку, наприклад: 

підписана працівником заява – заява, підписана працівником 
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Не смітити! – Смітити забороняється! – Просимо не смітити! 

коли повернуся з відпустки – повернувшись із відпустки – після відпустки 

у стані алкогольного сп’яніння – у нетверезому стані – під дією алкоголю 

властивий технологам – характерний для технологів 

відповідного до наказу – згідно з наказом 

Синонімами є терміни-словосполучення хімія високомолекулярних сполук 

– макромолекулярна хімія – полімерна хімія, омбілічна точка – точка 

округлості. 

У галузі літакобудування синонімами є словосполучення „чорна 

скринька” („черный ящик”) і „мовна скринька” („речевой ящик”). 

Синонімія властива і скороченням: 

кв. м – м
2
 (квадратний метр) 

ТОВ – ТзОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) 

загс – рагс – рацс (запис/реєстрація актів громадянського/цивільного 

стану) 

 

З метою кращого роз’яснення інформації в усному спілкуванні 

допускається надлишковість – повторення однієї і тієї ж думки, що залежить 

від рівня компетентності співбесідника. Та одночасно від змістових повторень 

важливих ідей потрібно відрізняти використання зайвих слів, що є грубими 

стилістичними помилками: плеоназмів – нагромадження слів з однаковим 

значенням (зайві, непотрібні методи; пам’ятай, не забувай; оригінальний та 

самобутній, у серпні місяці, прейскурант цін, творчо і креативно), тавтології 

– слово або вираз, повторений у видозміненій формі (прошу тебе просьбою; 

славна слава; перезимувати зиму; шептати шепотом; металобрухт (тільки 

брухт); книжний магазин (тільки книгарня). Аби уповільнити темп мовлення і 

дати можливість краще сприйняти сказане, варто використовувати в усному 

мовленні вставні слова та словосполучення, хоч вони і не несуть ніякої 

інформації (можливо, безумовно, безперечно, таким чином, отже, ось, от, 

так). Однак надмірне використання таких слів робить мовлення беззмістовним, 

створює враження некомпетентності, нерішучості, низької мовної культури. 

Загальними особливостями усного мовлення є багатство інтонації, 

використання позамовних чинників (рухів, жестів, міміки). Іноді остаточний 

позитивний результат спілкування залежить не стільки від мотивів, якими 

керується людина, скільки від уміння їх сформулювати. Ділова людина може 

по-різному ставитися до партнерів-співрозмовників, але в розмові вона не 

повинна відверто висловлювати негативні оцінки чи виявляти негативне 

ставлення іншим чином. Незалежно від змісту розмови мовці повинні 

послуговуватися певними етикетними знаками (привітання, подяка, вибачення, 

побажання). У випадку, коли є необхідність дати негативну характеристику дій 

підлеглого чи колеги, в усному спілкуванні варто використовувати евфемізми – 

слова чи словосполучення, які пом’якшують враження, виражають думку не 

прямо, а опосередковано (брехати – говорити неправду, давати неправдиві 

свідчення; вживати алкоголь, пити – заглядати в чарку; старий – похилого віку; 

дурний – нерозумний). Аби зробити своє усне мовлення барвистішим, можна 
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використовувати й описові звороти, побудовані на асоціаціях між предметами і 

явищами, що мають назву перифраз (парафраз) (близьке зарубіжжя; місто 

каштанів (Київ); газ – блакитне золото, бавовна – біле золото, жовте листя – 

осіннє золото; білі краватки – інженерно-технічний персонал, конторські 

службовці; сірі краватки – працівники державної соціальної служби; сині 

краватки – робітники, що займаються фізичною діяльністю). Одночасно слід 

пам’ятати, що евфемізми та перифрази є абсолютно недопустимими в 

писемному мовленні, оскільки створюють неоднозначність тексту. 

Культура усного професійного спілкування пов’язана також із такими 

мовними явищами як паронімія, омонімія та багатозначність. 

 

Пароніми – слова близькі за звучанням, але різні за значенням і тому 

ніколи не можуть заміняти одне одного, наприклад: кристал (мінерал) – 

кришталь (скло), підготувати (документ, виступ) − приготувати (сніданок, 

вечерю). 

Явище паронімії вимагає точного знання значень і адекватного їх 

вживання. Звукова близькість паронімів призводить до того, що вони 

помилково вживаються один замість одного: 

факт (подія, явище) – фактор (умова, рушійна сила); 

особовий (стосується особи, людини) – особистий (власний, персональний); 

витрати (використання коштів з певною метою) – втрати (збитки) – затрати 

(матеріальні цінності, енергія, сила, затрачені на щось конкретне); 

ефектний (показний, виразний) – ефективний (результативний); 

економний (ощадливий) – економічний (пов’язаний з економікою). 

 

Чи не найбільша кількість паронімів трапляється саме в галузі хімії: 

амілаза (фермент, що розчепляє крохмаль) – амілоза (складова крохмалю); 

амоній (сполука атомів азоту і водню) – амоніт (аміачно-селітряна суміш, до 

складу якої входять вибухові нітросполуки); 

олово (цина) – оливо (свинець – плюмбум) – олива (рослина; мастило) – оліфа 

(варена олія, що використовується у виготовленні фарб). 

Явище паронімії властиве і скороченням: ДПТ (державне підприємство 

торгівлі) – ДТП (дорожно-транспортна пригода), ПК (персональний комп’ютер) 

– КП (комерційні папери, командний пункт) – КПП (контрольно-пропускний 

пункт). 

Отже, вибираючи слова, варто звертатися до відповідних тлумачних 

словників з метою уточнення значення, правопису і вимови потрібного слова. 

Про явище паронімії слід пам’ятати під час набору текстів на комп’ютері, 

коли активізовано функцію „автоматична перевірка”, оскільки комп’ютер може 

виправити слово на його паронім. Наприклад, слово словник на слоник, подано 

на продано. 

 

Омоніми – слова, що збігаються за звучанням чи написанням, але мають 

різне значення. Явище омонімії – наслідок випадкового збігу звучання 

абсолютно різних за значенням слів: 
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ВАК (вища арбітражна комісія) – ВАК (Вища атестаційна комісія) 

ЦВК (Центральна виборча комісія) – ЦВК (Центральний виконавчий комітет); 

ПАР (Південно-Африканська Республіка) – ПАР (поверхнево-активна 

речовина); 

КП – комерційні папери, командний пункт 

с. – село, сторінка 

ст. – станція, сторіччя, століття, старший, стаття 

ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) – тов. (товариш) 

спец. – спеціаліст, спеціальний 

Деякі омоніми при однаковому написанні можуть розрізнятися 

наголосом: 

прóшу (запрошувати) – прошý (просити, звертатися з проханням) 

кредúт (позика) і крéдит (видатки в бухгалтерському рахунку) 

брóня (документ про закріплення) – броня (захисна обшивка) 

вигóда (зручність) – вúгода (користь) 

вíдомість (документ) – відóмість (відомий) 

тóму (у значенні „те, що було попереду”) – томý (у значенні пояснення 

причини). 

Іноді омоніми можуть тільки звучати однаково, але писатися по-різному: 

втому − в тому; не суть − несуть; сонце – сон це; в тих – втих, до волі – 

доволі, з ради – зради, зате – за те; постелі – по стелі; мріяти – мрія ти. Саме 

такі омоніми і спричиняють найбільшу кількість помилок при безпосередньому 

спілкуванні з іноземцями. 

Дуже часто помилки виникають внаслідок міжмовної омонімії, коли 

однакові за звучанням слова позначають різні поняття в різних мовах. Такі 

слова дуже часто називаються псевдодрузями перекладача, оскільки 

провокаційна однаковість звучання слів створює проблему в міжкультурній 

комунікації, є причиною двозначних ситуацій під час перекладу (у польській 

мові погреб – „похорон”, гривня – „штраф”, дума – „гордість”, „пиха”, ваза – 

„супниця”; у чеській: біограф – „кінематограф”, голка – „дівчина”, черствий – 

„свіжий”, губа – „рот”; з сербської вредна – „гарна”, сад – „зараз”, куча − „дім, 

будинок”; хорватської домовина – „батьківщина”. Саме сплутування однакових 

за звучанням слів російської та української мов є причиною прикрих помилок у 

мовленні: мішати працювати (заважати працювати, а мішають кашу), 

переводити текст (перекладати текст, а переводимо бабусю через дорогу), 

приймати участь (брати, взяти участь, а приймають каструлю з печі). Отже, про 

омоніми варто завжди пам’ятати при перекладі текстів, оскільки саме вони 

найчастіше є причиною непорозумінь і помилок. 

Не слід плутати омоніми і багатозначні слова. Якщо омоніми виникають 

внаслідок випадкового збігу абсолютно різних за значенням слів з різних мов 

(собака такса і такса (ціна) за проїзд; метр (одиниця виміру) і метр 

(майстер)), то багатозначність виникає внаслідок розвитку нового значення 

слова на основі первинного. 
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Багатозначність (полісемія) – це наявність в одного слова двох або 

більшої кількості значень, наприклад: завантажити (товар у вагони) − 

завантажити (увімкнути комп’ютер); переказати (розповісти) текст – 

переказати (передати, переслати) гроші. 

Якщо омоніми виникають унаслідок випадкового збігу абсолютно різних 

за значенням слів із різних мов, то багатозначність є наслідком розвитку нового 

значення слова на основі первинного, наприклад: кожух – 1) верхній одяг зі 

шкіри, який захищає людину від низьких температур; 2) жорсткий корпус 

(оболонка) машини (приладу, механізму, апарата, агрегата), утримувальний 

елемент для скріплення і підтримки окремих елементів конструкції, захисне 

огородження для рухомих і виступаючих частин. 

У професійному спілкуванні вживається багато термінів-багатозначних 

слів, що виникли шляхом метафоризації загальномовних слів, однак ці 

метафори використовують не як засіб створення образності: „Кабінетові 

Міністрів і Національному банку потрібно розробити й запровадити механізм, 

який сприяв би припливу коштів населення до банків.” Механізм ужито в 

значенні „сукупність заходів”, а в слові приплив не відчувається жодної 

образності. „На біржах встановлюється так звана цінова стеля” – слово стеля 

вжито в значенні межа, вище якої ціна підніматися не може. 

Омоніми та багатозначні слова вимагають точного контексту, який не 

допускав би двозначного чи спотвореного сприйняття тексту: виставка 

полотен (тканин? картин?), дослідження ірису (райдужки ока? квітки? цукерок? 

ниток?). 

Останнім часом більшість текстів обробляються за допомогою 

спеціальних комп’ютерних програм, що значно зменшує витрати часу і 

полегшує процес перекладу чи пошуку помилок у текстовому масиві. Однак тут 

існує маса підводних каменів, незнання яких може спричинити у кращому разі 

анекдотичні ситуації, у гіршому – абсолютно інший зміст тексту. І саме 

багатозначні слова та омоніми є причиною непорозумінь і помилок при 

перекладі чужомовного тексту з допомогою комп’ютерних програм. Комп’ютер 

не завжди може „визначити” контекстуальне значення слова. Так, наприклад, 

російське слово-омонім „раздел” може бути перекладене на українську мову як 

„поділ”, „розділ” (частина текстового масиву) і „роздягнув” (від дієслова 

роздягати). Російське словосполучення „брак продукции” автоматично може 

бути перекладене як „брак продукції” і „шлюб продукції”, „гражданский 

кодекс” – як „цивільний кодекс” і „громадянський кодекс”; „предложение на 

рынке” – як „пропозиція на ринку” і „речення на ринку”; область науки – як 

галузь науки і „область науки”; лицевой счет – як „особовий рахунок” і 

„рахунок обличчя”; высшее образование − як „вища освіта” і „вище 

утворення”; личное дело – як „особова справа” (документ, що стосується 

особи) і „особиста справа” (власна справа). 

Про явища омонімії, багатозначності та паронімії варто пам’ятати в 

діловій розмові з іноземними партнерами. Оскільки для всіх мов світу різною 

мірою властиві фонетичні явища асиміляції (уподібнення звуків) і дисиміляції 

(розподібнення схожих звуків), оглушування і одзвінчування, то під час 
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спілкування з іноземцями слід чіткіше вимовляти слова, додавати означення, 

які уточнювали б значення омонімічних, багатозначних та паронімічних слів. 

 

 

Вживання фразеологізмів у професійному спілкуванні 

 

Загалом у мовленні широко використовуються фразеологізми – усталені 

словосполучення, які вживаються в мовленні в незміненому вигляді (прислів’я, 

приказки, крилаті вислови). Ці словосполучення формувалися протягом 

багатьох віків спілкування і в короткій образній формі характеризують певні 

явища нашого життя. У писемному діловому мовленні слід уникати 

використання фразеологізмів, а в усному вони допускаються, але доречні і не 

образливі. Уживання таких висловів робить усне спілкування цікавим, а 

мовлення оригінальним і влучним, вносить елемент неофіційності в ділове 

спілкування, знімає напруженість у конфліктних ситуаціях. 

Серед фразеологізмів найчастіше вживаються прислів’я та приказки (вік 

живи – вік учись, хто рано встає, тому бог дає; танцювати під чиюсь дудку, 

грошей – кури не клюють, ні світ, ні зоря) крилаті вислови – слова 

літературного походження та відомих людей („А віз і нині там” Л. Глібова, 

„Маємо те, що маємо” Л. Кравчука, „спляча красуня” Ш. Перро, „бути чи не 

бути” В. Шекспіра, „Нам спокій тільки сниться” О. Блока). Багато висловів 

походить ще з античних часів (авгієві стайні, дамоклів меч, гóрдіїв вузол, 

ахіллесова п’ята, перейти Рубікон, яблуко незгоди, вавилонська вежа; альфа 

і омега (початок і кінець), сади Семіраміди (прекрасні місця), крокодилячі 

сльози (удаваний плач), золотий вік (епоха розквіту, щаслива пора)), з Біблії 

(блудний син, ноїв ковчег, шлях на Голгофу, неопалима купина (безсмертя 

народу), співати Лазаря (безпідставно жалітися), книга за сімома печатями, 

кари єгипетські). 

