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ПЕРЕДМОВА 
 
 
 

Висока культура писемного й усного ділового мовлення, 
знання державної мови, уміння правильно користуватися 
засобами сучасної української літературної мови – найкраща 
рекомендація кожної ділової особи в її громадській 
діяльності й повсякденному житті. 

Писемне й усне спілкування у сфері державного управління 
має відбуватися українською мовою. Теоретичний матеріал 
посібника з лексикології, морфології, синтаксису допоможе 
засвоїти основні лексичні, граматичні й стилістичні норми 
офіційно-ділового стилю, уникнути найпоширеніших поми-
лок під час ділового спілкування. Адже культура ділового 
мовлення починається із самоусвідомлення людини як 
мовної особистості й залежить від знання мовної системи. 

Вільне володіння українською мовою – невід’ємний чинник 
поваги до власного народу. 

Тим, хто бажає підвищити рівень професійного спілкування, 
важливо також знати поняття ділового мовленнєвого 
етикету, етапи підготовки публічного виступу, вербальні й 
невербальні засоби, реквізити основних організаційно-
розпорядчих документів. 
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Розділ 1 
НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

 
1.1. Український алфавіт 

  
У сучасній українській літературній мові 33 літери.  Нижче подаємо гра-

фічне відтворення літер української абетки та назви кожної літери. 
 
А, а А І, і І Т, т Те 
Б, б Бе Ї,ї  Ї У, у У 
В, в Ве Й, й Йот Ф, ф Еф 
Г, г Ге К, к Ка Х, х Ха 
Ґ, ґ Ґе Л, л Ел Ц, ц Це 
Д, д Де М, м Ем Ч, ч Че 
Е, е Е Н, н  Ен Ш, ш Ша 
Є, є  Є О, о О Щ, щ Ща 
Ж, ж Же П, п Пе ь М’який знак 
З, з Зе Р, р Ер Ю, ю Ю 
И, и И С, с Ес Я, я Я 

 
1.2. Орфоепічні норми 

 
Важливою рисою української орфоепії є чітка вимова голосних звуків у 

наголошеній і ненаголошеній позиціях (крім ненаголошених е та и, що у вимові 
наближаються один до одного, і ненаголошеного о перед складом з у) як під 
наголосом, так і без нього.  

Українській літературній мові невластива вимова а на місці ненаго-
лошеного о.  

Одна з умов дотримання милозвучності української мови – чергування 
голосних та приголосних у – в, і – й. Порушення правил чергування призводить 
нагромадження неприродних для нашої мови звукосполучень і порушення її 
милозвучності.  

Інколи за різними формами слова закріплюється різне значення: удача 
(успіх) – вдача (характер, натура). У таких випадках чергування небдопустиме. 
Щодо варіантів Україна і Вкраїна існує така традиція: як офіційна назва 
держави слово „Україна” завжди вживається з початковим у, а в розмовному та 
художньому мовленні, зокрема в поетичному, допустимі обидві форми. 

Для української літературної мови характерна дзвінка вимова 
приголосних у кінці слова і складу: народ, наказ, шістнадцять тощо.  

Шиплячі приголосні в українській літературній мові загалом тверді (вони 
набагато твердіші, ніж у російській мові, хоч трохи м’якші порівняно з 
білоруською): частина, чесний, чути, шити. Дещо пом’якшуються шиплячі в 
позиції перед і, у, а (що позначаються ю, я): читачі, піччю, Запоріжжя. Норма 
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української орфоепії вимагає протиставляти позиції шиплячих: жити – жінка, 
шити – шість, читачі, хочу – піччю, жаль – збіжжя. 

Літерою щ в українській абетці позначається звукосполучення твердих 
шч –[Сумшчина], [шчирий], [ішче]. У фонетичній системі української мови є 
звуки, що позначаються не однією, а двома літерами: дж і дз. Це дзвінкі 
відповідники глухих африкат ч і ц. Вимовляти їх треба як один злитий звук: 
заходжу, ґудзик, зрідження, піджак, джаз, кукурудза. 

Губні б, в, п, ф, м та р у кінці слова і складу слід вимовляти твердо: вісім, 
гірко, Харків, Григор’єв, кров’ю, любов’ю.  

Звук [в] перед голосними вимовляється чітко: [вода]. У кінці слова та 
перед приголосними він набуває більшої звучності й вимовляється наближено 
до [у], звучить, як у – нескладовий [ў]: [немоў], [л’убоў], [праўда]. 

 
1.3. Акцентуаційні норми (правила наголошування) 

 
Акцентуація – це наголошування в слові. Наголос – це посилення голосу 

на одному зі складів. В українській мові наголос вільний, тобто не закріплений 
постійно над певним складом у всіх словах, як у французькій мові (наголос на 
останньому складі, пор.: пюрé, бюрó, метрó, попурí), і рухомий: у різних 
формах одного і того ж слова він може переходити з одного складу на інший. 

