
 

16.09.2020 

Група № 45 

Урок № 9-10 

Тема уроку:  «Іменник. Стилістичне використання іменників»  

Мета уроку: засвоєння особливостей лексики ділового мовлення; вироблення умінь 

і навичок використання термінів, професіоналізмів, неологізмів та запозичених слів; 

засвоєння етичних норм і правил спілкування; виховання ввічливості, поваги, 

толерантності.  

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте матеріал ст.186-193 у підручнику Зубков М.Г. Сучасна українська 

ділова мова. 

2. Законспектуйте в робочому зошиті наступне: 

    У ділових паперах дуже широко використовуються  іменники, майже кожне 

речення офіційно-ділового стилю містить цю частину мови. При використанні 

іменників у діловому мовленні, слід пам’ятати, що ОДС вимагає: 

    1. Перевагу віддавати абстрактним, неемоційним, однозначним іменникам 

книжного походження: автор, біографія, варіант, Габарит, Гарант, довідка, 

екзотика, екскурсія, ємність, єство, журі, звершення, зона, інгредієнт, 

компрометація, кон'юнктура, лабораторія, маркетинг, номенклатура, 

об'єктивність, поборник, прецедент та ін.                                                                                                                                 

неправильно                                        правильно 
анонімка                                                анонімний лист                                                                                        

заліковка                                               залікова книжка                                                                     

калровик                                                кадровий працівник 

астматик                                             хворий на астму                                             

забудько                                                людина, яка забуває                                                                                                                               

товарняк                                               потяг, який перевозить вантаж 

                                                              (вантажний потяг) 

злодюга                                                 злодій             

авто                                                      автомобіль 

маршрутка                                          маршрутне таксі 

    Отже, треба уникати вживання іменників із розмовного стилю, із суфіксами 

збільшеності чи зменшеності, з усіченою основою тощо й заміняти їх нейтральними, 

книжними іменниками або іншими частинами мови чи розгорнутими 

пояснювальними конструкціями. 

    



 2. Написання іменників на означення статусу, професії, посади, звання                           

(у більшості випадків) у чоловічому роді, наприклад: 

неправильно                                                            правильно 
викладачка хімії                                                        викладач хімії 

касирка (касирша)заводу                                         касир заводу                                                    

лаборантка (лаборантша)відділу                          лаборант відділу 

бригадирка (бригадирша)                                        бригадир цеху                                                                

працівниця фірми                                                      працівник фірми                                                                                          
учителька школи                                                       учитель школи 

      Слова (прикметник, дієслово), залежні від найменування посади чи звання, 

узгоджуються із цим найменуванням лише в чоловічому роді, наприклад: бухгалтер 

фірми виявив, старший інспектор комісії записав, висококваліфікований кухар 

ресторану переміг. 

      Форми жіночого роду набувають лише залежні займенники та дієслова, 

узгоджуючись із прізвищем, посадою, фахом тощо, наприклад: завідувач кафедри 

української мови доцент Креч Тетяна Василівна зазначила, що... 

      Слід звертати увагу на контекст уживання професії чи статусу, наприклад: До 

кабінету було запрошено секретарку директора Полякову Л. О. і До кабінету було 

запрошено секретаря комісії Полякову Л. О. 

       У конкурсі перемогла відмінниця 8-А класу Гур'єва Л. Г. й У конкурсі перемогла 

відмінник народної освіти викладач СШ № 8 Гур'єва Л. Г 

      Зарахувати на посаду друкаря офсетного друку Козоріну Р. Ю. й Зарахувати на 

посаду друкарки-референта Козоріну Р. Ю. 

     Жіночий рід мають слова: авторка, аспірантка, вихованка, дипломантка, 

дисертантка, кравчиха, поетеса, студентка, учениця та ін. 

 УВАГА: 
             1. Лише жіночий рід мають такі слова: друкарка, покоївка, праля, швачка 

(на відміну від шевця, який шиє лише взуття). 

              2. Рахівниця — прилад для лічби (не фах). 

   

3. Збірні іменники, що позначають: 

          а) сукупність однакових або подібних понять, істот, тварин, предметів тощо 

заміняти іменниками у формі множини, наприклад:  

неправильно                                                              правильно 

студентство                                                              студенти 

професура                                                                    професори 

дітва, дітвора                                                             діти 

малеча                                                                          малі діти 

піхота                                                                          піхотинці 

птаство                                                                       птахи 

мишва                                                                           миші 

черва                                                                            черви 

комашня                                                                      комахи 

ганчір'я                                                                        ганчірки 

пахощі                                                                         запахи 

 



 

         б) сукупні поняття професійної діяльності, назви осіб за фахом і місцем 

роботи, проживання та національною приналежністю треба передавати за 

допомогою додаткових слів, що пояснюють узагальнення, наприклад:               

неправильно                                                         правильно 

акторство                                                              гра на кону театру та в кіно 

друкарство                                                             виготовлення друкарської продукції 