У професійному спілкуванні вживаються термінологізовані 

фразеологізми, позбавлені будь-яких елементів образності (броунівський рух, 

октанове число, бензольне кільце, бордоський розчин, іонні сполуки, періодична 

система хімічна, реакція, доцентрове прискорення, абсолютна температура, 

електромагнітне поле, квантове число, числова вісь, геометрична функція, 

система координат, точка кипіння, константа рівноваги, сухий офсет, 

офсетна флексорафія). 

Однією зі специфічних рис фразеологізмів наукового стилю є наявність у 

складі фразеологізму прізвища вченого, який сформулював той чи інший закон 

(число Авогадро, закони Ньютона, таблиця Піфагора, закони Кеплера, місток 

Вінстона). Наведені фразеологізми відзначаються абстрактним змістом, 

відсутністю будь-якого емоційно-експресивного забарвлення, наявністю 

суворих логічних зв’язків між компонентами. 

Різновидом фразеологізмів є канцеляризми, сталі словосполучення, які 

бажано використовувати в діловому мовленні, оскільки вони надають текстам 

офіційності, однозначності та лаконізму: круглий стіл, докласти зусиль, внести 
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лепту, увійти в ритм, тримати курс, доводити до відома, брати до уваги, 

зупинитися на питанні, взяти за основу. 

Варто пам’ятати, що фразеологізми не перекладаються буквально, а їх 

специфічні відповідники потрібно знати, наприклад: 

принятые меры – вжиті заходи 

повестка дня – порядок денний 

действующее законодательство – чинне законодавство 

закон вступает в силу – закон набуває чинності 

Про фразеологізми слід особливо пам’ятати при комп’ютерному 

перекладі текстів, оскільки дуже часто фразеологічні сполучення 

перекладаються як звичайні словосполучення, наприклад, російському 

„оранжевая революция” відповідає „помаранчева революція”, та комп’ютер 

подає його як „жовтогаряча революція” (неправильно); Папа Римский – як 

Тато Римський (неправильно), а потрібно як Папа Римський. 

Усне мовлення неможливе без знання і використання орфоепічних норм: 

це правильна вимова звуків і правильне наголошування слів. 

 

 

Комунікативна професіограма фахівця 

 

Важливою складовою професіограми
4
 багатьох професій є комунікативна 

компетенція особи, що є ключовою професійною характеристикою і передбачає 

                                                 

 
4
Професіограма –– це комплексний, систематизований, багатобічний опис конкретного 

виду роботи, призначений для психологічного вивчення праці і використання в подальшій 

практичній діяльності. 

Професіограми складаються на основі вимог Довідника типових професійно-

кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, а також Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників. Професіограми застосовуються для 

ознайомлення учнів, що працевлаштовуються, з різними професіями в процесі професійного 

інформування й освіти, для найму працівників. 

Загальний план опису професії (професіограма) повинен містити наступні розділи: 

1. Загальні відомості про професії, спеціальності (найменування професій, потреба 

в даних фахівцях, можливі робочі місця, форми професійної підготовки). 

2. Зміст і умови роботи (використовувані матеріали, робочий інструмент, процес роботи 

і його результати, рівень механізації й автоматизації, необхідні для роботи знання, уміння, 

навички тощо). 

3. Людина в процесі роботи (привабливі сторони роботи і її труднощі, ступінь 

відповідальності й елементи творчості, психофізіологічні якості і медичні протипоказання, 

позитивні і негативні наслідки роботи для людини, санітарно-гігієнічні, мікрокліматичні 

умови праці (робота в приміщенні або на повітрі, освітлення, температура тощо), режим 

і ритм праці (монотонність праці, вільний час, відпустка тощо). 

4. Соціально-економічні особливості професії (система оплати праці і соціальне 

забезпечення, культурно-побутові умови, перспективи професійного росту, географія 

професії тощо), дані про професійну підготовку: перелік навчальних закладів, де можна 

здобути цю професію, умови вступу, зміст підготовки, перспективи працевлаштування та 

професійного зростання, оплата праці. 
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уміння фахівця вести міжособистісний та соціальний діалог, виступати 

публічно, працювати з документами. Незалежно від галузі своєї діяльності 

спеціаліст повинен уміти підбирати мовні засоби з урахуванням ситуації 

спілкування аби не образити інших, не спровокувати конфлікти. Відповідно до 

цього професійний портрет бакалавра, магістра передбачає такі вміння 

і навички: 

– бути бездоганно грамотним, володіти технікою спілкування, адекватно 

використовувати різні мовні засоби для корегування поведінки співбесідника; 

– володіти різними видами і жанрами ділового спілкування (службове 

листування, телефонне спілкування, наради, мозкові штурми, бесіди, 

співбесіди, дискусії, дебати, діалоги, перемовини тощо); 

– організовувати спілкування, керувати ним; 

– чітко й однозначно формулювати мету і завдання спілкування; 

– аналізувати предмет спілкування; 

– використовувати етикетні засоби для досягнення комунікативної мети; 

– аналізувати конфліктні ситуації і вирішувати їх; 

– викладати думки у вигляді тез, перефразовувати, трансформувати усне 

мовлення в писемне і навпаки; 

– доводити, обґрунтовувати, аргументувати, заперечувати, спростовувати, 

оцінювати. 

Безперечно, це лише частина характеристик, без яких особа не стане 

професіоналом, не матиме кар’єрного зростання. Важливими атрибутами 

комунікативної професіограми є вміння не тільки говорити, коректно ставити 

запитання, але й слухати, давати відповіді, розуміти інших, створювати 

атмосферу довіри і взаєморозуміння, ненав’язливо переконувати, впливати на 

рішення співбесідника. 

Отже, якщо диплом про освіту підтверджує кваліфікаційний рівень, то 

мовлення, інтонація, вимова, жести, емоції свідчать про культурний рівень 

фахівця. З цього приводу ще античний філософ Сократ говорив: „Заговори, щоб 

                                                                                                                                                                  

 

Важливою складовою професіограми є психограма, де вказуються психологічні 

особливості професії. 

Психограма – сукупність вимог, поставлених до психіки людини, тобто перелік 

необхідних для професіонала здібностей, без яких він не буде успішним в обраній професії 

(характеристика різних видів сприйняття у професійній діяльності (гострота зору, слуху, 

нюху тощо), моторні характеристики (координація рухів, швидкість реакції), інтелектуальна 

сфера (особливості уваги, пам’яті, спостереження, мислення), емоційно-вольові якості 

(самовладання, психічна і фізична витривалість, урівноваженість, зібраність, рішучість), 

ділові якості (ініціативність, самостійність, організованість, почуття відповідальності, 

адекватна самооцінка), моральні якості (чесність, тактовність, чуйність, доброзичливість). 

Кожна конкретна професія визначає кількісне і якісне вираження окремих психічних 

реакцій (відчуттів, сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, мови, уваги, волі тощо), їх 

взаємозв’язок і взаємодію в процесі виконання виробничих операцій, що обумовлює 

наявність визначених здібностей. Психограма покликана відбити цю своєрідність і дати 

зрозуміти зацікавленій людині, які особистісні і психічні особливості передбачає обрана нею 

професія, аби не відчувати дискомфорту під час виконання обов’язків. 
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я тебе побачив”. Виховану людину завжди вирізняє ввічливість, привітність, 

доброзичливість, тактовність, стриманість, повага до співрозмовника, здатність 

до співчуття та розуміння оточення. 

Аби досягти успіху в життєвих ситуаціях, людина повинна опанувати 

техніку мовлення, зокрема навчитися грамотно і гарно будувати спілкування 

з людьми. Гарне мовлення допомагає впливати на оточення, змінювати його, 

реалізуючи своє власне бачення життя. Саме мова є найважливішим засобом 

досягнення професійної досконалості, майстерності і кар’єрного зростання. 

Щоб досягти виразності, яскравості мовлення потрібно про це дбати, а саме: 

− сприймати мову як свою сутність, картину власного світу, порадника 

і помічника в суспільному житті; 

– розробити програму розвитку своєї мовної особистості, постійно 

збагачуватися новими мовними засобами зі сфери свого професійного 

мовлення і близьких галузей; 

– протягом життя, а не тільки під час навчання в університеті, розвивати 

свій інтелект, удосконалювати мислення, уміння будувати фразу і текст, 

передавати думку різними синтаксичними конструкціями; не лінуватися 

думати, бо немає думки − немає мовлення; 

− дбати про автоматизм гарного мовлення, постійно працювати зі 

словниками, читати класичну і сучасну літературу, публіцистику, пресу, щоб 

мати „на слуху” рівень розвитку мови, розуміти динаміку лексичних норм, 

відчувати мовний смак епохи; 

− виробити увагу до чужого мовлення, аналізувати його, чи воно гарне, 

правильне; вважати одноманітність мовлення, бідність словника неестетичною 

рисою, поганим тоном, тобто неповагою співрозмовників. 

 

Етикет – сукупність норм поведінки, правила чемності. Золоте правило 

етикету: НЕ РОБИ ІНШИМ ТОГО, ЧОГО НЕ БАЖАЄШ СОБІ. 

Особливо важливо дотримуватися етикетних правил у громадських 

місцях. Так, у громадському транспорті чоловіки, хлопці і дівчата 

поступаються місцем жінкам з дітьми на руках, вагітним, жінкам з важкою 

сумкою, інвалідам, хворим і літнім людям. Поступившись місцем, слід відійти 

якомога далі, нечемно у такій ситуації намагатися познайомитися із 

жінкою/дівчиною, нав’язувати їй розмову. 

Людина, якій поступилися місцем, повинна за це подякувати. Не слід 

у таких випадках садити на звільнене місце дитину навіть молодшого 

шкільного віку: маленьку дитину потрібно взяти на руки, а школярі повинні 

стояти (бо інакше вони ніколи не усвідомлять, що місця – насамперед для 

старших і хворих). Якщо чоловік поступається місцем жінці, яку супроводжує 

інший чоловік, останній повинен подякувати за неї. 

При посадці слід дотримуватися черги, та все ж, по можливості, 

поступатися першістю хворим, інвалідам, старим людям. Якщо жінка 

знаходиться в товаристві чоловіка, то в транспорт вони сідають згідно зі своєю 

чергою. Жінка не повинна намагатися піднятися у вагон трамвая або автобус 

першою, залишаючи при цьому супутника. Якщо все ж таки сталося, що він 
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опинився далеко позаду своєї супутниці, то йому не слід прямувати до неї, 

розштовхуючи при цьому інших пасажирів, а залишатися на своєму місці і 

приєднатися до супутниці на виході. При виході з транспорту чоловік виходить 

першим і подає руку супутниці. Чоловіки, хлопці, дівчата повинні допомогти 

незнайомим жінкам з багажем або з маленькою дитиною, літнім людям. 

 

Кожна ділова людина повинна усвідомити, що дотримуватися етикету 

слід не тому, що так прийнято в суспільстві, а тому, що це доцільно. ГАРНІ 

МАНЕРИ ДАЮТЬ ПРИБУТОК. 

Набагато приємніше працювати з тією фірмою, де працівники 

дотримуються етикету, це створює приємний психологічний клімат, сприяє 

діловим контактам. Етикет є основою іміджу будь-якої організації. Якщо, 

порушуючи норми поведінки в побуті чи суспільстві, людина ризикує лише 

своєю репутацією, то в бізнесі – репутацією всієї фірми, тому такі помилки 

можуть коштувати кар’єри. Подібно до водія, що не знає правил дорожнього 

руху, працівник, не дотримуючись етикету, спричинятиме комунікативні 

„аварії” в колективі, чим викликатиме незадоволення керівництва й агресію з 

боку колег. 

 

Для більшості людей етикетні норми – це правила, яких дотримуються 

в усному спілкуванні (формули ввічливості, вибачення тощо). 

 

Основні принципи мовного етикету: 

– додержуйтеся культури мовлення, використовуйте в спілкуванні 

ввічливі слова, звертання (див. „Вживання кличної форми в назвах осіб”); 

– на роботі, у громадських місцях слід до всіх звертатися на „Ви”; не 

звертайтеся до відвідувачів чи співробітників на „ти”, навіть якщо вони 

молодші за віком, нижчі за посадою чи званням; 

– у спілкуванні будьте завжди привітні й доброзичливі, з повагою 

ставтеся до співрозмовника; 

– будьте уважні до співрозмовника, враховуйте його емоційний стан та 

настрій, що і як він говорить, як реагує на ті чи інші слова; 

– умійте слухати, ніколи не перебивайте співрозмовника, у жодному разі 

не розмовляйте під час виступу іншої людини; 

– умійте ввічливо просити і чемно відмовляти, не ображаючи людину 

своєю відмовою, намагайтеся пояснити причину свого прохання чи відмови; 

– не ображайте людей словом (не будьте категоричними, не говоріть 

неприємного, не виявляйте своєї зверхності, не вживайте грубих слів тощо); 

– слід говорити (чи писати) про те, що може бути цікаво і корисно тим, 

хто Вас слухає (чи читає); 

– не бійтеся звертатися по допомогу, інформацію до незнайомих людей, 

але не будьте при цьому нав’язливими; 

– умійте підтримати людину словом і ділом у будь-якій ситуації. 
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Для того, щоб створити в організації імідж сумлінної і відповідальної 

особи, такої, що цінує чужий час, працівникові слід привчити себе 

користуватися щоденником – блокнотом, у якому на сторінках проставлено 

дати, дні тижня. Отримуючи завдання від керівника, слід ретельно все 

записувати на сторінку з датою дня отримання, а після розмови зробити 

позначку на сторінках з датою, коли потрібно звітувати про виконане. 

У щоденник обов’язково потрібно записувати про всі домовленості 

з партнерами, клієнтами, керівником – це допоможе уникнути накладок 

у роботі. Кожен робочий день слід розпочинати з перегляду записів 

у щоденнику. 