Наприклад: весéлий – вéсело, вíтер – вітрú, зéмлі – земéль. 
Наголос є важливим засобом розрізнення значень слів: áтлас – укладений 

за певною системою і виданий у формі альбома чи книжки збірник 
географічних, історичних та інших карт; атлáс – шовкова або напівшовкова 
тканина з блискучою поверхнею; людський – гідний людини, людяний і 
людськúй – належний, властивий людині, пов’язаний з людиною. 

У власних іменниках на – щина в основному наголос подає на корінь або 
суфікс (Кúївщина, Василькíвщина) того слова, від якого іменник утворений: 
Хáрківщина, Полтáвщина, Сумщина, Донéччина, Одéщина, Віннúччина, 
Львíвщина, але Галичинá. 

В іменниках із префіксом ви- наголос падає на префікс: вúняток, 
вúпадок, вúклик, вúхоплення, вúробіток, вúскочка, але: виховáння, вúгода і 
вигóда (з іншим значенням), вимóва, видавнúцтво, вирóщування. Так само 
наголошений і префікс по- у словах пóзичка, пóсвідка, пóсмішка, пóділка, 
пóзначка. 

У трискладових словах віддієслівного походження наголос падає на той 
склад, на якому він стоїть в інфінітиві (читáння, питáння, надáння, навчáння, 
завдáння), а у двоскладових – на закінчення: життя, буття, знання, звання, 
пиття, спання, але: вмíння, вчéння. 

У складних іменниках наголошується сполучний голосний: літóпис, 
рукóпис, гуртóжиток, живóпис, машинóпис, але: листопáд, землемíр, 
лісостéп, снігопáд. 

В іменниках іншомовного походження наголос переважно сталий. 
Іменники на –метр наголошуються на останньому складі: кіломéтр, 
сантимéтр, децимéтр, але: барóметр, манóметр, спідóметр (прилади); за 
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аналогією до анонíм – псевдонíм, але: антóнім, синóнім, парóнім; до квартáл – 
портáл, універсáл; до цемéнт – постамéнт, докумéнт; до диспансéр – партéр, 
шофéр, револьвéр; до гастронóмія – кулінáрія, агронóмія, індустрія, але: 
поліграфíя, хірургíя; до монолóг – діалóг, некролóг, але: філóлог, магнітóлог, 
фізіóлог. 

Під час зміни іншомовних слів наголос, як правило, не змінюється: 
костюм – костюма; áтом – áтома – áтоми – áтомна; авáнс – авáнсу – 
авáнси; фáбрика – фáбрики, але: кóлір – кольорóвий – кольорú; профéсор – 
професорú.  

У власних назвах (іменах та прізвищах) наголос здебільшого такий, як у 
мові, з якої їх запозичено: у французькій – на останньому складі (Дюмá, Арагóн, 
Гюгó, Мопассáн, Стендáль, Бальзáк); в англійській – на першому складі 
(Бáйрон, Дíккенс, Гáмлет, Рáссел, але Шекспíр); у польській – на 
передостанньому складі (Івашкéвич, Ярошéвич, Жерóмський, Міцкéвич, 
Словáцький, Сенкéвич, Костúнський). 

Серед прикметників чимало слів з подвійним наголосом: веснянúй – 
весняний, повíтряний – повітряний, ясний – яснúй, кокóновий – коконóвий, 
кремéзний – кремезнúй, малúновий – малинóвий, увíгнутий – увігнутий. 

Текстовúй і фаховúй наголошують за зразком прикметників, утворених 
від односкладних іменників: лісовúй, льодовúй, сніговúй, цеховúй (ліс, сніг 
тощо). 

Більшість двоскладових прикметників мають наголос на закінченні: 
швидкúй, низькúй, вузькúй, новúй, легкúй, близькúй, але: тúхий, дружній. 

Багатоскладові прикметники, які утворені від іменників іншомовного 
походження, мають наголос переважно на тому складі, що й іменники: áтом – 
áтомний, гíпс – гíпсовий, машúна – машúнний, але: курсовúй, цегéльний, 
цеглянúй, цеховúй, цукрóвий, кольорóвий. 

У числівниках щодо наголошення чітко діє закон аналогії: одинáдцять, 
чотирнáдцять, бо дванáдцять, тринáдцять (наголос падає на колишній 
прийменник на); сімдесят, вісімдесят, бо п’ятдесят, шістдесят (наголос на 
другій частині складного слова); п’ятú, десятú – тому й двадцятú, тридцятú; 
одинáдцяти, дванáдцяти – тому й вісімнáдцяти, дев’ятнáдцяти; п’ятьóх, 
шістьóх – тому й двадцятьóх, тридцятьóх (наголос на закінченні). 

