
 

06.10.2020 

Група № 45 

Урок № 15-16 

Тема уроку: «Дієслово.Стилістичне використання дієслівних форм»    

Мета уроку: засвоєння особливостей лексики ділового мовлення; вироблення умінь 

і навичок використання дієслівних форм у ділових паперах; удосконалення 

орфографічних та пунктуаційних навичок, необхідних для правильного укладання 

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

поваги, толерантності.  

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте матеріал ст.252-257 у підручнику Зубков М.Г. Сучасна українська 

ділова мова. 

2. Законспектуйте в робочому зошиті наступне: 

   Особливості використання дієслів та дієслівних форм у ділових паперах: 

     1. Треба використовувати тільки книжні дієслова та їх форми: активізувати, 

дезінформувати, деномінувати, добирається, домінувати, дрейфуючи, 

знаменувати, подається, регламентувати, символізувати, формулюючи й т. ін.). 

неправильно                                                               правильно 
важити                                                                         зважувати 

рихтуватися                                                                збиратися 

балакати                                                                      говорити 

слабувати                                                                     говорити 

договорюватися                                                          домовлятися 

поспівати                                                                     устигати 

пришедші                                                                     які (що) прийшли 

позичати                                                                      авансувати 

відчитуватися                                                            звітувати 

повідати                                                                      інформувати 

шоферувати                                                                працювати шофером 

       2. Уникати умовного способу: 

неправильно                                                                правильно 
Підприємства змогли б вико-                                     Підприємства виконають 

нати замовлення, якби...                                             (зможуть виконати) 

                                                                                       замовлення, якщо... 

Виконавець повідомив би Вас                                     Завчасне повідомлення вико- 

завчасно, коли б...                                                         навця можливе лише за умов… 

 



     3. В актах, наказах, розпорядженнях, службових листах, інструкціях, дорученнях 

та под. уживають неозначену форму дієслова (інфінітив). 

     Але слід пам'ятати, що нормативною є форма на -ти, а не на -ть: 

неправильно                                                                 правильно 

говорить                                                                         говорити 

запроваджувать                                                            запроваджувати 

      4. У документах більшість дієслів має форму 3-ї особи однини, але 

неприпустиме використання коротких форм: 

неправильно                                                                  правильно 
допомага                                                                          допомагає 

оббіга                                                                               оббігає 

     5. Надавати перевагу активним конструкціям над пасивними або ж 

використовувати безособову конструкцію з дієслівними формами на -но, -то.            

У таких текстах ідеться про наслідки якихось заходів чи подій у момент мовлення: 

неправильно                                                                   правильно 
Завдання було достроково                                             Наша група достроково 

виконане нашою групою                                                 виконала завдання. 

Головна увага ним                                                           Головну увагу він приділив... 

приділяється... 

Інспектори, які                                                                Інспектори, яких призначає 

призначаються комісією...                                             комісія... 

Випробування проводяться                                            Випробування проводять 

у запланованому режимі.                                               (проведено) у заплано- 

                                                                                           ваному режимі. 

    6 . Не вживати розмовних (калькованих) та дієслівних форм теперішнього часу: 

неправильно                                                                     правильно 
носе                                                                                     носить 

робе                                                                                     робить 

    7. Уникати вживання форм давноминулого часу: 

неправильно                                                                      правильно 
інформація надходила була                                               інформація надходила 

я виконав був                                                                       я виконав 

    8. Не порушувати норми вживання форм залежного слова: 

неправильно                                                                       правильно 
свідчити факти                                                                   свідчити про факти 

відзначати про успіхи                                                          відзначати успіхи 

довести про інформацію                                                     довести інформацію 

опанувати професією                                                          опанувати професію 

доторкатися приладу                                                          доторкатися до приладу 

піклуватися за (кого)                                                           піклуватися про (кого) 

шкодувати гроші                                                                  шкодувати грошей 

   9. Надавати перевагу складеним формам дієслів недоконаного виду в 

майбутньому часі: 

неправильно                                                                        правильно 
завтра відпочиватимемо                                                    завтра будемо відпочивати 

перерахуватимемо                                                               будемо перераховувати 

працюватимем сьогодні                                                      будемо працювати сьогодні 



   10. Широко використовувати дієприкметники та дієприслівники, але уникати 

ненормативних форм або заміняти їх іменниками, іменниками із прийменниками 

(описова конструкція), дієсловами: 

неправильно                                                               правильно 

оточуюче середовище                                                 довкілля; навколишнє середовище                              

знаючий працівник                                                       обізнаний працівник 

керуючий відділом                                                        керівник відділу 

бувші учасники                                                             колишні учасники 

знеболюючий засіб                                                       засіб знеболення 

перемігший                                                                   переможець 

початкуючий поет                                                      поет-початківець 

хвилюючі враження                                                     зворушливі враження 

хвилюючий стан                                                          бентежний стан                                                                                                     

ведучий архітектор                                                    провідний архітектор 

лікуючі властивості                                                   лікувальні властивості 

   11. Із кількісними словами ряд, низка, більшість, меншість, багато, мало, 

кількість дієслова вживаються в однині: ряд підприємств надіслав, більшість 

працівників з'явилося. 

   12. Дієслово вибачаюсь (-ся)має у своєму складі колишній займенник  ся, що був 

формою від себе — я, порівняйте: збираюся (я збираю себе), умиваюся (я вмиваю 

себе). Отже: 

неправильно                                                                правильно 
Я вибачаюсь (-ся),                                                         Вибачте мені (даруйте,перепро                                                   

вибачаюсь (-ся)                                                              шую);прошу вибачення. 

                                                                                         Пробачте! 

За це треба вибачитися                                               За це треба попросити                                          

                                                                                         пробачення або Треба 

                                                                                         перепросити. 

Я хочу вибачитися                                                         Даруйте, завинив (винуватий). 

                                                                                         Я не хотів завдати Вам при- 

                                                                                             крощів (Вас образити)! 

                                                                                         Прошу Вас, не ображайтеся. 

                                                                                         Я завинив перед Вами. 

                                                                                         Мені дуже прикро (жаль, 

                                                                                             шкода), що так сталося. 

                                                                                          Я завдав Вам стільки клопоту 

                                                                                              (прикрощів, турботи, хви- 

                                                                                               лювань, неприємностей)! 

                                                                                          Я відчуваю провину перед 

                                                                                              Вами. 

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

    Вправа 1. Перекладіть подані словосполучення українською мовою. Поставте 

дієслова у формі 2-ї особи множини наказового способу. 

Наложить штраф, визвать по служебним делам, обрисовать способи 

исследования, появиться вовремя принять к сведению, объявить выговор, 



виплатить пособие, начать в 10. 00, объяснить поступок, прийти к началу, 

рассказать подробно, пересесть на другое место, виучить норвежский язик, 

отправить по почте, отправиться в командировку, бить рядом, сообщить 

немедленно, перевести на конкретний счет, перевести с датского языка 

   Вправа 2. Перекладіть подані дієприкметники українською мовою. 

Разграбленный, командующий, истекший, насмотревшийся, оплаченный, вишедший, 

вирощенный, сконцентрированный, дошедший, заземленный, смевшии, 

зазеленевший, планирующий, ведущий, вишестоящий, проникающий, 
жизнеутверждающий. 

УВАГА!  Запитання, які виникають у процесі опрацювання матеріалу прошу 

надсилати на електронну пошту annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 

 

Шановні учні, надсилаємо на електронну пошту annatumanovska@gmail.com виконані  вправи 

в зошиті та матеріали конспекту для перевірки.  
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