Розпочинаючи роботу, слід уважно перечитувати інструкції до виконання 

завдань, переглядати записані рекомендації, які керівник давав усно. Якщо 

працівник самостійно не шукає потрібну йому інформацію в документах 

організації, держстандартах, технічних умовах, неуважно слухає під час 

інструктажу і тому постійно звертається по додаткові роз’яснення, виконує 

завдання неналежним чином, то цим формує думку про себе як особу 

інтелектуально нерозвинену, не здатну організувати свою діяльність, що не 

сприятиме кар’єрному зростанню. 

Важливими у професійній комунікації є невербальні компоненти. Так, 

офісним працівникам у процесі робити слід старатися якомога менше шуміти 

(не говорити голосно, не тягати стілець по підлозі, а тихо переставляти, не 

ляскати шухлядами, дверцями шафи чи дверями приміщення, не ходити, важко 

гепаючи підборами по підлозі), адже інші співробітники від цього дуже швидко 

втомлюються, стають нервовими, що погіршує якість їхньої роботи, негативно 

впливає на мікроклімат у колективі. В ідеалі керівництво організації повинне 

забезпечити робочі місця ергономічними кріслами на коліщатках, меблями, 

у яких шухляди будуть легко, плавно і безшумно висовуватися. 

 

Спілкування на підприємстві, в організації значною мірою залежить від 

керівника. Для оптимальної роботи колективу керівник повинен: 

– дотримуватися внутрішньоорганізаційних норм і правил, інакше цього 

не можна буде вимагати від підлеглих; 

– знати ім’я та ім’я по батькові своїх підлеглих і завжди вітатися з ними; 

– давати завдання підлеглим у ввічливій формі, не підвищувати голосу 

під час розмови; 

– довіряти своїм працівникам, цінувати їх час і не відволікати від роботи 

дрібницями; 

– не зганяти злість на підлеглих, навіть якщо для цього є підстави; 

– не нагадувати підлеглим про зроблені ним помилки, визнавати свої 

помилки; 

– заохочувати і хвалити привселюдно, а робити зауваження чи дорікати 

віч-на-віч; 

– по можливості відгукуватися на прохання особистого характеру, не 

обговорювати з працівником його проблеми у присутності третьої особи; 

– уміти оцінити добрий жарт і посміятися разом з усіма; 
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– знати дрібні вади підлеглих і враховувати їх у повсякденній роботі. 

 

Майстерність керівника полягає в створенні умов для успішного 

виконання завдань, раціонально розподілених ним між сумлінними 

виконавцями. Він не виконує все сам, а лише планує, спрямовує роботу 

і контролює її хід та виконання. Не варто витрачати час на розв’язання дрібних 

управлінських завдань, якщо їх можуть швидше і краще вирішити підлеглі. 

Потрібно наперед визначати завдання, обов’язки, інформаційні канали 

і ступінь відповідальності кожного працівника за допомогою розроблених 

чітких та детальних посадових інструкцій, погоджених зі схемою організації. 

Це дозволить виключити можливість перекладання відповідальності за 

невиконання робіт на чужі плечі і марнотратне дублювання управлінських 

операцій. 

У випадку невдач керівник разом із колективом повинен з’ясувати їх 

причини аби уникнути їх у майбутньому, а не шукати „цапа-відбувайла”. 

Проаналізувавши помилки, слід спрямувати діяльність колективу на 

виправлення ситуації і подальший поступ організації. 

 

 

Парадигма мовних формул для ділового спілкування 

 

Будь-яке спілкування можна поділити на три частини: початок, основну 

частину та завершальну. Практикою вироблено низку мовних формул, що 

допомагають розпочати, підтримувати і завершити розмову. 

Телефонуючи, зайшовши у справах до установи, організації, особа 

повинна привітатися, скориставшись однією із мовних формул вітання: 

 
Доброго дня! Добридень! Добрий вечір! Вітаю Вас! 

 

Найчастіше спілкування розпочинається зі знайомства. Звичайно, бажано, 

щоб Вас хтось представив, але бувають випадки, коли це необхідно робити 

самому. Етикет пропонує кілька можливих формул: 

 
Дозвольте з Вами познайомитися 
Я хотів би з Вами познайомитися 
Давайте познайомимося 
Будемо знайомі 

 

Звертаючись із проханням, слід бути ввічливим, делікатним, наприклад: 

 
Зробіть ласку... 
Будьте люб’язні!... 
Будь ласка!... 
Коли Ваша ласка!... 
Даруйте. Якщо Вам не важко (якщо Вас це не обтяжить)... 
(Дуже) прошу Вас... 
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Чи не могли б Ви... 
У мене є прохання... 
Дозвольте Вас потурбувати... 
Чи не хотіли б Ви... 
Ви будемо Вам дуже вдячні, якщо Ви погодитеся… 
Звертаємося до Вас з проханням… 
Чи не обтяжить Вас… 
Дуже розраховуємо на Вашу допомогу… 
Можна попросити Вас... 
Хотів би Вас попросити… 
Чи не були б Ви люб’язні… 

 

У незручній ситуації, коли протрібно вибачитися, підійдуть такі фрази: 

 
Перепрошую… 
Перепрошуємо за незручності… 
Вибачте, будь ласка… 
Приносимо наші вибачення за ... 
Вибачте мені за ... 
Щиро просимо вибачити нам… 
Пробачте за турботу… 

 

Студенти, зайшовши на кафедру, до деканату повинні зразу 

представитися, а вже потім пояснювати причини приходу, викладати прохання, 

наприклад: 
 

Доброго Вам дня! Я студентка групи ОНС Кольцова Евеліна. Скажіть, будь 
ласка, чи можу я зараз потрапити на прийом до декана аби вирішити особисте 
питання? 

 
Доброго дня! Я студент механічного факультету. Скажіть, будь ласка, чи можу 

я зараз поспілкуватися із викладачем N? 
 

Прощаючись, можна скористатися фразами 
 
До побачення! 
До зустрічі! 
На все добре! 
Усього найкращого! 
Бувайте здорові! 
Щасти Вам! 

 

Під час виступу перед аудиторією, партнерами, колегами, підлеглими, 

особа повинна час від часу звертатися до них, скориставшись однією із фраз: 

 
Панове! Шановне панство! Шановне товариство! Шановна громадо! Шановні 

присутні! Колеги! Дорогі друзі! 

 

У громадських місцях можна звернутися з допомогою таких слів: 
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Пане! Добродію! Добродійко! Юначе! Дівчино! 

 

Нараду, засідання, зустріч з партнерами можна розпочати однією із фраз 

 
Вважаю, нашу бесіду найкраще розпочати з обговорення… 
Пропоную обговорити… 
Гадаю, Вам добре відомі причини, через які ми зібралися, тому пропоную 

розпочати обговорення… 
Хотілося б розпочати нашу бесіду… 
Вважаю, передусім потрібно обговорити… 
 

Погоджуючись із пропозиціями співбесідника, можна повідомити йому 

про це, скориставшись фразами-початками 
 
Ваші умови нас влаштовують… 
Гадаю, ми можемо домовитися і про… 
Підтримую Вашу позицію щодо… 
Ми не заперечуємо проти… 
На нашу думку, це дуже гарна ідея… 
Повністю погоджуюся з Вашою ідеєю (пропозицією)… 
Ваші умови є цілком прийнятними… 

 

Не підтримуючи пропозицію співбесідника (-ів), слід делікатно 

відмовити: 

 
Ми (я) не можемо (не в силах, не в змозі) допомогти (дозволити, сприяти)… 
Нині це (зробити) неможливо… 
Зрозумійте, зараз не час звертатися з таким проханням… 
Пробачте, але ми (я) не можемо виконати Ваше прохання… 
Вимушений відмовити (заборонити, не дозволити)… 

 

Для завершення бесіди можна скористатися такими мовними пазлами: 

 
Гадаю, ми обговорили всі наші питання… 
Гадаю, це питання можна вважати вирішеним… 
Дякуємо Вам за участь в обговоренні і сподіваємося на подальшу співпрацю… 
 

У діловому спілкуванні важливо вміти робити гарні й доречні 

компліменти. Тактовний і щирий комплімент піднімає настрій 

у співрозмовника, сприяє порозумінню. Комплімент може стосуватися 

зовнішнього вигляду, професіоналізму, високої моральності, уміння 

спілкуватися, містити загальну позитивну оцінку: 

 
Ви добре (чудово, прекрасно) виглядаєте! 
Ви (дуже) розумна (-ий) (винахідлива(-ий), розважлива(-ий), практична(-ий))! 
Ви хороший (прекрасний, чудовий) фахівець (спеціаліст, економіст, менеджер, 

підприємець)! 
Ви добре (чудово)  облаштували свою справу (торгівлю, будівництво)! 
Ви добре (прекрасно) керуєте людьми, організовуєте їх! 
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З Вами приємно мати справу (працювати, співпрацювати)! 

 

Спростування аргументів співрозмовника найкраще розпочинати 

з прихованого компліменту або з фрази, яка переконає співрозмовника, що його 

слухають і поважають його позицію (Ви маєте право на такий погляд, і якби знали 

всю інформацію стосовно проблеми, то безперечно зробили б інший висновок). 
Іноді можна частково погодитися з деякими аргументами клієнта (Цілком 

згоден, що в нашій фірмі високі ціни, але ми гарантуємо якість обслуговування, 

і страхуємо своїх клієнтів на час дії путівки). Аргументами можуть бути реальні 

цифри, факти і приклади; позитивні випадки з життя; порівняння з продукцією, 

послугами конкурентів. 

У розмові не слід давати негативні оцінки, оскільки опонент може 

сприйняти це як особисту образу (наприклад: на дешеві путівки клюють лише лохи; 

у Турцію та Єгипет їздять відпочивати не дуже багаті клієнти і студенти; всі росіяни 
обов’язково напиваються в „Дьюті фрі”; до Таїланду потрібно їхати без свого 

самовара (дружини); серіали дивляться лише домогосподарки). 

 

 

Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування 

 

Залежно від способу сприймання інформації, кількості учасників, можна 

виділити такі форми спілкування: контактне (безпосереднє), дистанційне 

(телефонне, селекторне), монологічне (доповідь, промова), діалогічне (бесіда), 

полілогічне (диспут), масове (збори, мітинг), офіційне, функціональне 

(пов’язане з професійною діяльністю), приватне, інтимно-сімейне, анонімне 

(між незнайомими – на вулиці, у транспорті). 

Монолог − мовлення однієї людини. Монологічну форму мають 

політичні промови, виступи адвокатів або прокурорів, релігійні проповіді, 

наукові лекції. 

Діалог (розмова двох людей) − одна з основних форм спілкування; це 

чергування промовляння і слухання. Найчастіше діалог відбувається у формі 

запитань і відповідей. Саме людина, яка найчастіше ставить запитання, 

контролює ситуацію. Є три найбільш поширених типи діалогів: 

1) фатичний діалог (простий, елементарний) має суто формальний 

характер і покликаний просто встановити контакт; різновидами фатичного 

діалогу є етикетні форми спілкування під час візиту до лікаря, у розмові 

з викладачем, бібліотекарем, колегою тощо; 

2) когнітивний діалог, метою якого є обмін інформацією між учасниками; 

3) конфліктний діалог, у процесі якого комунікація між учасниками 

руйнується, емоційний фон такого діалогу − різко негативний. 
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Полілог (багатоголосе спілкування) − розмова трьох і більше учасників; 

у такому спілкуванні домінують короткі, лаконічні репліки, еліптичні
5
 

конструкції. 

Професійне спілкування найчастіше реалізується через такі види усного 

мовлення як телефонна розмова, бесіда, нарада, виступ. 

 

 

Телефонна розмова 

 

Телефонна розмова останнім часом є найбільш поширеною формою 

ділового спілкування. Та все ж слід пам’ятати, що телефон – це засіб короткої 

передачі інформації, тому, вирішуючи складні виробничі питання, варто 

домовитися про зустріч для їх детального обговорення. 

Основні правила ділової телефонної розмови зводяться до наступних 

моментів: якщо лунає дзвінок, потрібно якомога швидше зняти трубку, 

привітатися, назвати організацію, яку представляєте, а також власне прізвище, 

ім’я, по батькові. Потім потрібно дати час представитися абонентові (при 

потребі слід занотувати ім’я абонента, далі тримати запис перед очима і  час від 

часу у розмові звертатися до нього). Незалежно від того, хто телефонує, 

потрібно бути доброзичливим, не виказувати свого невдоволення чимось, 

уважно слухати і не перепитувати. Нетактовно розмовляти грубо з абонентом, 

якщо він помилився номером. 

Якщо потрібно потелефонувати в робочих справах незнайомій людині, 

слід заздалегідь поцікавитися, як її звати. Поновлювати перерваний зв’язок 

і закінчувати розмову повинен той, хто телефонував. Але якщо співрозмовник 

старший за віком, посадою або це жінка, слід дати можливість закінчити 

розмову їм (йому чи їй). Інформацію по телефону слід викладати чітко, стисло 

та по суті. Не слід голосно розмовляти по телефону, тим більше сваритися, 

адже поруч будуть інші співробітники і це заважатиме їм зосередитися на 

справі. 

Перебуваючи вдома, людина може говорити скільки хоче, про що хоче 

і коли хоче. Однак у громадських місцях, особливо громадському транспорті не 

слід розмовляти по телефону, адже поруч будуть утомлені, хворі люди, хтось 

переживатиме горе, і невдалий жарт чи й просто беззмістовні балачки можуть 

викликати в них агресію. З іншого боку, шахраї можуть використати 

виголошену інформацію проти самого розмовника. У жодному разі не можна 

обговорювати у громадських місцях робочі справи, адже це суперечить 

діловому етикету, є порушенням конфіденційності службової інформації, через 

що можна втратити роботу. 

                                                 

 
5
 ЕЛІПСИС, ЕЛІПС (гр. еlleipsis – пропуск, нестача) – це стилістична фігура, що 

полягає у відсутності певного члена речення чи словосполучення, але які можна легко 

відновити за змістом мовлення: „гарна робота – жодних зауважень”; „звільнити – останній 

вихід”, „причина відсутності – хвороба”. 
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Якщо ж телефонний дзвінок все ж пролунав, наприклад, у маршрутному 

таксі, то тоді можна взяти слухавку, тихо привітатися, вибачитися і перенести 

розмову на той час, коли особа буде дома або на робочому місці (якщо дзвінок 

пов’язаний з роботою). На телефоні слід установити помірний тон аби дзвінок 

чув лише його власник (голосні звуки втомлюють і дратують тих, хто поруч 

працює або їде в транспорті, тому рано чи пізно через свою гучну музику особа 

зазнає агресії від інших). 