У займенників щодо наголошення існує системність. Багато з них мають 
наголос на закінченні (менé, собí, тебé, цьогó, тогó, тому), але, якщо 
з’являється прийменник, у багатьох займенників наголос переміщується на 
основу (до тóго, при цьóму, після ньóго, біля мéне, за тéбе, для ньóго, для сéбе, 
у тóму, для цьóго). 

Дієсловам також властива системність у наголошенні, проте вона 
настільки складна, що в них, як у жодній частині мови, спостерігається 
порушення норм. Наприклад, у першій особі однини теперішнього і 
майбутнього часу у дво-, трискладових дієсловах наголошується переважно 
закінчення (роблю, кажу, люблю, пишу, несу, кладу, знайду, ходжу, бережу, 
візьму, привезу, перекажу, зароблю, укладу, приведу), однак є багато винятків 
(рáджу, співáю, мáю, вболівáю, читáю, мóжу, дістáну, опаную тощо). 
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Слід звернути увагу, що за аналогією до другої і третьої особи однини 
часто замість кажу, пишу, стою, прошу, роблю, веду помилково вимовляють 
кáжу, пúшу, стóю, прóшу, рóблю вéду. Так само припускають помилки і в 
множині. Наприклад, замість беремó – берете, несемó – несете вимовляють 
берéмо –беретé, несéмо – несетé, ставлячи наголос на другому складі. Щоб 
уникнути таких помилок, необхідно звертатися до орфоепічних словників, 
оскільки неправильний наголос не тільки відвертає увагу слухача від змісту 
вимовленого, а іноді породжує зовсім інше сприйняття. Пор.: Я плáчу щоденно і 
Я плачу щоденно; Я взяла нóшу і Я ношу. 

Іноді неправильно наголошують двоскладові дієслова в інфінітиві. 
Замість везти, нести, брести роблять наголос на першому складі (вéсти, 
нéсти, брéсти), чого допускати не можна. Або неправильно вимовляють 
дієслова минулого часу однини жіночого роду. Замість взялá, везлá, віддалá, 
плелá чуємо наголос на першому складі: знайшла, взяла, везла, віддала, плела. 

У наголошенні прислівників помилок трапляється менше. Наприклад, 
потрібно вимовляти рáзом, а чуємо іноді помилкове разóм (за аналогією до 
гуртóм). Або замість високо, широко, глибоко вживають високó, широкó, 
глибóко чи висóко, ширóко, глибóко; таке наголошення припустиме лише в 
поезії. 

Деякі прислівники мають подвійний наголос: бáйдуже і байдуже, гáряче 
і гарячé, слідом і слідóм, зáвжди і завждú тощо. 

Ще раз підкреслюємо: подвійні наголоси в одному і тому самому слові 
розхитують літературну норму, тому у мові закріплюється один наголос, а з 
другим слово або вживається рідко, або змінює значення.  

 
1.4. Орфографічні норми 

 
Орфографічні норми – це своєрідні мовні закони, які регулюють 

написання слів. 
Написання слів української мови ґрунтується на кількох вихідних 

принципах, серед яких основними є фонетичний, морфофонематичний, 
морфологічний, традиційний (історичний), семантичний, словотворчо-
граматичний. 

Фонетичний принцип полягає в тому, що буквами передаються на письмі 
вимовлені у слові звуки (побутове визначення: “як чуємо, так і пишемо”): дід 
[д’ід], казка [казка], молоко [молоко].  

За морфофонологічним принципом одними і тими ж буквами 
позначаються звуки в значущих частинах слова (корені, префіксі, суфіксі), 
незважаючи на те, що вони (звуки) змінюють якість звучання залежно від свого 
місця у слові. 

Наприклад, у коренях прось- і прос- слів просьба і просити пишемо букву 
С, хоча у слові просьба чуємо звук [з’]: [проз’ба]; у корені зел- і зел- слів зелень 
і зелений пишемо букву Е, хоча в слові зелений ми чуємо звук [и]: [зелений]. 

Власне морфологічний принцип полягає в тому, що написання слова 
визначає його граматичний статус (належність слова до певної частини мови) 
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чи значення морфеми (префікса, суфікса, закінчення, кореня), крім того, 
визначати написання можуть й обидва ці фактори. Наприклад, написання двох 
букв НН у слові незрівнянний визначає те, що, по-перше, це слово – прикметник 
(а не дієприкметник), по-друге, прикметник якісний, по-третє, суфікс -енн- має 
значення “найбільший вияв ознаки за якістю” (у більшості якісних 
прикметників цей суфікс наголошений: несказáнний, незлічéнний, незбагнéнний, 
хоча божéственний). Виявляється, семантичне значення суфікса вирішальне 
для написання двох букв НН у суфіксі якісних прикметників, бо є такі якісні 
прикметники, як шалений, скажений, навіжений, що пишуться з однією буквою 
Н у суфіксі: суфікс не має значення “найвищий вияв ознаки за якістю”, хоча він 
і наголошений. 

