
 

07.10.2020 

Група № 45 

Урок № 17-18 

Тема уроку: Лабораторно-практична робота №1 «Стилістичне 

використання різних частин мови»    

Мета уроку: засвоєння особливостей  вживання лексики ділового мовлення; 

вироблення умінь і навичок використання різних частин мови у реченнях офіційно- 

ділового стилю; удосконалення орфографічних та пунктуаційних навичок; 

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

толерантності.  

Матеріали до уроку: 

1. Перед виконанням практичної роботи повторіть матеріали уроків № 9-16 та 

самостійно опрацюйте матеріал на ст.235-239 та ст.272-282 у підручнику                 

Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. 

2. Виконайте лабораторно-практичну роботу (у зошиті для лабораторно-

практичних робіт) за такою схемою:                                                                                                                                                                      

                              Лабораторно – практична робота №1    

     Тема: Стилістичне використання різних частин мови    

     Мета:навчитися правильно використовувати різні частини мови у реченнях    

офіційно-ділового стилю. 

                                                  Хід роботи 

         Відредагуйте подані речення відповідно до офіційно-ділового стилю та 

виправте  помилки (у зошити записати відредагований варіант). 
   

Перша прем'єра театра сталася на кінець року. 2. Ми за коротенький період часу 

успіли скінчити будівнитство комбінати. 3. Другий бік вулиці був дуже забудован.     

4. Свою особисту думку можна виразити на протязі перерива. 5. Нарешті разом з 

делегацієй всі присутні разом пішли у актовий зал. 6. Через три дня у відділення з 

кадрів поступила моя власноруч написана біографія. 7. У минулому місяці грудні 

передовим авангардом був Запоріжський філіал. 8. Сьогодні можна в 3 години ночі 

зупинити два аґрегата. 9. Важко рішитись й приняти це предложення. 10. Фірмі 

нужний освідченний спіціаліст, щоб в цьому годі не понести великих втрат. 

11. У січні місяці цього року відбудуться загальні сбори акціонерів. 12. Ви не зв'язали 

ці два факта по попередженню хвороби між собою. 13. Більш модернізованіший 



корпус буде запущено в наступному кварталі. 14. Для капітального ремонта нам 

підійде любий матеріал. 15. У ранці на наш адрес прийшла по пошті ціна бандероль. 

16. Ваші власні інтереси захищатиме досвічений адвокат. 17. Легкова з офіційними 

лицями мала виїзжати у одинадцять ранку. 18. Після успішної кругосвітної подорожі 

мандрівники на решті повернулися до дому. 19. Залізнодорожна касса була закрита на 

переучот. 20. Друзі допомогли нам перемогти усі виникші трудності. 

Висновки: під час виконання практичної роботи я навчилася (-вся) правильно 

використовувати різні частини мови (іменник, прикметник, числівник, дієслово 

тощо) у реченнях офіційно-ділового стилю. 

УВАГА! Виконану практичну роботу прошу надіслати на електронну пошту 

annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260 
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