На початку нарад, зборів, інших колективних заходів усі повинні 

вимкнути телефон або поставити його на беззвучний режим. Це також потрібно 

робити перед початком бесіди з керівником, підлеглим, партнером чи клієнтом. 

Обов’язково потрібно вимикати телефони або хоч би звук у театрах 

і кінотеатрах, у навчальних закладах на час занять. Ні викладач, ні студенти не 

можуть виходити під час занять з аудиторії аби відповісти на дзвінок. Це 

допускається тільки у крайніх життєвих ситуаціях (тоді студент повинен вийти 

якомога непомітно, не створюючи шуму, не перериваючи заняття проханням). 

У робочий час не слід телефонувати в особистих справах родичам чи 

друзями. Якщо працівник має неповнолітніх дітей-школярів, студентів, то він 

повинен привчити їх телефонувати тільки у важливій потребі. У свою чергу 

батьки повинні знати розклад занять дитини і телефонувати їй тільки в час 

перерви, не порушуючи навчального процесу. 
 

 

Бесіда 

 

Бесіда – це найбільш поширена форма професійного спілкування двох 

осіб або більше осіб (зазвичай ситуація „підлеглий – керівник”, „ділові 

партнери”). 

Практикою вироблено основні принципи службової бесіди керівника 

з підлеглими: 

1. Керівник повинен заздалегідь повідомити підлеглому про бесіду та її 

тему. 

2. Слід продумати час і місце для розмови, мати конкретну мету 

(розібратися в ситуації, почути зізнання, заспокоїти, поінформувати тощо), 

укласти план, можливо, навіть написати текст запитань, аргументів. 

3. Перед початком бесіди потрібно мати найповнішу інформацію про 

співробітника (освіту, службові досягнення, родину, уподобання тощо, для 

цього слід ознайомитися з особовою справою працівника, можливо, поговорити 

з тими, хто товаришує із працівником). 

4. Тон будь-якої ділової розмови повинен бути нейтральним. Слід обрати 

манеру бесіди, ураховуючи вік, стать, статус і тип нервової системи 

підлеглого. У розмові потрібно оцінювати психічний стан співрозмовника. 

Важливо вміти ставити запитання і вислуховувати співрозмовника. Чим 

детальніше буде викладено проблему, тим більше можливостей знайти її 

правильне рішення. У жодному разі не можна розпочинати бесіду з відмови чи 
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ствердження неможливості вирішити проблему, зазвичай це викликає 

негативну реакцію і призводить до конфлікту. 

5. Під час розмови не варто займатися сторонніми справами, переривати 

бесіду телефонними розмовами. В ідеалі перед початком розмови мобільні 

телефони потрібно вимкнути або поставити на беззвучний режим. Якщо 

ж телефонний дзвінок все ж пролунав, то потрібно вибачитися перед 

співрозмовником, зняти слухавку і перенести телефонну розмову на інший час. 

6. Під час бесіди слід бути щирим, уважно вислуховувати відповіді, 

заперечення, контраргументи. 

7. Досягнувши поставленої мети, керівник повинен тактовно завершити 

службову бесіду. 

8. Важливо дотримуватися конфіденційності отриманої під час бесіди 

інформації. 

Працівник також повинен під час бесіди дотримуватися певних правил: 

1. Слід прийти за 3–5 хвилин до початку бесіди, назвати секретарю своє 

прізвище, мету приходу. 

2. Під час бесіди дотримуватися субординації, уважно слухати керівника, 

не уникати його погляду (щоб у нього не склалося враження про нещирість 

намірів). 

3. Відповідати чітко і лаконічно, без зайвих жестів, міміки, емоцій. 

Відповіді потрібно будувати згідно із запитанням. 

4. Якщо керівник завершив бесіду, не намагатися продовжувати її. Якщо 

ж невирішене питання є дуже важливим для підлеглого, то тоді йому краще 

прийти пізніше, коли керівник матиме інший настрій. 

 

 

Типи запитань у бесіді 

 

Для того щоб правильно побудувати бесіду, потрібно знати про види 

запитань і відповідей. Запитання поділяються на закриті, відкриті, дзеркальні, 

риторичні і переломні. 

Закриті запитання передбачають коротку й однозначну відповідь „Так”, 

„Ні”, наприклад: „Ви виконали поставлене завдання?”. Якщо бесіду будувати 

тільки на закритих запитаннях, то співрозмовник почуватиметься як на допиті, 

він не матиме змоги висловитися повніше, а це не сприяє контакту. 

Відкриті запитання передбачають розгорнену відповідь, міркування 

співрозмовника стосовно тієї чи іншої проблеми, не тільки оцінювання 

ситуації, але і її пояснення, наприклад: „Чому ви не виконали завдання 

вчасно?”. Такі запитання потребують обдумування відповіді, тому можна 

отримати коротку, суху відповідь, що не прояснить позицію співрозмовника. 

З іншого боку, при відкритих запитаннях можна втратити ініціативу і контроль 

над бесідою, яку співбесідник може повернути у русло свої інтересів. 

Дзеркальні запитання − повторення із запитальною інтонацією частини 

твердження мовця, це дає можливість показати останньому, що його уважно 

слухають. 
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Риторичні запитання − це запитання, відповідь на які є очевидною. Такі 

запитання дають можливість отримати мовчазну згоду співрозмовника, 

наприклад: „Ви хочете підвищення заробітної плати?”. 

Переломні запитання дають можливість перейти до нової теми, 

проблеми у випадках, коли вже отримано досить інформації з однієї проблеми 

і є сенс перейти до іншої, або коли відчувається небажання співбесідника 

обговорювати щось. 

Чергуючи різні види запитань можна не тільки отримати інформацію, але 

і зрозуміти співбесідника, максимально його активізувати. Аби уникнути 

конфліктних ситуацій, не слід ставити некоректні, провокативні запитання, 

особливо, про особистісні стосунки, ставлення до кого-небудь. Наприклад, 

некоректним є запитання „Як ви ставитеся до керівника?”, але коректно 

запитати: „Чи підтримуєте Ви реформи, запропоновані керівником?”. 

Слід розрізняти помилкові відповіді через некомпетентність 

співрозмовника або його неправильну поінформованість від навмисно 

неправильних відповідей, коли мовець свідомо прагне ввести в оману учасників 

спілкування. 

 

 

Дискусія 

 

Дискусія − обговорення певної проблеми з метою досягнення істини, 

компромісу. 

В ідеалі потрібно заздалегідь попередити учасників про тему дискусії, 

зацікавивши їх, спонукаючи їх до роздумів, але це можна зробити і на початку 

дискусії. На початку засідання слід обрати секретаря, який записуватиме всі 

пропозиції. Розпочинаючи дискусію, голова оголошує її тему, пропонує план 

обговорення. Такий вступ повинен тривати не більше, ніж 5 хв. 

Учасники дискусії почергово висловлюють свої положення, думки, 

спростування, у результаті чого дискусія набуває логічного зв’язного 

характеру. Мовні засоби дискутування для всіх учасників 

є толерантними. У процесі подальшого обговорення відбувається пошук різних, 

альтернативних думок, виявляються протилежності і суперечності, 

спростування шляхом доказів на користь тієї чи іншої точки зору. Основні 

правила дискусії: 

1. Усі повинні висловлювати свої думки відкрито. 

2. Не варто говорити надто довго і часто. 

3. Слід поважати позиції усіх учасників дискусії. 

4. У жодному разі не можна перебивати опонентів. 

5. Слід уникати відвертої критики і категоричних висновків. 

Аргументами в дискусії можуть бути загальновідомі факти, думки та 

міркування авторитетних людей, власні судження, зроблені за допомогою 

спостережень, аналізу, досвіду. При доборі аргументів вирішальне значення 

повинна мати орієнтація на співбесідника. 
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Техніка проведення наради 

 

Нарада – основна форма управлінської діяльності, один 

з найефективніших способів обговорення важливих оперативних і стратегічних 

питань в усіх сферах виробничого, громадського і політичного життя. Наради 

дають змогу інформувати працівників про плани керівництва, спільно 

аналізувати важливі питання і висловлювати свої думки, пропозиції, 

ухвалювати адекватні рішення. 

Якщо на збори запрошуються всі працівники організації/структурного 

підрозділу, то на нараду лише керівники і провідні фахівці. Опитування 

свідчать, що менеджери середньої ланки 50–70% свого робочого часу 

проводять на нарадах. 

Нараду готує керівник разом зі своїми заступниками. При підготовці 

заходу слід чітко визначити її мету, коло учасників, установити дату, час і місце 

проведення. Оптимальна кількість учасників наради як однієї з колективних 

форм обговорення – 10–12 осіб. Якщо людей менше, а отже, менше різних 

поглядів на проблему, то і користі від такої наради буде мало. Якщо кількість 

учасників перевищує 20 осіб, то доцільніше поділити їх на дві групи, вислухати 

думки всіх, а потім порівняти висновки обох груп. Кожен учасник наради 

повинен заздалегідь знати її тематику і мету. 

Наради доцільно проводити за спільним довгим столом, де чільному місці 

буде керівник і секретар заходу, який записуватиме всі пропозиції. Усі 

учасники зможуть зручно розміститися і мати візуальний контакт один з одним. 

Приміщення для нарад повинне мати гарну звукоізоляцію, вентиляцію 

і комфортний мікроклімат, зручні стільці. На столі має бути вода, філіжанки, 

папір і ручки для записування інформації. 

Найбільш оптимальними днями тижня для проведення нарад є середа 

і четвер; час проведення – між 16 і 18 год (проведення ділових нарад у першій 

половині дня порушить трудовий ритм співробітників). На початку наради 

встановлюється її тривалість, особливості регламенту і складання протоколу. 

Наради повинні бути короткими, інформативними, а їх учасники повинні 

мати безпосередній стосунок до розв’язуваної проблеми. Оптимальна 

тривалість не повинна перевищувати 45–60 хв. Тому, якщо нарада затягується, 

слід зробити перерву на 10–15 хв, оскільки після 90 хв роботи люди 

втомлюються, байдужіють до обговорюваних питань, у них з’являється 

схильність до ухвалення ризикованих рішень аби швидше завершити захід. 

Нараду в будь-якій організації, як правило, проводить її керівник. Його 

завдання полягає не у виголошенні промови чи доповіді. Він має розпочати 

нараду і в короткому вступному слові охарактеризувати проблему. Під час 

наради керівник за допомогою запитань повинен заохочувати людей до 

висловлювання думок, ставити на обговорення нові проблеми, стежити за 

ходом обговорення, обмірковувати і добирати слушні запитання, 

систематизувати різні погляди, учасно робити висновки, уважно прислухатися 
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до висловлювань кожного. Практикою було визначено певні етичні чинники 

забезпечення ефективності наради: 

• результат обговорення залежить від моральної та психологічної 

атмосфери наради, моральних і психологічних якостей керівника (навряд чи 

зможе успішно провести нараду людина, яка порушує етичні норми, зверхньо 

ставиться до її учасників, недооцінює їх; важливо, щоб керівник однаково 

ставився до всіх учасників наради); 

• учасники наради за професійними якостями та досвідом роботи мають 

бути спроможні розв’язати проблему, а поставлена проблема має відповідати 

інтелектуальному та професійному рівню її учасників; 

• слід врахувати і ретельно проаналізувати всі висловлені на нараді 

думки, обговорення має бути вільним, невимушеним, без тиску з боку 

керівника. 

Наприкінці наради керівник підбиває підсумки, акцентує увагу на 

раціональних пропозиціях, що прозвучали під час обговорення проблеми. 

Нарада завершується ухваленням рішення і визначенням контролю та мірила 

його реалізації. Якщо згодом виявиться, що колегіальне рішення було 

помилковим, то воно коригується шляхом нового колективного розгляду без 

пошуку винного. 

Оперативна нарада відбувається в точно визначений час і скликається 

для отримання інформації про поточний стан справ. 

Інструктивна нарада організовується з метою доведення до керівників 

середньої ланки загального завдання чи розпорядження, яке ті у свою чергу 

повинні повідомити своїм підлеглим. 

На проблемну нараду скликається невеличке коло спеціалістів для 

вирішення виробничої проблеми. Такі наради зазвичай відбуваються у формі 

мозкового штурму. 

 

Мозковий штурм (брейнстормінг) – це метод колективного пошуку 

вирішення виробничого завдання чи проблеми. Техніка мозкового штурму 

спрямована на спонтанне генерування великої кількості ідей для вирішення 

завдання/проблеми. Для цього керівник збирає групу спеціалістів, коротко 

характеризує суть проблеми і просить пропонувати шляхи вирішення 

завдання/проблеми (оптимальна кількість учасників 10 осіб, які вже вирішували 

подібні проблеми чи мають безпосередній стосунок до проблеми). 

На першому етапі всі присутні, по можливості, дають свої пропозиції, 

хтось із присутніх їх записує, інші учасники поки що не дають їм оцінку. 

Шляхом мозкового штурму можна за 5–10 хв отримати значну кількість ідей 

(сам керівник, навіть дуже розумний і досвічений, стільки не придумає). 

На другому етапі з усіх ідей учасники разом визначають 4–5 найбільш 

удалих рішень. На третьому етапі можна використати техніку „дерева рішень”. 

Для цього учасники обговорюють кожен варіант рішення, записуючи у дві 

колонки їх переваги і недоліки. Утілюється в життя та пропозиція, що має 

найбільшу кількість переваг або найменшу кількість недоліків. 
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Збори як форма ухвалення колективного рішення 
 

Збори проводяться з метою спільного осмислення певного питання, що 

хвилює громадськість. На обговорення збираються люди, яких об’єднує 

спільний інтерес (збори акціонерів, академічної групи, трудового колективу, 

партійні збори, збори громадян для висунення кандидата в депутати тощо). 