За морфологічним принципом пишеться буква И в суфіксах дієприслів-
ників -ачи-, -ячи-, -учи-, -ючи-; а от у закінченнях активних дієприкметників 
пишеться буква І, порівняймо: 

бажаючи (що роблячи?) - бажаючі (які?); 
виступаючи (що роблячи?) – виступаючі (які?). 
Значення суфікса впливає і на написання таких омонімічних прикметни-

ків, як шевченківський – Шевченківський, франківський – Франківський тощо. 
Порівняймо: шевченківські традиції (такі, що наслідуються з творчості 

Шевченка) і Шевченківські дні (такі, що присвячені пам’яті Шевченка). У пер-
шому написанні суфікс -івськ- вказує на ознаку за відношенням, а в другому – 
крім значення “ознака за відношенням”, ще й значення “пам’яті Шевченка”. 

Таким чином, прикметники, утворені від прізвищ за допомогою суфіксів -
ськ-, -івськ-, пишуться з малої букви. Якщо ж суфікс -ськ-, -івськ- набуває 
значення “імені чи пам’яті когось”, то такі прикметники пишуться з великої 
букви: Пушкінське свято – пушкінські епіграми; шевченківський словник – 
Шевченківський куточок. 

Отже, граматичний статус форми слова і значення морфеми визначає 
правильність написання слова. 

Цей принцип спрацьовує і в написанні слів із префіксами пре- (значення 
“дуже”), при-: прекрасний – дуже красивий; прикрасити – оздобити чимось, 
прихорошити. 

Традиційний (історичний) принцип полягає в тому, що слова пишуться 
так за традицією, яка склалася протягом розвитку української чи слов’янської 
писемності. За традицією пишуться літери Я, Ю, Є, Ї, Щ; (щастя [шчас’т’а], 
яблуко [йаблуко]); слова секунда, диплом, тонна, Ахілл тощо). 

Семантичний принцип визначає написання слова з великої чи малої 
букви (значення слова впливає на правопис слова): Мороз (прізвище) – мороз 
(холод); Роман (ім’я) – роман (жанр літературного твору). 

Словотворчо-граматичний принцип визначає написання складних слів 
разом і через дефіс, а деякі назви пишуться у два слова: східнослов’янський, 
південно-східний, суспільно-історичний, суспільно корисний, суспільно 
небезпечний, суспільно продуктивний. 
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Виявляється, написанням слів разом, через дефіс, у два слова “керують” 
спосіб творення слів і граматичні відношення між словами у словосполученні 
(підрядні чи сурядні), від якого утворилося нове слово. 

Наприклад, слово східнослов’янський утворилося від словосполучення 
східні слов’яни (відношення між словами – підрядні, залежні), а слово південно-
східний від словосполучення південний і східний, у написаннях слів суспільно 
корисний, суспільно необхідний усі слова пишуться окремо, оскільки прислівник 
суспільно зберігає своє смислове значення. 

Слід зважати, звичайно ж, і на те, що в написаннях слів існують винятки. 
Такі написання необхідно запам’ятати і перевіряти себе за орфографічним 
словником. 

 
1.5. Зміни та доповнення в “Українському правописі” 

 
Нова редакція “Українського правопису” поновила вилучену в 1933 році 

літеру ґ, що вживалася на позначення проривного задньоязикового (зімкненого) 
приголосного дзвінкого звука. Цю літеру рекомендується писати в українських 
і запозичених та зукраїнізованих словах аґрус, ґава, ґазда, ґандж, ґанок, 
ґатунок, ґвалт, ґедзь, ґелґотати, ґиґнути, ґніт, ґрасувати (розчищати, 
витоптувати), ґрати, ґрунт, дзиґа, дзиґлик та в похідних від них ґвалтувати, 
ґратчастий, ґречність, підґрунтя тощо. Також у прізвищах Ґава, Ґалаґан, Ґудзь 
і под. Можемо розрізняти на письмі й у вимові слова гніт (“гноблення”, 
родовий відмінок гніту) і ґніт (родовий відмінок ґнота), грати (дієслово) і 
ґрати (іменник), гулі (гуляння) і ґулі (нарости на тілі). 

У діловій сфері ця нормативна літера є у словах ґатунок, ґрати, ґречний, 
ґречність, ґрунт, ґрунтовий, ґрунтовний, обґрунтувати, обґрунтований.  

Звернемо увагу на інші зміни, що внесені в “Український правопис”:  
1. Назви церковних книг не беруться в лапки: Біблія, Євангеліє, Коран, 

Псалтир. 
2. З великої літери пишуться слова Бог (але боги), Святий Дух, Син 

Божий, Свята Матір; назви релігійних свят і відзначень: Різдво, Великдень, 
Покрова. 