поштарі                                                                  працівники пошти 

циркачі                                                                    працівники цирку 

заводчани                                                                працівники заводу 

городяни                                                                  мешканці міста                                                                                                                                                                  

4. Уживати форму Кл. відмінка тільки у звертанні до осіб, називаючи: 

статус - знавцю, колеґо, товаришу 

посаду - директоре, завідувачу, голово 

звання - професоре, капітане, академіку 

професію - лаборанте, перекладачу, секретарю 

родича - батьку, мати, сестре, тітко 

ім'я - Ігоре (Ігорю), Олеже, Миколо, Юрію 

           Маріє, Ольго, Наталю, Любове ім'я по 

батькові - Іллічу, Анатолійовичу, Євгеновичу 

                   Іллівно, Анатоліївно, Євгенівно 

прізвище - Сороко, Каркачу, Багалію, Бондаре 

Наприклад: Шановний пане полковнику! 

                      Вельмишановна панно ївго! 

                      Дорога пані Валеріє! Колеґо Дмитре! 

                      Друже Ілле Васильовичу! 

                      Пане Петрашу! 

                      Добродію Чорноволе! 

5. Уникати двозначності та багатозначності іменників без додаткового пояснення. 

неправильно                                                       правильно 
Голова Костюк О. П.                                          Голова зборів Костюк О. П. 

зауважила.                                                           зробила зауваження. 

До 10.07.2002 бригаді                                         До 10.07.2002 бригаді 

Куця В. Г. треба побілити                                 Куця В. Г. треба побілити 

актову залу                                                          стелю в актовій залі. 

На сходах стояв дипломат.                               На сходах стояв невеликий 

                                                                               металевий дипломат. 

                                                                               На сходах стояв сивий 

                                                                               дипломат. 

6. Указуючи час за роком, узгоджувати іменник із числівником, займенником чи 

прикметником не в М. відмінку з прийменником у (в), а в Р. відмінку без 

прийменника, наприклад: 

неправильно                                                         правильно 
У 2001 р. (році) ...                                                  2001 р. (року) ... 



У першому році ....                                                 Першого року ... 

У цьому (тому) році ...                                          Цього (того) року ... 

У наступному році ...                                            Наступного року... 

7. Пам'ятати, що: 

        - кількісний іменник раз у сполученні із числівником та іменником половина 

має форму рази: Продуктивність підприємства збільшилась у два з половиною рази. 

Якщо дробовий числівник виражений десятковим дробом, то маємо форму раза. 
Продуктивність підприємства збільшилась у два й чотири десятих раза; 

8. Надавати перевагу не дієссловам, а віддієслівним іменникам, які забезпечують 

однозначність і водночас узагальненість змісту, наприклад: 

неправильно                                                            правильно 
допомагати                                                               надати допомогу 

доручити                                                                   дати доручення 

змагатися                                                                 провести змагання 

наїхати                                                                      зробити наїзд 

оглянути                                                                    здійснити огляд 

переговорити                                                            вести переговори 

Хоча в наказах, розпорядженнях та інших документах припускається форма 

наказового способу дієслова (доручити, оглянути та под.). 

9. Іменник (додаток) після дієслів повідомляти, сповіщати ставити в 3. відмінку, а 

не в Д., наприклад: 

неправильно                                                               правильно 
повідомити студентові                                             повідомити студента 

сповістити інженерові                                              сповістити інженера 

Карпенку Б. Т.                                                              Карпенка Б. Т. 

 

10. Іменники з дієсловами відмовлятися, ухилятися слід уживати в Р. відмінку з 

приймеником, наприклад: 

неправильно                                                            правильно 
ухилятися навчання                                                  ухилятися від навчання 

відмовлятися подорожі                                           відмовлятися від подорожі 

 

10. Прізвища, що дорівнюють назвам істот, предметів або явищ, слід уживати в 

поєднанні з ім'ям, назвою посади тощо: 

Викликати водія Зайця; Завершити дослід лаборантові Комарю. 

3. Виконайте вправу на закріплення матеріалу (письмово в зошиті): 

Подані словосполучення замініть офіційно-діловими. 
1. Бойків звіт, дрібненька деталь, височенна вежа, самий чистий, підприємства 

Луганщини, точнісінько туди, щонайліпше виконане завдання, день для відпочинку, 

тато робе на автобусі, глибочезна прірва, входящий документ, скласти 

характеристику, десяток грузовиків, скрився з вида, смутно пам'ятати, регі-

стрірувать порушення, прошлогодній долг, я рахую вистачить. 



2. Ольжина відпустка, перва четверть, більше тисячі грн., 

на протязі суток, нетактична просьба, слідувати правилам, 

отеплювальний сезон, дюжина актів, офіційні лиця, один рік 

тому назад, пишіть на новий адрес, у прошлому годі, сильню- 

щий вітрюган, давайте зробимо перерву, мова ішлася про..., 
 

 