Підготовкою до зборів трудового колективу займається робоча група, 

члени якої найбільше зацікавлені в результаті. На підготовчому етапі слід 

сформулювати тему зборів, визначити час і місце їх проведення, а також 

основні питання для колективного обговорення (не бажано виносити більше 

п’яти питань; з кожного питання слід обрати доповідача серед найбільш 

кваліфікованих та авторитетних працівників, які глибоко проаналізують 

проблему, підготують відповідний матеріал і викладуть його на зборах). Усю 

цю інформацію потрібно розвішати у вигляді оголошень у багатьох людних 

місцях організації (при вході до офісу, адмінкорпусу, цеху, їдальні, у місцях для 

паління). 

На початку зборів усі присутні разом обирають голову заходу і секретаря, 

що записуватиме хід зборів і всі пропозиції (нині все спочатку записується на 

технічні пристрої, а потім секретар, поетапно зупиняючи запис, складає 

протокол), а також ухвалюють регламент роботи заходу (як правило, для 

основного повідомлення надається 10–15 хвилин, для інших виступів – 3–

5 хвилин). 

На основному етапі обговорюються питання порядку денного за 

однаковою процедурою СЛУХАЛИ – ВИСТУПИЛИ – УХВАЛИЛИ. Після 

основної доповіді з питання порядку денного (СЛУХАЛИ) починається її 

обговорення. Виступати може будь-хто з учасників зборів, кого щось 

схвилювало в доповіді (ВИСТУПИЛИ). 

Процесом обговорення керує голова зборів, від якого залежать їх хід 

і результати. Щоб не тиснути на присутніх авторитетом, голові не слід самому 

багато говорити. Він це може робити тільки тоді, коли не вистачає інформації 

для пошуку нового погляду на вже відому проблему. Слід ставитися до всіх 

з повагою, однаково, не засуджувати будь-кого з учасників за його, можливо, 

некомпетентну думку. Учасники зборів почергово виголошують свої 

положення, думки, спростування, у результаті чого спілкування набуває 

логічного зв’язного характеру. Саме під час обговорення яскраво виявляються 

етика та культура спілкування учасників заходу, яким не слід порушувати 

певних правил: 

1. Важливо дотримуватися ухваленого регламенту. 

2. До обговорення теми слід заздалегідь підготуватися (підготовлені 

виступи є найефективнішими). 

3. Висловлювати свої думки відкрито, не говорити надто довго і часто. 

3. Слід поважати позиції всіх учасників, уважно слухати їх і не 

перебивати (зупинити виступника і надати слово іншій особі може тільки 

голова). 
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5. Слід уникати категоричних висновків і відвертої критики опонентів, не 

робити зауважень щодо особистісних їх якостей, не перетворювати збори на 

суперечку. 

Як правило, обговорення питання порядку денного припиняється тоді, 

коли на запитання „Чи є ще пропозиції з обговорюваної проблеми?” відповіді 

немає. Тоді президія чи спеціальна група систематизують внесені пропозиції. 

Важливо добрати раціональні ідеї, не обговорюючи невдалі ідеї, виявляючи 

цим неповагу до їх авторів. Президія або робоча група виносить на обговорення 

проект рішення, який пропонується учасниками зборів. Якщо до 

запропонованого та винесеного на розгляд документа учасники зборів 

ставляться позитивно, він виноситься на голосування й ухвалюється, якщо за 

нього голосує більшість присутніх на зборах учасників. Рішення має бути 

конкретним, із зазначенням виконавців і термінів виконання (записується в 

графу УХВАЛИЛИ). 

Завершальний етап зборів – підбиття підсумків. Це робить голова, проте 

він може доручити це і досвідченому спеціалісту з числа членів президії, який 

оцінить повноту і глибину розкриття теми, новизну інформації, відзначить різні 

точки зору, наголосить на значущих результатах обговорення. 

Збори не повинні тривати понад 90 хв. Зловживання часом може 

викликати роздратування у присутніх. Голова має відчути момент, після якого 

інтерес до обговорення спадає, і зробити підсумки. Якщо збори затягуються, то 

голові краще зробити перерву на 10–15 хв. 

Хід обговорення проблеми, усі ухвалені рішення обов’язково фіксуються 

в протоколі зборів. 

 

 

Техніка партнерських перемовин 
 

  Освіта полягає не в кількості знань, 

а в повному розумінні й умілому 

застосуванні всього того, що знаєш 

А. Дістервег 

 

Перемовини (переговори) – це обмін думками між партнерами по бізнесу, 

домовляння про що-небудь. 

Перемовини проводяться на різних рівнях з різною кількістю учасників, 

можуть мати як неофіційний, так і протокольний характер. На практиці 

склалося кілька стратегій, підходів до ведення перемовин залежно від 

психологічних якостей їх учасників. 

Перша стратегія проведення перемовин зводиться до протистояння 

крайніх позицій партнерів, коли, наприклад, м’яка за характером людина під 

час перемовин прагне позитивного вирішення питання, намагається уникнути 

міжособистісного конфлікту і заради досягнення згоди готова на поступки, але 

при цьому залишається ображеною. Водночас інший учасник перемовин, 

жорсткий за характером, розглядає кожну ситуацію як змагання волі, уперто 
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стоїть на своєму, ігнорує етичні норми і хоче задовольнити лише власні 

інтереси. 

Другий стратегічний підхід – це середина між м’якістю та жорсткістю. 

Однак дотримуватися „золотої” середини, тобто вести перемовини так, щоб 

досягти своєї мети і водночас не зіпсувати відносини з людьми, досить важко 

і не всім вдається. Ситуація, коли кожна сторона в переговорах займає певну 

позицію й жорстко захищає її, називається позиційним торгом. 

Третій стратегічний підхід – принципові перемовини (розроблено 

в межах Гарвардського проекту) – передбачає розв’язання проблеми 

з урахуванням інтересів обох сторін, прагнення отримати результат, 

обґрунтований справедливими нормами, критеріями незалежно від волі жодної 

зі сторін. Ця стратегія передбачає жорсткий підхід до розгляду суті справи, але 

м’який підхід до учасників перемовин і дає змогу ухвалити справедливе 

рішення, яке б задовольнило обидві сторони. 

Готуючись до перемовин, слід вивчити не лише психологію і репутацію 

партнерів, а й манеру їх поведінки. Для досягнення успіхів у переговорах 

неабияке значення має те, яке враження справлять їх учасники один на одного. 

Не можна забувати про одяг, приміщення, поведінку, умови проведення 

перемовин. 

Перемовини потрібно вести, дотримуючись етичних норм: чесно, 

справедливо і на рівноправних умовах. Не слід вдаватися під час перемовин до 

«психологічної війни»: робити випади щодо особистісних якостей і поведінки, 

зловживати зауваженнями, вимагати повторювати одне й те саме кілька разів, 

не відповідати на запитання, перекручувати сказане. Якщо сторона намагається 

зірвати переговори (свідомо порушує етичні норми, обдурює, погрожує, тисне 

тощо), то зустріч краще завершити. Не варто відповідати на погрози або образи, 

інакше перемовини ніколи не будуть успішними. Аби зберегти добрі стосунки 

потрібно: 

а) контролювати власне мовлення, поведінку, зважати на реакцію 

партнера: якщо в нього є негативні емоції, доцільно дати йому можливість 

своєчасно „випустити пару” (для цього можна пожартувати, змінити інтонацію 

або вибачитися); 

б) якщо відчувається непорозуміння, слід спокійно вислухати партнера 

(можна попросити, щоб він повторив найважливіші думки), а потім уточнити, 

нейтралізувати, спростувати його аргументи. 

Не підтримуючи пропозицію співбесідника (-ів), слід делікатно їм 

відмовити: 

 
У цілому Ваша пропозиція є прийнятною, однак… 
Наша позиція дещо не збігається з Вашою… 
Ми виходимо трохи з іншого розуміння ситуації… 
Ми стоїмо на інших позиціях… 
Погоджуємося з більшістю Ваших пропозицій, та все ж маємо певні 

зауваження… 
Важко погодитися з Вашим проектом, оскільки його реалізація має певні 

складнощі… 



35 

Нас не зовсім влаштовують запропоновані Вами умови… 
Ми бачимо вирішення цієї проблеми дещо інакше… 
На жаль, фінансовий стан компанії не дозволяє задовольнити Ваше 

прохання… 
На превеликий жаль, адміністрація не може прийняти Ваші умови… 
Ми цінуємо Ваші зусилля, але, на жаль, змушені відмовити Вам… 
 

Щоб відійти від прямої відповіді, можна скористатися формулами: 

 
На Ваше запитання важко однозначно відповісти. Справа в тому, що… 
На це можна дати тільки загальну відповідь… 
Ми бачимо це тільки в дуже загальних рисах… 
Нам важко судити про це… 
На жаль, у нас немає точної інформації про це… 
 

Для відстоювання своєї позиції можна взяти такі фрази: 

 
Пропоную повернутися до обговорення цього пункту трохи з іншої позиції… 
Давайте розглянемо й інші сторони цього рішення… 
Хотілося б отримати додаткову інформацію з цього питання… 
Мені видається, що ми трохи відійшли від теми нашої розмови. Тому пропоную 

повернутися до обговорення … пункту нашого договору… 
Пропонуємо інші шляхи вирішення цього питання. У зв’язку з цим варто 

уточнити деякі моменти… 
Давайте дізнаємося висновки експертів з цього питання… 

 

Для вираження сумніву і невпевненості підійдуть формули: 

 
У нас поки що не склалася остаточна думка про… 
Ми обрали інший спосіб вирішення питання, оскільки маємо іншу інформацію… 
Нам видається, що таке рішення є дещо завчасним… 
Не зовсім упевнений у необхідності…. 

 

Захищаючи інтереси свого підприємства, потрібно виявляти твердість. 

Але водночас там, де можна, бажано поступитися партнерові, ураховуючи його 

інтереси. Навряд чи інша сторона прислухається до вас, якщо ви не будете 

виявляти увагу до її інтересів і пропозицій. 

Позитивний результат перемовин – це не перемога одного і поразка 

іншого, певний виграш повинна мати кожна сторона. 

 

Публічний виступ 
 

  Говорити, не думаючи, – все 

одно, що стріляти, не цілячись. 

М. С. Сервантес 

 

Публічний виступ – це публічно виголошена доповідь, промова, лекція. 

Підготовка до виступу передбачає насамперед глибоке ознайомлення із 
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предметом виступу і написання тексту промови. У тексті виступу слід надавати 

перевагу коротким реченням, оскільки вони легше сприймаються на слух 

Кожен виступ складається з трьох умовних частин: 

1. У вступі окреслюється проблема і наголошується її актуальність для 

слухачів (наприклад: „Якщо ви хочете вигідно вкласти гроші і не турбуватися 

про їх безпеку, то наші поради для Вас...” або „Якщо ви піклуєтесь про своє 

здоров’я і слідкуєте за своїм харчуванням, то цей виступ для Вас...”). 

2. В основній частині, викладаючи матеріал, слід поєднувати теорію 

з яскравими прикладами, але водночас не перевантажувати виступ фактами. 

Щоб промова не була нудною, одноманітною, слід використовувати афоризми, 

крилаті вислови, а також замінювати часто вживані слова синонімами. 

3. У висновку підбиваємо підсумок усього сказаного, наголошуємо 

і повторюємо ключові моменти виступу, даємо поради. 

 

Практичні поради для мовної поведінки під час публічного виступу 

 

Перед виступом промовця-початківця зазвичай охоплює хвилювання, 

страх. Помилки на початку виступу особливо небезпечні, бо не тільки зіпсують 

настій ораторові, але й можуть відхилити його від теми. Якщо початок буде 

вдалим, то це додасть промовцю впевненості до кінця виступу. Найбільш 

важливим є зоровий контакт з аудиторією, тому в жодному разі не можна 

читати промову, до тексту можна лише час від часу підглядати. 

Спочатку промову варто виголосити перед дзеркалом і прослідкувати за 

власними мімікою, жестами, а ще краще – перед близькими: сторонній 

неупереджений погляд одразу „зафіксує” жести-паразити (чухання вуха чи 

потилиці, тримання рук у кишені, нервове перебирання ґудзиків на одязі, 

авторучок) чи слова-паразити (ну..., е-е-е..., значить, це... та ін.). Якщо близькі 

відзначили в мовленні слова-паразити, то боротися з ними можна, наприклад, 

одягнувши гумовий пасок на руку, яку тримає слухач: як тільки звучить 

слово/звук-паразит, то слухач натягує пасок і ляскає ним по руці промовця. 

Не варто стояти нерухомо, слід допомагати собі жестами, мімікою. 

Заклякле обличчя оратора не викликає довіри і лишає враження напруженості. 

Потрібно продумати можливі жести і рухи. Кроки уперед підсилюють 

значущість сказаного. Кроки назад свідчать про завершення теми. Відступаючи 

назад, промовець ніби дає можливість „відпочити” аудиторії щоб потім перейти 

до іншої частини промови. Якщо рухів багато, то у слухачів складеться 

враження, що промовець розгублений, метушливий. з цього приводу 

К. Станіславський писав: „Зайві жести − це сміття. Гра актора, переобтяжена 

багатьма жестами, подібна до малюнка, зробленого на брудному аркуші паперу 

<...>, нехай кожний актор передусім приборкає свої жести настільки, щоб не 

вони володіли ним, а він ними”. Якщо навпаки – жестів буде мало і недоладних, 

то промовець виглядатиме переляканим, невпевненим у собі, і навряд чи 

переконає присутніх в доцільності своїх пропозицій. 

Для активізації уваги аудиторії час від часу потрібно змінювати темп 

виступу, знижувати і підвищувати голос. Аби підкреслити значущість тієї чи 
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іншої фрази, промовець може виголошувати її повільно, виразно, інтонаційно 

підкреслюючи окремі слова. Якщо аудиторія не слухає або слухає неуважно, 

оратор може зупинитися − пауза приверне увагу слухачів, окрім того, 

дозволить виділити те головне, що прозвучить далі. Періодично потрібно 

ставити запитання, пов’язані зі змістом промови, це загострить і активізує увагу 

аудиторії. З іншого боку, не варто звертатися до слухачів із запитаннями „Вам 

зрозуміло?”, „Вам ясно?”, які свідчать, що лектор недооцінює слухачів і цим 

ображає їх. 