3. Спрощено написання складних іменників з пів- (у значенні 
“половина”): пишеться разом, якщо наступна частина – загальна назва 
(піваркуша, піввідра); через дефіс – якщо власна назва (пів-Житомира, пів-
Києва); апостроф ставиться після пів- перед я, ю, є, ї (пів’ями). 

4. З подвоєнням пишуться слова: тонна, ванна, манна, брутто, нетто, 
вілла, пенні. 

5. Без подвоєння пишуться слова: бароко, інтермецо, лібрето, 
фортисимо, піанісимо, фіни.  

6. Написання залежить від значення слів у випадках:  
бонна – вчителька-іноземка, бони – паперові гроші; 
білль – законопроект, біль – страждання; 
булла – папська грамота, була – дієслово; 
мірра – ароматна смола, міра – одиниця виміру. 
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7. Подвоєння зберігається: Марокко – марокканець, Ніцца – 
ніццанський, Шіллер – Шіллерівський, Калькутта – калькуттський, 
Андорра – андоррський. 

8. Подвоєння відбувається при збігові проголосних префікса і кореня: 
імміграція, ірраціональний, контрреволюція.  

9. У словах іншомовного походження після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р 
(правило дев’ятки) перед приголосним и пишеться у власних, а також загальних 
назвах: Аргентина, Чикаго та ін. [але Лейпціг (Вавилон)], бравісимо, 
фортисимо, піанісимо. 

10. Правильним є написання: журі, Жуль Верн, парфумерія (бо 
парфуми), брошура; В’яземський, П’ятаков, Пом’яловський,, В’яльцев, 
Рум’янцев, але Ляпуков, Бядуля, Рюмін; Гаага – гаазький, Данціг – данцізький. 

11. Збережено подвійну йотацію за традицією: Малаййа, Савоййа 
(аналогія з Гавайя, Фейєрбах, Майа). Але: конвеєр і феєрверк.  

 
 
 

Розділ 2 
МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ 

 
Мовленнєвий етикет державного службовця – це мовні формули вітання, 

прощання, звертання, висловлення сумніву, підтвердження, згоди, незгоди 
тощо, які використовуються у професійній діяльності державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування. 

Етикет (від франц. étiquette – встромляти) має широке тлумачення: від 
“зведення норм поведінки, порядок дій і правила чемності при дворах монархів, 
титулованих осіб (придворний етикет), а також у дипломатичних колах” до 
“усталених норм поведінки і правил ввічливості в якому-небудь товаристві”. 

Український мовленнєвий етикет історично має такі ознаки, як 
увічливість (ввічливість), ґречність, чемність, вихованість, тактовність, 
обхідливість, коректність, делікатність, приязність, звичайність.  

Зустрічаючись із колегами, з керівником, ми вітаємося: вранці – “Добрий 
ранок”; “Доброго ранку”; удень – “Добрий день”; “Доброго дня”; 
“Добридень”; увечері – “Добрий вечір”; “Доброго вечора”; “Добривечір”. У 
всіх словосполученнях присутній корінь добр-. Уживаючи форму називного 
відмінка, ми констатуємо факт щодо ранку, дня чи вечора. Використовуючи 
форму родового відмінка, ми бажаємо один одному доброго ранку, дня чи 
вечора. Вітання доповнюється звертанням.  

У мові є багато формул етикету, ще більше буває ситуацій, у яких їх 
треба використати, проте не можна усе передбачити. Знання основних засобів 
мовленнєвого етикету, внутрішній такт, загальна культура допоможуть 
державному службовцевы дібрати найефективніший і найдоречніший спосіб 
висловлення думки про особу, дії, вчинки. 
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2.1. Звертання 
 
В управлінській сфері форми кличного відмінка, утворені від іменників 

чоловічого і жіночого роду – назв осіб, використовуються у звертаннях у 
писемному й усному мовленні. 

Щоб не виникало труднощів у процесі написання запрошень, вітань, 
оголошень, а також в усному діловому мовленні, пропонуємо таблицю: 

 
Найуживаніші орфографічні закінчення іменників у кличному відмінку 

  
О Е Є У Ю 
  I відміна   

Тверда 
група 
голово 
колего 
Ірино 
Миколо 

М’яка група 
(крім Й) 
Ілле 
 

З основою 
на Й 
Лідіє 
Маріє 
Наталіє 
 

 М’яка група 
пестливі (у 
побуті) 
матусю 
Валю 
Костю 

   II відміна   
 Тверда група 

міністре 
ректоре 
пане 
президенте 
Павле 
Федоре 
 
 

 Тверда група 
начальнику 
сину 
імена з 
кінцевими Г, 
К, Х 
Олегу 
Марку 
Генріху 

М’яка група 
Андрію 
Сергію 
лікарю 
секретарю 

 Іменники 
мішаної групи 
з основою на 
Ж, Ш, ДЖ 
стороже 
Джордже 
Явтуше 

 Деякі 
іменники 
мішаної групи 
з основою на 
шиплячий 
(крім Ж) 
викладачу 
завідувачу 
слухачу 
товаришу 

 

  III відміна   
 Любове  

Нінеле 
   

 
У мовознавчій літературі використовуються дві форми кличного відмінка 

іменника Ігор: - Ігоре й Ігорю. Перша форма утворена за аналогією до інших 
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власних імен на -р (наприклад, Вікторе, Володимире). Однак іменник Ігор 
належить до м’якої групи, тому трапляється форма Ігорю. Оскільки в 
“Українському правописі” подається форма Ігоре, то її треба вживати в текстах 
державного управління. 

Закінчення кличного відмінка множини збігаються із закінченнями 
називного відмінка множини: Івани, Федори, Марії, Ірини. 

 Імена по батькові жіночого роду мають у кличному відмінку закінчення -
о, імена по батькові чоловічого роду - закінчення -у: Галино Яківно, Вікторе 
Івановичу. 

Можливі проблеми щодо використання форм відмінків у звертаннях, які 
складаються з кількох назв. Рекомендується запам’ятати:  

• у звертаннях, які містять дві власні назви або загальну назву й ім’я, 
обидва слова мають форму кличного відмінка: добродію Сергію, друже 
Андрію, колего Дмитре, пане Володимире, Юлію Івановичу, Ірино 
Богданівно; 

• у звертаннях, які містять загальну назву та прізвище, форму кличного 
відмінка має загальна назва, а прізвище вживається у формі називного відмінка: 
добродійко Волошина, пане Максимчук. Проте в управлінській сфері не варто 
зловживати цим правилом, оскільки, як стверджують психологи, будь-якій 
особі, за невеликим винятком, приємніше чути або читати її ім’я, а не прізвище; 

• у звертаннях, які містять дві загальні назви, форму кличного відмінка 
обов’язково має перше слово, а друге може вживатися у формі як називного, 
так і кличного відмінка: пане службовцю (службовець), товаришу генерале 
(генерал). 

 
2.2. Основні вимоги до культури ділового мовлення 

 
Культура мовлення державного службовця та посадової особи 

місцевого самоврядування – складник професійної компетенції, її загальної 
культури і безпосередньо залежить від знання норм сучасної української 
літературної мови.  

 Культура мовлення починається з уміння слухати, правильно, точно 
і логічно висловити свою думку в писемній та усній формах державною мовою, 
бажання спілкуватися, правильно використовуючи засоби української мови у 
будь-якій комунікативній ситуації професійної діяльності. 

Культура ділового мовлення характеризується такими комунікативними 
ознаками: правильність, точність, логічність, послідовність, багатство, чистота, 
доречність, виразність. 

Правильність мовлення – це дотримання норм сучасної української 
літературної мови. Правильність мовлення полягає в доцільному використанні 
тих чи інших граматичних форм, синтаксичних структур у певному контексті. 

Точність мовлення ділової особи полягає в чіткій відповідності значення 
слів предметам, діям, ознакам або явищам дійсності (понятійна точність) і 
відповідність висловлювання задуму продуцента (предметна точність), уміння 
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виражати думки так, щоб вони були однозначно сприйняті реципієнтом у 
процесі спілкування. 

Логічність виражається у способі організації ділового тексту, його 
композиції, у правильності побудови словосполучень, речень, у точності 
вживання слів, у змістовних зв’язках мовних засобів, які виражають 
відношення між частинами й компонентами думки. 

Чистота ділового мовлення передбачає відсутність позалітературних 
елементів (діалектизмів, просторічних слів, брутальної лексики, жаргонізмів, 
вульгаризмів, професіоналізмів, іншомовних слів (якщо є українські відповід-
ники), суржикових слів, форм слів, синтаксичних структур, слів-паразитів 
тощо), які засмічують ділову українську мову. 

Лаконічність мовлення – це ясне, чітке і стисле викладення змісту 
ділового тексту. Якщо мовець правильно добирає слова, він не буде 
багатослівним. Оскільки зайві слова не несуть нової інформації, то за 
допомогою мінімуму мовних засобів можна чітко сформулювати думку, 
виразити максимальну за обсягом інформацію. 

Доречність полягає в такому доборі й організації мовних засобів, які 
роблять мову відповідною меті та змісту тексту, комунікативній ситуації, 
індивідуальним рисам будь-якої ділової особи. 

 
 

Розділ 3 
ПИСЕМНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ 

 
3.1. Офіційно-діловий стиль 

 
Формування офіційно-ділового стилю починається ще за часів Київської 

Русі. Відтворенням цього є документи тих часів, а також наступних епох: доби 
Великого князівства Литовського, часів козаччини (документи гетьманських 
канцелярій), акти міських урядів XV - XVII ст. тощо. Цей стиль зазнав лексико-
граматичного впливу російської канцелярської мови та мови австро-угорських і 
польських канцелярій. Проте якщо на російську літературну мову свого часу 
відчутно вплинула канцелярська сфера, то українська літературна мова ближча 
до народної.  