Кожен промовець повинен бути готовим до того, що його не слухатимуть 

або перебиватимуть. На більшість зауважень можна не зважати, наче вони і не 

звучали. Іноді можна здивувати настирного опонента, коротко відповівши 

„Щиро дякую за зауваження”, і продовжити виступ, або спокійно відповісти, 

що якраз ця тема буде висвітлена пізніше. У жодному разі не можна кидати 

фрази на зразок „Не заважайте”, „Я Вас попереджаю”, „Ваше зауваження 

недоречне” або „Ви не дослухали, а вже кричите”. Можна попросити повторити 

запитання, даючи можливість настирнику і слухачам оцінити його безглуздість. 

Іноді можна використати метод „Так, але...”, при цьому слід уникати довгих 

висновків. 

Час від часу потрібно звертатися до слухачів („Шановні присутні! 

Панове! Послухайте, будь ласка!”, „Панове, прошу звернути на це увагу”, „Ще 

раз звертаємо Вашу увагу на цю обставину”, „Переходимо до аналізу доказів” 

тощо). Важливим засобом будь-якої промови є вміле використання прислів’їв, 

приказок, яскравих образів, гумору, іронії, сарказму, сатири, однак тут потрібно 

пам’ятати про тактовність. Так, стосовно високих цін за послуги у власній 

компанії і низьких у конкурентній можна сказати: „Дешева рибка – ріденька 

юшка” чи „Якщо сир безкоштовний, то Ви в мишоловці”. Таким чином, можна 

непрямо підвести клієнта до того, що якісні послуги не можуть коштувати 

дешево. 

Під час виступу потрібно триматися впевнено, але скромно, створюючи 

атмосферу приязності, товариськості, вільного і рівноправного обміну думками. 

Необхідно передбачати і враховувати реакцію слухачів. Не слід втрачати 

дистанцію між слухачами, але і не підкреслювати її надто; не рекламувати себе; 

не характеризувати аудиторію негативно; не змушувати відповідати, коли того 

не хочуть. 

Не слід виголошувати промови в непровітреному, душному приміщенні із 

надто сухим повітрям або виступати на вулиці при низькій 

температурі. У жодному разі не потрібно підвищувати голос − надмірне 

напруження голосових зв’язок призведе до розладу всього мовного апарата. 

Голос людини − своєрідний музичний інструмент. Умовно діапазон голосу 

поділяється на нижній, середній і верхній регістри. Під час виступу не можна 

користуватися одним регістром – говорити „струмочком”, оскільки монотонне 

і безбарвне мовлення швидко стомлює і заколисує слухача. Промову потрібно 

будувати так, щоб сам її зміст потребував постійної зміни інтонації. 

У великих аудиторіях потрібно говорити голосно, оскільки тихий голос 

справляє враження невпевненості в собі чи неволодіння 
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матеріалом. У маленьких приміщеннях потрібно говорити тихіше, бо високий 

голос підсвідомо сприймається слухачами як агресія, викликає спротив 

і заважає неупередженому осмисленню матеріалу. Як зауважував А. Коні, 

„говорити слід чітко, голосно, не монотонно, по можливості виразно і просто. 

В інтонації має бути впевненість, переконаність, сила. Не повинно бути 

повчального тону, бридкого і непотрібного”. 

Слід використовувати помірний темп мовлення (60–70 слів на хвилину), 

уникати розтягування слів. Поза оратора має бути вільною: голова піднята, в 

ідеалі він повинен стояти, аби грудна клітка не була стиснута. Важливою 

є чистота голосу − відсутність у ньому таких вад як хрипота, сиплість, 

картавість, гугнявість. Цицерон зазначав: „Що стосується вправ для розвитку 

голосу, дихання, рухів тіла, язика, то для них потрібні не стільки правила 

науки, скільки праця. Тут необхідно з великою суворістю відбирати собі взірці 

для наслідування; причому приглядатися ми повинні не лише до ораторів, а 

й до акторів, аби наша невправність не вилилась у якусь огидну і шкідливу 

звичку”. 

Не слід для виступу одягати оригінальні, яскраві речі, особливо „диких”, 

неприродних кольорів. Потрібно по можливості уникати блискучих ґудзиків, 

оригінальних, коштовних прикрас, авторучок, хусточок, які стирчатимуть із 

кишень – все це відволікатиме від змісту промови, викликатиме роздратування 

у слухачів. 

Імпровізація (експромт) – виголошення промов, складання віршів, 

музики без попередньої підготовки; принагідний виступ без підготовки. 

 

 

Особливості вимови і наголошування слів, поширених 

у професійному спілкуванні 

 

Усне мовлення неможливе насамперед без знання і використання 

орфоепічних
6
 норм − правильної вимови звуків і правильного наголошування 

слів. 

Загалом, порівняно з російською мовою, в українській мові вимова звуків 

чітка і виразна. Найчастіше написане читається без усяких особливостей, тому 

при вивченні української мови універсальним є принцип „які звуки чуємо, такі 

літери і пишемо, які літери бачимо, такі звуки і вимовляємо”, хоча, безумовно, 

деякі особливості є: 

1. Наголошені голосні вимовляються ясно і не плутаються одна з одною. 

Ненаголошені голосні [е], [и] менш виразні: ненаголошений [е] наближається 

                                                 

 
6
Фонетика (грец. рhonetikos − звуковий, від phone − звук) – розділ мовознавства, 

присвячений вивченню звукових особливостей мови: способам творення звуків, 

закономірностям сполучення звуків, різним звуковим змінам, а також наголосу та інтонації. 

Орфоепія – це система загальноприйнятих правил як наголошувати слова, а також як 

вимовляти звуки в різних позиціях, у сполученнях з іншими звуками. 
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у вимові до [и], особливо перед складом з [и], [і], [у], у свою чергу 

ненаголошений [и] наближається до [е], наприклад: [кре
и
дит], [ди

е
ректор], 

[вексе
и
ль], [не

и
сут'], [де

и
позит], [ре

и
це

и
див], [викри

е
ви

е
ти]. 

2. Звук [р] в українській мові ствердів і твердо вимовляється в кінці слова 

чи складу: [карйера], [вахтер], [пор‘адок], [ур‘ад]. 

3. Губні [б], [п], [в], [м], [ф] в усіх позиціях вимовляються твердо: 

[фйучерсний], [пеўни
е
й], [пйат'], [субйект]. Але перед [і] та в деяких словах 

перед [а] губні вимовляються напівпом’якшено: [арб‘ітраж], [б‘іржа], [в‘іце], 

[м‘ібор] [м‘ікс], [куп‘іўл'а] [ф‘ікси
е
нг]. 

4. Звуки [дж] та [дз] в коренях слів завжди вимовляються як один звук: 

[джобе
и
р], [ле

и
ве

и
ридж], [йіжджу], [др‘іждж‘і], [п‘ідтвердже

и
н'і], [кукурудза], 

[дзеркал'ний]. 

5. Дзвінкі приголосні і в кінці слова, і в середині слів перед глухими 

вимовляються дзвінко: [оверсолд], [об‘іг], [в‘іза], [спред], [закладка], але! 

[лехко], [вохко], [н'іхті], [к‘іхт'і]. 

6. Глухі приголосні перед дзвінкими в середині слова одзвінчуються: 

[айзберг], [фудбол], [молод'ба], [воґзал]. 

7. Шиплячі звуки в кінці слова і складу, а також перед голосними [и], [е], 

[а], [о], [у], крім подвоєних, вимовляються твердо: [п‘іч], [н'іч], [жур‘і], 

[маржа], [бро
у
шура], [парфуми

е
], [кеш], [тиша], [шости

е
й], [шеп‘іт], [шчо], 

[кулаж]. 

8. Перед голосними [е], [и] приголосні вимовляються твердо: [санкц'ійа], 

[оферта], [де
и
кан], [ди

е
зел'], [диле

и
р], [в‘іне

и
грет], [ле

и
каж]. 

9. Звукосполучення [тц] [шц], [чц], [жц], перед кінцевим звуком [і] 

в давальному і місцевому відмінках однини звучать як [ц':], [с'ц], [з'ц], 

наприклад: [вируц':і], [ниц':і], [викруц':і]. 

10. Буквосполучення -ться в дієслівних формах звучить як -цця [ц':а], 

наприклад: [коле
и
ц':а], [наўчиц':а], [знайомл'ац':а]. 

11. Слід розрізняти звуки [г] і [ґ] і відповідно правильно їх уживати. Звук 

[г] вимовляється в більшості українських та іншомовних слів, наприклад: 

[гоут'іўка], [гарант], [готел'], [габарит], [холди
е
нг], [г‘ібрид], [г‘ігант], 

[рейти
е
нг], [Г‘юго]. Звук [ґ] вживається в українських словах [ґатунок], [ґрунт], 

[ґанок], [ґава], [ґвалт], [ґандж], [ґедз'], [ґонта], [ґудзи
е
к], [ґрав‘ій], а також 

в іншомовних словах [ґенотип], [ґол'ф], [ґл'асé], [ґрадац'ійа], [ґри
е
л'йаж], [Ґете], 

[Маґе
и
лан], [Ґаага] тощо, але загалом слів з таким звуком небагато, тому не 

варто зловживати ним
7
. 

 

Наголос – це інтонаційне виділення певного складу в слові. 

В українській мові (до речі, як і в російській) наголос є вільним, тобто не 

закріпленим за певним складом як в англійській, французькій та інших мовах. 

                                                 

 
7
 у деяких випадках вимова [г] і [ґ] залежить від потрібного значення слова: глей (мул) 

– ґлей (вишневий клей), грати (ігра) – ґрати (решітка), газель (тварина) – ґазель (вірш 

у східній поезії), голка (швейна) – ґолка (сорт пшениці), гніт (гноблення) – ґніт (у свічці). 
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в українських словах наголос може падати на перший (кóлія, вúпадок, сóлодощі, 

дóговір, дóвідка, óбмін, пóзика), другий, третій (скáрга, готíвка, громáдський, 

ненáвидіти − ненáвисть − ненáвисний, урочúстий, безпринцúпний), останній 

склад (пеня', винá, казнá). Відповідно наголошування слів слід тільки 

запам’ятовувати (котрá година?, о котрíй годині?, украíнський, гуртóжиток, 

листопáд, перéпустка, данúна, водопровíд, трубопровíд, димопровíд, але 

електропрóвід). З іншого боку, наголос в українській і російській мовах не 

тільки вільний, але й рухомий, тобто при відмінюванні слів чи утворенні нових 

спільнокореневих слів наголос може змінюватися, наприклад: 
закýплений – закупíвля – закупівéльний 

одрýжувати −одрýжений − одружúти 

актúв – активáтор – активізóваний – активізувáння 

депонéнт – депонувáння – депонувáти 

смак – до смакý 

авáнс – авансóваний 

хімія – хімíчний 

 

В усному мовленні слід зважати і на деякі моменти: 

У багатьох спільнокореневих для української та російської мови словах 

наголос різний: 

укр. рос. укр. рос. 
бéсі

да 

вчóр

а 

вúсо

ко 

глúб

око 

кімн

áта 

кроп

ивá 

кухó

нний 

новú

й 

пóд

руга 

бесéда 

вчерá 

высокó 

глубокó 

кóмната 

крапúва 

кýхонный 

нóвый 

подрýга 

перéкис 

перéпис 

перéхід 

рóзмір 

реєстр

óвий 

рукóпис 

свердлó 

старúй 

пéрекис

ь 

пéрепис

ь 

перехóд 

размéр 

реéстр

овый 

рýкопис

ь 

свéрло 

стáрый 

 

По-різному наголошуються і числівники: 

укр. рос. 
одинáдцять 

чотирнáдцять 

сімдеся'т 

вісімдеся'т 

одúнадцать 

четы'рнадцать 

сéмьдесят 

вóсемьдесят 
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У складних іменниках чоловічого роду, у яких корінь має лише один 

склад, наголос падає на префікс: пóзов, прóдаж, вúклик, нáклад, нáмір, нáпад, 

рóзпад, рóзгляд. Наголошений префікс мають також іменники з суфіксом -ок: 

рóзвиток, нáпрямок, зáлишок, вúсновок, вúпадок. 

У віддієслівних іменниках на -ання наголошується [а], як і в дієслові: 

акцептувáння, реінвестувáння, таргетувáння, трасувáння, хеджувáння, 

виконáння, читáння, наполягáння, завдáння, нарахувáння, видавáння, але 

у двоскладових іменниках наголос падає на кінцевий склад: знання', звання'. 

У дієсловах, утворених від вищого ступеня порівняння прикметників, 

наголошується склад перед суфіксом -іш, -ш-: крáщати, мéншати, густíшати. 

У першій особі однини дієслів теперішнього і майбутнього часу 

найчастіше наголошується закінчення (пишý, ідý, сиджý, принесý, привезý, 

ношý, вяжý, але шúю, мúю, аналізýю, вважáю, бажáю). 

Слова іншомовного походження наголошуються так, як у мові-оригіналі: 

у французькій на останньому складі – актúв, антрáкт, авáль, трансфéрт, 

бульвáр, бюрó, протежé, куртáж, рантьє, бланфíкс
8
; в англійській – на 

першому: брóкер, нéтинг, клíринг, свóпінг, рéверс, рóялті, хóлдинг; у польській, 

латинській, італійській – на передостанньому: авíзо, адáптер, преферéнції, 

пролонгáція, римéса, ремíсія, легітимáція. Слід запам’ятати наголошування 

таких часто вживаних іншомовних термінів як азбéст, алкогóль, Гéнуя, 

індýстрія, індосамéнт, квартáл, пріфíкс, Родóс, спáржа, цéнтнер, фенóмен 

(аналогічний наголос у цих словах і в російській мові). 