Традиційно виділяються такі підстилі офіційно-ділового стилю: законо-
давчий (закони, укази, статути, постанови), адміністративно-канцелярський 
(накази, інструкції, розпорядження, довідки, звіти, заяви), дипломатичний 
(міжнародні угоди – конвенції; повідомлення – комюніке; звернення – нота; 
протоколи). 

Офіційно-діловий стиль обслуговує сферу ділових (місцевого, галузевого, 
державного діловодства) та юридично-правових, виробничо-економічних і 
дипломатичних відносин.  

Офіційно-діловий стиль використовується у процесі спілкування в 
державно-політичному й економічному житті, законодавстві, адміністративно-
господарській діяльності.  
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Основне призначення офіційно-ділового стилю – регулювати ділові 
відносини мовців у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах, 
обслуговувати громадянські потреби людей у типових ситуаціях. 

Тексти офіційно-ділового стилю характеризуються такими рисами: 
точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, чіткість у вис-

ловленні; однозначність формулювань; несуперечлива аргументація викла-
деного в документі; відсутність образності, емоційності й індивідуальних 
авторських рис (хоча службові листи можуть мати окремі індивідуальні автор-
ські риси); уживання усталених мовних одиниць – кліше, що забезпечують 
певну стандартизацію ділових текстів; повторюваність окремих мовних 
одиниць; наявність реквізитів. Обов’язкові реквізити, без яких документ не має 
юридичної сили (дата і підпис); уживання стилістично нейтральної лексики 
(слів) у прямому значенні; використання залежно від мети суспільно-
політичної, професійно-виробничої, науково-термінологічної лексики; діловий 
текст може поділятися на розділи – 1, на параграфи (§) – 1.1., пункти (п.) –
1.1.1., підпункти (пп.) – 1.1.1.1; найуживаніші синтаксичні одиниці – прості 
поширені речення з прямим порядком слів, складнопідрядні з причиново-
наслідковими відношеннями частин.  

 
3.2. Організаційно-розпорядчі документи 

 
Документ (від лат. documentum – “доказ”) – це носій інформації. 

Документ – це засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі 
інформації про події, факти, явища об’єктивної дійсності та розумової 
діяльності людини. Документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів 
і мають велике правове значення. 

Документ має бути достовірним, переконливим, належним чином 
відредагованим і оформленим, містити конкретні й змістовні пропозиції та 
вказівки, правильно офрмленим як за формою, так і за змістом. 

Документування інформації здійснюється на основі відповідних законів і 
постанов органів державної влади, якими визначається організація діловодства і 
стандартизація документів. 

Система документації – сукупність документів, взаємопов’язаних між 
собою, що взаємодіють і створюють цілісні утворення з певними 
специфічними рисами. 

Найчисленнішою є система управлінських (адміністративних, загальних) 
документів. Управлінська документація служить засобом організації та 
регулювання процесів управління. Документи, що функціонують у сфері 
управління, називаються організаційно-розпорядчими.  

 
Групи організаційно-розпорядчих документів 

 
Група Назва документа 
організаційні статути, угоди 
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розпорядчі накази, розпорядження, рішення 
довідково-інформаційні листи, факси, доповідні і службові 

записки, довідки 
з кадрових питань автобіографії, заяви, особові справи 
особисті офіційні документи пропозиції, заяви і скарги громадян 

 
Текст як основа службового документа 
Основний елемент документа – це текст, який має такі ознаки:  
 

об’єктивність і достовірність 
змісту 

викладені факти мають відображати 
справжній стан речей 

точність в документі не допускається подвійне 
тлумачення слів і висловів 

переконливість текст документа має сприяти прийняттю 
адресатом пропозиції або виконанню 
прохань, викладених у документі 

нейтральність тону стилістично нейтральне забарвлення 
фрази (в усному мовленні) – речення (в 
писемному мовленні) 

повнота інформації зміст документа має відображати всі 
обставини справи 

максимальна стислість у документі не допускаються зайві слова 
та смислові повтори, надмірно довгі 
міркування не по суті справи 

  
Текст документа складається з логічних елементів: вступу, доказу, 

закінчення.  
Вступ підготовка до сприйняття документа (зазначається привід, що 

призвів до укладання документа) 
Доказ суть питання: докази, пояснення, міркування тощо 
Закінчення формулювання мета, заради якої готується документ 

 
Складовою частиною управління є діловодство (справочинство), тобто 

система документації, документування й організація роботи з документами.  
 