У термінах з частками -кратія, -графія, -лог, а також в одиницях 

вимірювання з часткою -метр наголошуються ці частки (демокрáтія, 

аристокрáтія, флюорогрáфія, діалóг, каталóг, полілóг, кіломéтр, сантимéтр, 

децимéтр). Але якщо частка -лог вживається у слові на позначення людини, то 

наголос зміщується на склад перед часткою (філóлог, політóлог, маркетóлог, 

соціóлог, астрóлог, геóлог, алергóлог). 

У словах на позначення галузі і працівника цієї галузі наголос однаковий: 

кулінáрія і кулінáр, металýргія і металýрг, інженéрія та інженéр, гастронóмія 

і гастронóм, але поліграфíя, хірургíя (хоч і полігрáф, хірýрг). 

У словах з часткою -поль наголос падає на склад перед часткою: 

акрóполь, некрóполь, Неáполь, Севастóполь, Сімферóполь. 

Займенники той, цей у родовому і давальному відмінках наголошуються 

на останньому складі (тогó, цьогó, томý, цьомý), а в місцевому, у поєднанні 

з прийменниками – на першому (на тóму, на цьóму, при цьóму). 

Деякі слова, й українські, й іншомовні, мають подвійний наголос: 

мáркетинг − маркéтинг, кóледж (у США, Англії) – колéдж (у Франції, Бельгії, 

Швейцарії), чáрдаш − чардáш, тýніка − тунíка, бáжаний – бажáний, пóмилка 

– помúлка, весня'ний – веснянúй, військóвий – військовúй, нáрівні − нарíвні – 

                                                 

 
8Бланфікс (фр.blanc-fixe – постійні білила) – біла, дуже стійка фарба, що 

використовується для виготовлення глянцевого паперу. 
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нарівнí, мая'чити – маячúти, речовúна – речовинá, оповíдач – оповідáч, 

недáрма – недармá. 

 

У деяких випадках наголос залежить від значення слова: 

артúкул (тип товару; стаття закону) – артикýл (рушничний прийом) 

білкú (білок) – бíлки (білка) 

брóня (документ) – броня' (захисна обшивка) 

вíдомість (документ) – відóмість (відомий) 

зáмір (намір) – замíр (наказова форма від дієслова „міряти”) 

зáраз (у цю ж мить) – за рáз (за один раз) 

контрóлер (пристрій) – контролéр (людина) 

крáсити (прикрашати) – красúти (фарбувати) 

мáрний (даремний, який не має сенсу: марна праця) – марнúй (змарнілий) 

нáзваний (від „називати”) – назвáний (нерідний) 

накúдати (доконаний вид) – накидáти (недоконаний вид) 

рáпорт (документ) – рапóрт (повторювана частина малюнка на тканині 

тощо) 

рáдій (хімічний елемент) − радíй (радіти) 

 

Гендерні аспекти спілкування 

 

До 1960-х рр. психічні або поведінкові властивості, що відрізняють 

чоловіків від жінок, називалися статевими властивостями або відмінностями. 

У сучасному розумінні термін ґендер (англ. gender – рід) до наукового обігу 

було уведено наприкінці 60-х років XX ст. американським психоаналітиком 

Робертом Столлером. Науковець запропонував використовувати поняття ґендер 

для позначення соціальних і культурних аспектів статі. 

Ґендер – соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються 

поняття „чоловік” і „жінка”, психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка 

і жінки як особистостей, на відміну від статі, що позначає біологічні 

відмінності. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає термін ґендер як 

„соціально обумовлені ролі, моделі поведінки, діяльності, а також атрибути, які 

дане суспільство вважає необхідними для чоловіків і жінок”. 

Ґендерні відмінності формуються у процесі соціалізації дитини від 

перших днів народження до статевозрілого віку. Розуміння відмінностей між 

статями формується приблизно з дворічного віку сімейним вихованням, 

школою, взаємодією з іншими дітьми, ігровою активністю. 

Психологи стверджують, що жінки є більш товариськими, активними, 

співчутливими, дбайливими, а чоловіки – автономними, настійливими, 

авторитарними й інтелектуальними. Жінки швидше освоюються в колективі, 

легше встановлюють контакти. 

У мовленні жінок частіше спостерігається неточне („приблизне”) 

називання предметів (наприклад, у магазині: „Покажіть мені, будь ласка, цю 

штуку”); чоловіки ж називають все точно. Жінки частіше вживають слова зі 
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значенням невпевненості (очевидно, мабуть, напевне тощо) й описові вирази 

внутрішніх етапів („Я від усього цього шаленію”) та інші особливості. 

Зазвичай жінки перевершують чоловіків у всьому, що стосується 

мовлення (жінки мають багатший словниковий запас, утворюють складніші 

і різноманітніші речення, що пояснюється не стільки генетичними, скільки 

соціальними особливостями виховання, адже ігри дівчаток вимагають більшої 

кількості мовних актів, у своєму уявному світі дівчатка більше запитують, 

пояснюють, повчають, ніж хлопчики). У спілкуванні жінки емоційніші, здатні 

до співпереживання, їх мовлення насичене описом почуттів, настроїв, емоцій. 

Усе це стало підставою для таких стереотипних характеристик жінки як 

багатослів’я, схильність до перебільшення, непередбачуваність. 

Чоловіче спілкування відрізняється емоційною стриманістю. Чоловічий 

стиль спілкування – активний і предметний, але водночас змагальний і 

конфліктний. Їх самооцінка залежить від успіхів у професійній сфері. Чоловіча 

мораль формулюється в непорушних і постійних правилах. Жінки більш 

ситуативні, залежно від ситуації вони по-своєму інтерпретують етику. Так, 

чоловіки вважають, що не слід втручатися в чиєсь життя, а жінки навпаки – що 

погано не втручатися, якщо хтось потребує твоєї допомоги. 

У мовленні чоловіків простежується більша кількість іменників і дієслів; 

жінки віддають перевагу прикметникам і прислівникам. Жінки спокійніше 

реагують на перебивання мовлення, їх тезаурус містить більшу кількість 

засобів ввічливості, меншу кількість грубих і лайливих виразів. 

Основні характеристики жіночого / чоловічого мовного спілкування 

(запропоновано Д. Танненом). 

1. Ведення розмови. Для чоловіків розмова – це обмін інформацією, а для 

жінок – це взаємодія, жінки схильні ставити на перше місце при спілкуванні 

близькість, а чоловіки – незалежність; увага до деталей у жінок є засобом 

прояву інтересу, створення причетності. Чоловіків дратує увага жінок до 

деталей. 

2. Сфера спілкування. Більшість чоловіків почуваються комфортно, якщо 

виступають публічно, жінки віддають перевагу приватній бесіді. 

3. Статусні позиції. Чоловіки схильні маніпулювати в розмові своїм 

високим статусом, жінки схильні до встановлення близьких відносин, 

почуваються комфортно, коли розмовляють у присутності своїх друзів і людей, 

рівних їм за положенням, а чоловіки – коли їм необхідно встановити і зберегти 

свій статус у групі. Посмішки і жарти в жінок служать для інтеграції інших у 

групи, для іміджу – потреби піти назустріч партнерові по розмові, створити 

гармонію, кооперативний клімат розмови. Посмішки та сміх у чоловіків, 

навпаки, часто вказують на вираження соціального контролю. 

4. Теми обговорення. Чоловіки частіше обговорюють футбол, політику, 

становище на біржі, тобто вважають за краще говорити про суспільно-політичні 

відносини, а не про особисті проблеми, жінок навпаки більше приваблюють 

особистісні теми. 

5. Стиль слухання чоловіків і жінок. Стиль слухання чоловіків 

сфокусований на інформаційному рівні розмови, жіночий – на взаєминах. 
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Істотно різняться й стилі чоловічого і жіночого спілкування: 

Для чоловіків важливою є інформація, тобто факти, цифри і результати. 

Жінки, крім інформації, великою мірою зорієнтовані на атмосферу спілкування, 

на інтерактивні, міжособистісні аспекти. 

Жінки переважно формулюють свої бажання непрямо й очікують від 

чоловіків „відгадування” їх бажань, а тому болісно реагують на приховані 

інтенції співрозмовників. Чоловіки зорієнтовані на прямі прохання, вимоги, 

формулюють пропозиції прямо; жінки – у вигляді запитань. Жінки частіше 

кажуть „гадаю...”, „вважаю...”, навіть тоді, коли цілком переконані у своїй 

правоті. Чоловіки формулюють свої міркування значно категоричніше. Це 

часто спричиняє невпевненість у жінки, стає причиною непорозумінь. 

У розмовах, дискусіях тощо чоловіки частіше, ніж жінки, акцентують на 

власній позиції. Жінки зорієнтовані на загальну атмосферу спілкування, а тому 

їм краще вдається формування гармонійної, позитивної атмосфери перебігу 

комунікації. 

Чоловіки розв’язують конфлікти раціональним способом, за допомогою 

аргументів і переконань; жінки схильні до емоційного їх вирішення. 

У конфліктних ситуаціях жінки частіше, ніж чоловіки, змінюють свої позиції, 

погляди. 

Жінкам легше, ніж чоловікам, звернутися до когось по допомогу; 

чоловіки сприймають це як слабкість. 

 

 

Вживання кличної форми у службовому спілкуванні 

 

Оскільки в усному мовленні доводиться часто звертатися до осіб, 

в українській мові при звертанні слід послуговуватися кличною формою 

(кличним відмінком). У діловому та науковому стилях клична форма властива 

тільки іменникам чоловічого і жіночого роду в однині. Іменники середнього 

роду й іменники всіх родів у множині цієї форми не мають (виняток – панове). 

Не мають також кличної форми займенники та прикметники. При потребі у 

звертанні використовується називний відмінок однини чи множини. Як і всі 

відмінки, кличний відмінок утворюється за допомогою відповідних закінчень: 

1 Іменники першої відміни в кличному відмінку мають закінчення -о, -е, -

є, -ю. Закінчення -о мають іменники твердої групи, а також усі жіночі імена по 

батькові (Олено, Ганно, Іванівно, Олегівно, Андріївно, голово), -е – іменники 

м’якої та мішаної груп (Катре, Неле, Ілле), -є – після голосного та апострофа 

(Маріє, Дар’є), деякі іменники м’якої групи мають закінчення -ю (Наталю, 

Зою, Нелю). 

2 Іменники другої відміни в кличному відмінку залежно від кінцевої 

приголосної можуть мати закінчення -у, -ю, -е: 

а) закінчення -у мають іменники з суфіксами -ик, -ок, -ко (Марку, 

керівнику, пакувальнику, замовнику), іншомовні іменники на г, к, х 

(маркетологу, філолологу, хірургу, олігарху, Джеку, Людвігу, Люку, Генріху) 

та іменники з основою на ч, ш (товаришу, викладачу, одержувачу, виконувачу, 



45 

слухачу хоч і Тимóше, Дóроше, Лукáше); закінчення -у мають також усі імена 

по батькові для чоловіків (Максимовичу, Петровичу, Семеновичу); 

б) закінчення -ю мають іменники м’якої групи, частина іменників 

з суфіксом -ець та -ар (вчителю, водію, Василю, Андрію, виконавцю, охоронцю, 

покупцю, продавцю, іноземцю, лікарю, бібліотекарю); 

в) закінчення -е мають решта іменників, зокрема, безсуфіксні іменники 

твердої групи, частина іменників м’якої групи з суфіксом -ець (хлопче, ченче) 

та деякі іменники мішаної групи, зокрема власні назви з основою на ж, дж, 

і загальні назви з основою на р, ж (друже, професоре, директоре, інженере, 

Степане, бухгалтере, логісте, ректоре, Олександре, Богдане, клієнте, стороже). 

3 Іменники жіночого роду третьої відміни в кличному відмінку мають 

закінчення -е (Любове, Есфіре, Нінеле). 

Оскільки є низка спільних для чоловіків і жінок імен, слід уважно 

визначати потрібне закінчення аби не образити співрозмовника: 
чо

ловічі 

Валентине, Олександре, Ярославе, Валерію, Аврелію, Юлію  

жі

ночі 

Валентино, Олександро, Ярославо, Валеріє, Авреліє, Юліє  

 

У звертаннях, що складаються з кількох слів, є свої особливості: 

а) у звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму кличного 

відмінка мають обидва слова, хоч друге слово може мати і форму називного 

відмінка (добродію бригадире (бригадир), пане професоре (професор), 

товаришу офіцере (офіцер)); 

б) у звертаннях, що складаються із загальної назви та імені, форми 

кличного відмінка набуває як загальна назва, так і власне ім’я (студентко 

Марино, колего Віталіно, панно
9
 Ірино, лаборанте Меланіє, аспіранте Климе, 

асистенте Соломіє, слухачу Арсене); 

в) у звертаннях, що складаються з двох власних назв – імені та імені по 

батькові, обидва слова мають закінчення кличного відмінка (Любаво 

Миколаївно, Павлино Євгенівно, Тарасе Даниловичу, Сергію Андрійовичу, 

Віталіно Анатоліївно, Ганно Тарасівно, Романе Сергійовичу); 

г) у звертаннях, що складаються з загальної назви та прізвища, форму 

кличного відмінка має тільки загальна назва, а прізвище зберігає форму 

називного відмінка (пане Ковальчук, пані Ковальчук, дебіторе Попова, 

дебіторе Попов, завідувачу Калинич, студентко Забіла, інженере Гончар). 

Найбільш поширеною формулою є „Шановний (-а) пане (пані, панно) + 

посада, звання у кличному відмінку” або „Шановний (-а) пане (пані, панно) + 

прізвище”. Звертання громадянине (громадянко) є суто офіційним 

і використовується тільки в юридичних документах у поєднанні з прізвищем. 

 

 

                                                 

 
9
 Панна, мадмуазель, міс – дівчина, молода, неодружена жінка 

Пані, мадам, леді, фрау – одружена жінка 
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Фонетичні засоби милозвучності 

 

Милозвучність або евфонія (гр. Euphōnia – милозвучність) – це здатність 

фонетичної будови мови до мелодійного звучання. Милозвучність мови 

зумовлюється фонетичною системою мови, частотою вживання голосних і 

приголосних та їх сполучень; вона створюється також інтонацією, ритмічною 

будовою мови (чергуванням наголошених і ненаголошених складів, позиційним 

їх розташуванням). Завдяки мелодійності, синтаксичній гнучкості та широким 

словотворчим можливостям українська мова посіла третє місце після перської 

та італійської мов на всесвітньому конкурсі мов у Парижі 1934 року. 

Милозвучність української мови формувалася протягом багатьох віків, і її 

наслідком є явище спрощення в групах приголосних (тиждень – тижневий, 

чистити – очисний, ремесло − ремісник, їздити − проїзний), розподібнення 

звуків, коли один зі звуків однакової артикуляції стає іншим (рос. кто, 

крестить, Кристина – укр. хто, хрестити, Христина), наявність вставних 

(випадних) голосних (овес – вівса, око – вічко, сто – сотня, вітер – вітру, дно – 

бездонний – дéна), поява приставних звуків (рос. мгла, ухо, узкий, узел, окно, 

усилие – укр. імла, вухо, вузький, вузол, вікно, зусилля), зникнення початкових 

звуків (рос. игла, исповедь, играть, игрок, игрище, издольный, угнетатель – 

укр. голка, сповідь, грати, гравець, грище, здольний, гнобитель). 

Милозвучності української мови сприяє також чергування прийменників 

в – у – уві, від – од, з – із – зо – зі, сполучників і – й – та, часток лиш – лише, б – 

би, ж – же, весь – увесь. 

У діловому мовленні перевага надається прийменнику В, який 

уживається після голосних перед більшістю приголосних (подати в липні; 

покласти в банк; експлуатація в осінньо-зимовий період; конференція 

відбудеться в залі), а також на початку речення перед наступним голосним, у 

середині речення після розділового знака перед наступним голосним звуком (В 

акті зазначено...; В Укрсоцбанку запевняють...; Договір підписано в моїй 

присутності...; Зареєстровано в нотаріальній конторі...). 

Прийменник У вживається в діловому мовленні тільки перед ф-, в-, льв-, 

хв-, ств-, тв-, дв- (тобто перед буквосполученнями з приголосною в), а також 

між приголосними (взяти участь у нараді; працювати у Львові; летимо у 

вертольоті; з’їзд у Дніпропетровську). Прийменник У вживається також на 

початку речення перед наступним приголосним (У статуті...) чи в середині 

речення після розділового знака перед наступним приголосним (Договір 

складено у двох примірниках, один із них зберігається в Адміністрації банку, 

а другий – у Працівника). 

З метою милозвучності в українській мові можуть чергуватися початкові 

[у], [в] у словах: учений – вчений, упроваджувати – впроваджувати, утримати 

– втримати, упиратися – впиратися, ударити – вдарити, утома – втома, 

утрата – втрата, учора – вчора, уперше – вперше та ін. 

[У] з [в] не чергуються: 

 у словах, що вживаються тільки з [в] або з [у]: влада, висновок, 

власний, увага, указ, участь, учень, училище. 
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 у власних назвах та словах іншомовного походження: Угорщина, віза, 

варіант, вето, універсал, універсам, унітарний, уніфікатор, уніформа, унція, 

увертюра, Удовиченко, Владивосток, Україна. 

 якщо це призводить до зміни значення слова: вникати (розбиратися у 

суті) – уникати (не бажати, цуратися чогось), устав (документ, правила 

поведінки) – встав (від дієслова „вставати”), вступ (початок) – уступ (виступ, 

виїмка, що нагадує східець), вклад (внесок) – уклад (порядок, устрій). 

Прийменники З – ІЗ – ЗІ вживаються за тими ж принципами, що і В – У. 

Прийменник З вживається: 

 перед голосним на початку слова незалежно від паузи і закінчення 

попереднього слова (призначити на посаду касира з окладом...; Підприємство 

„Кільчень”, назване далі Замовник, в особі директора Задунайського В. В., з 

одного боку, і фірма „Саксагань”, далі − Підрядник, в особі директора 

Хорольського С. С., з іншого боку, уклали цей договір про таке...); 

 перед приголосним (крім с, ш) якщо попереднє слово закінчується 

голосним, а також на початку речення, після розділового знака в середині 

речення (погодити з директором; розмовляти з керівником; комісія з питань 

контролю дисципліни; з січня 2007 року працюю менеджером зі збуту 

товарів... 

Щоб уникнути збігу приголосних, важкого для вимови, потрібно вживати 

прийменник ІЗ – переважно між свистячими і шиплячими (з, с, ц, ч, ш, щ) та 

між групами приголосних – після них чи перед ними (проведення семінарів із 

маркетингу; починається відлік із моменту надходження суми; зняття 

коштів із вкладу). 

Варіант ЗІ вживається перед сполученням приголосних, коли 

початковими є з, с, ц, ч, ш, щ незалежно від паузи та закінчення попереднього 

слова (згідно зі штатним розкладом; науковий ступінь зі спеціальності). 

Для досягнення милозвучності в сучасній українській літературній мові 

чергуються також сполучники і – й – та. 

У діловому мовленні перевага надається сполучнику І, який 

вживається перед приголосними на початку речення, у середині речення між 

голосним і наступним приголосним чи після розділового знака (працівники і 

студенти, перелік і затвердження; винести догану інженерові Василенку Р.Ю. 

і менеджерові Василевському М.М.). 

Сполучник Й в діловому мовленні зазвичай вживається між голосними 

(прийняти й оплатити, визначити й оподаткувати). 

Сполучник ТА використовується для того, щоб уникнути повторення 

сполучника і (Симеїз і Ялта, Алушта й Алупка, Севастополь та Бахчисарай  

взяли участь у фестивалі в Судаку). 

Сполучники АБО – ЧИ в українському діловому мовленні теж слід 

вживати для того, щоб уникнути нагромадження однотипних сполучників у 

реченні та сприяти його милозвучності (Одні документи потрібно переробити 

або відредагувати, інші – підготувати заново чи скопіювати зі старих зразків). 

 

Практичне завдання 
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1. Ураховуючи фонетичні засоби милозвучності мови, вибрати правильні 

варіанти прийменників 

а) відсутність поправок (у/в) конституції; консультуватися (у/в) 

викладача; документи (в/у) виконавця; участь (у/в) роботі; багато (у/в) чому; 

другорядне (у/в) житті; діапазон вимірювання лежить (у/в) інтервалі; (у/в) 

банківській справі; (у/в) наступному документі; розібратися (у/в) суті; труднощі 

(у/в) роботі;  

б) (у/в) кінці виступу; документ (у/в) папці; продукти зберігаються (у/в) 

терміналі; дослідження зразка (у/в) стані спокою; дисертація подається (у/в) 

належно оформленому вигляді; рухатися (у/в) київському напрямку; (у/в) 

номенклатурі; (у/в) практиці; підприємство (у/в) цілому. 

 

2. Ураховуючи фонетичні засоби милозвучності мови, вибрати правильні 

варіанти сполучників 

Протоколи (і/й) акти; укладання (і/й) затвердження; вхідні (і/й) вихідні 

документи; паперові (і/й) електронні документи; аналіз (й/і) синтез; установи 

(і/й) архіви; фірми (і/й) організації; студенти (і/й) викладачі; шифр (і/й) номер 

справи; реферат (і/й) доповідь; періодичність (і/й) характер документів, 

запроваджених (у/в) діловодстві; спеціалісти дослідили (і/й)мовірність інфляції. 

 

Словники як джерело інформації 

 

Метою курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” 

є практичне ознайомлення з різноманітними словниками, вироблення навичок 

користування ними. 

Словники – це зібрання слів, розташованих у певному порядку 

(алфавітному, тематичному, гніздовому). Вони є одним із засобів 

нагромадження результатів пізнавальної діяльності людства, показником 

культури народу. Спеціальний розділ мовознавства, що займається теорією 

і практикою укладання словників, має назву лексикографії. Хоча практика 

складання словників і наука про них сягає глибокої давнини, термін 

„лексикографія” є відносно новим (йому близько ста років). 

Усі словники залежно від змісту матеріалу і способу його опрацювання 

поділяються на два типи: енциклопедичні
10

 і філологічні. 

Сучасні енциклопедичні словники за характером матеріалу поділяються 

на загальні та спеціальні (або галузеві, тематичні). Найбільш відомими 

і поширеними загальними енциклопедичними словниками є „УСЕ – 

Універсальний словник-енциклопедія”, „Великий тлумачний словник сучасної 

української мови”, „Новий тлумачний словник української мови”. 

                                                 

 
10

 Енциклопедія (від гр. enkyklios paideia – вивчення усього кола знань) – це 

науковий довідник, що містить найістотніші, розміщені в алфавітному чи тематичному 

порядку, відомості з усіх галузей людських знань або якої-небудь однієї. У стародавні часи 

поняття „енциклопедія” охоплювало сім вільних мистецтв: граматику, риторику, логіку, 

геометрію, арифметику, музику та астрономію. 
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Спеціальні енциклопедичні словники містять відомості з окремих 

галузей, наприклад, з екології, математики, хімії, фізики, банківської справи, 

фінансів тощо. 

Залежно від способу подання матеріалу, спрямованості та призначення 

філологічні словники поділяються на тлумачні, орфоепічні (словники 

наголосів), орфографічні, перекладні, історичні тощо. 

Об’єктом опису в енциклопедичному словнику є поняття, 

у філологічному – слово, однак чітко розмежувати ці словники не можна. 

Порівняймо: 

Стаття зі спеціального галузевого словника – „Физического 

энциклопедического словаря”: 
 
ФОТОН – квант електромагнітного випромінювання, нейтральна елементарна 

частинка з нульовою масою; носій електромагнітної взаємодії між зарядженими 

частинками. Фотон має енергію e = ћ w та імпульс р = ћ w/с, де ћ – постійна Планка, 

с – швидкість світла у вакуумі, w – частота відповідного електромагнітного 

випромінювання [с. 826]. 
 

Стаття з філологічного словника – „УСЕ – Універсальний словник-

енциклопедія”: 
 
Фотóн, -а, фіз. – частинка світла, окрема порція електромагнітного 

випромінювання; квант світла [с. 1331] 

 

Як бачимо, якщо в енциклопедичному галузевому словнику подано повне 

наукове визначення терміна „фотон”, то у філологічному, окрім елементарного 

наукового визначення поняття вказується наголошування слова, його 

закінчення в родовому відмінку однини і галузева приналежність. 

У тлумачних словниках (термінологічних, фразеологічних, діалектних, 

етимологічних, словниках омонімів, синонімів, паронімів, ономастичних) 

розкривається значення слова, указуються його смислові відтінки, граматичні 

і стилістичні властивості, подаються типові словосполучення і фразеологічні 

звороти з цим словом [8, 28, 20, 28]. 

Термінологічні словники містять терміни певної галузі науки, техніки, 

мистецтва. Вони поділяються на загальні і вузькоспеціалізовані, тлумачні 

і перекладні. 

Орфографічні словники містять слова, а також словоформи в їх 

нормативному написанні [21, 25, 26]. 

В орфоепічних, акцентологічних словниках подаються нормативна 

вимова і наголошування слів [5]. 

Перекладні словники бувають двомовні і багатомовні. Це один із 

найбільш розвинених напрямків лексикографії. 

Словники скорочень містять складноскорочені слова та абревіатури, їх 

розшифрування, граматичні ознаки роду та числа, відмінкові закінчення при 

змінних формах. Останнім часом було внесено зміни у скорочення деяких слів, 

тому при скороченні слів у документах потрібно керуватися правилами 
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скорочення і написання скорочених слів і словосполучень, викладеними 

у чинному ДСТУ 3582-97 „Інформація та документація. Скорочення слів 

в українській мові в бібліографічному описі” [2]. 

Словники-довідники з культури мови допомагають закріпити лексичні, 

морфологічні та інші норми української літературної мови, адже в них 

коментуються проблемні випадки слововживання. Нині найбільш поширеним 

є словник-довідник С. Головащука „Українське літературне слововживання”, де 

подано стислі поради, які саме слова чи словосполучення доцільно 

використовувати залежно від контексту. Наприклад: 

 
ПОКАЗНИК – ПОКАЖЧИК 

Показник, -а. Свідчення, доказ, ознака чогось; переважно в множині – 

результати, дані про досягнення чогось тощо: показник зрілості, показник 

культури, економічні показники. 

Покажчик, -а. Знак, що вказує на напрям руху, розташування чогось; 
контрольно-вимірювальний прилад; довідкова книжка чи довідковий список: 

покажчик дороги, покажчик температури води, алфавітний покажчик 

літератури [5, с. 209]. 

 

Корисним для всіх є словник-довідник Л. Скрипник, Н. Дзятківської 

„Власні імена людей”, де подано найбільш поширені в Україні чоловічі та 

жіночі імена, прокоментовано особливості утворення імен по батькові, 

відмінювання прізвищ, імен та імен по батькові, а також особливості 

передавання прізвищ з російської мови на українську і навпаки. 

Найбільш перспективним напрямком сучасної лексикографії є створення 

електронних словників. Електронний словник зазвичай є гіпертекстом, який 

містить елементи, неможливі в традиційних паперових словниках (наприклад, 

переклад та озвучування вимови різними мовами, звукові ілюстрації, 

відеофрагменти). Електронні словники поділяються на онлайнові, представлені 

в мережі Інтернет на сайтах „Грамота.ru”, „Всі словники”, „Словари-онлайн”, 

„Вікіпедія” тощо, та автономні – словники на дисках. 

Перевагою електронних словників порівняно з паперовими є те, що 

великий обсяг інформації вміщено на незначному за розмірами носієві. Так, 

наприклад, на найбільш поширеному диску „Энциклопедии и словари” 

вміщено „Большой энциклопедический словарь”, „Словарь Брокгауза и 

Эфрона”, „Толковый словарь” С.И. Ожегова, „Толковый словарь” В. Даля, 

„Историко-биографическую энциклопедию Руси”, „Энциклопедия афоризмов”, 

„Словарь финансовых терминов”, „Словарь сексологических терминов”, 

„Книга рекордов Гиннеса”. 
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