Класифікація документів 
 Ознаки Класифікація 

За найменуванням • заява  
• лист  
• наказ 
• протокол тощо 

За змістом інформації • загальні 
• адміністративні  
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• спеціалізовані з фінансових, комерційних питань 
тощо 

За призначенням • організаційні  
• розпорядчі 
• інформаційні  
• колегіальних органів 

За походженням • внутрішні  
• зовнішні 

За напрямом • вхідні  
• вихідні 

За джерелами 
виникнення 

• первинні  
• вторинні 

За формою • стандартні (типові) мають однакову форму і 
заповнюються в певній послідовності й за 
обов’язковими правилами (типові листи, типові 
інструкції, типові положення)  
• індивідуальні (нетипові) документи створюються 
в кожному конкретному випадку для розв’язання 
окремих ситуацій 

За технікою 
відтворення 

• рукописні  
• відтворені механічним способом 

За ступенем гласності • для службового користування (ДСК) таємні ` 
• цілком таємні 

За терміном 
зберігання 

• постійного зберігання 
• тривалого зберігання (понад 10 років) 
• тимчасового зберігання (до 10 років) 

За стадіями 
відтворення 

• оригінали 
• копії  
(відпуск – це повна копія відправленого оригіналу, 
яка залишається у відправника;  
витяг – відтворює частину тексту; дублікат – другий 
екземпляр документа, виданий у зв’язку з втратою 
оригіналу) 
 

За юридичною силою • справжні документи бувають дійсні, що мають 
юридичну силу, і недійсні, що втратили юридичну 
силу;  
• підробні – це документи, зміст або реквізити 
яких не відповідають істинним. Підробка буває 
матеріальною, де подаються неправильні відомості, 
робляться виправлення, підчищення, 
інтелектуальною, коли документ готується свідомо 
неправдивого змісту 
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За носієм інформації • на папері  
• диску 
• фотоплівці 
• магнітній плівці  
• стрічці 
• перфострічці 

За складністю • прості (односкладні) відображають одне 
питання, тобто текст документа складається лише із 
закінчення 
• складні (двоскладні) висвітлюють кілька питань, 
тобто текст документа містить інші логічні 
елементи  

За терміном 
виконання 

• звичайні безстрокові 
• термінові 
• дуже термінові 

  
3.3. Зміст і розташування реквізитів документів 

 
Реквізити – основні елементи документа, що мають свою послідовність. 

Реквізити – це сукупність обов’язкових відомостей у документі, без яких він не 
може бути підставою для обліку і не має юридичної сили. 

Кожний документ містить постійні реквізити (ті, що друкуються під час 
виготовлення бланка) і змінні (ті, що фіксуються на бланку в процесі 
заповнення). 

Службові документи повинні мати реквізити і сталий порядок їх 
розміщення відповідно до положень Типової інструкції з діловодства у 
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.11.2011 № 1242, національних стандартів щодо 
організаційно-розпорядчої документації.  

Формуляр-зразок передбачає такі реквізити та їх розміщення в 
управлінській документації: 
01 - зображення Державного герба України; 
02 - емблема підприємства, установи, організації; 
03 - зображення нагород; 
04 - код підприємства, установи, організації; 
05 - код форми документа; 
06 - найменування організації вищого рівня; 
07 - найменування підприємства, установи, організації - автора документа; 
08 - найменування структурного підрозділу; 
09 - довідкові відомості про установу; 
10 - назва виду документа; 
11 - дата документа; 
12 - індекс документа; 
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13 - посилання на дату та індекс документа, на який дають відповідь; 
14 - місце складення або видання документа; 
15 - гриф обмеження доступу до документів; 
16 - адресат; 
17 - гриф затвердження документа; 
18 - резолюція; 
19 - заголовок до тексту документа; 
20 - відмітка про контроль; 
21 - текст документа; 
22 - відмітка про наявність додатка; 
23 - підпис; 
24 - гриф погодження документа; 
25 - візи документа; 
26 - відбиток печатки; 
27 - відмітка про засвідчення копії; 
28 - прізвище виконавця і номер його телефону; 
29 - відмітка про виконання документа і направлення його до справи; 
30 - відмітка про наявність документа в електронній формі; 
31 - відмітка про надходження документа в установу; 
32 - запис про державну реєстрацію. 

 

Реквізит Місце розташування реквізиту  
і форма запису 

Зображення Державного 
герба України розміщують на 
бланках документів відповідно 
до Постанови Верховної Ради 
України, герба Автономної 
Республіки Крим - відповідно 
до нормативно-правових актів 
Автономної Республіки Крим. 

Зображення Державного герба України, 
герба Автономної Республіки на бланках із 
кутовим розміщенням реквізитів ставлять на 
верхньому полі бланка над серединою рядків 
з назвою установи, а на бланках з поздовж-
нім розміщенням реквізитів - у центрі верх-
нього поля. Розмір зображення: висота - 17 
мм, ширина - 12 мм. 

Емблема підприємства, уста-
нови, організації або товар-
ного знака (знака обслугову-
вання)  

Відповідно до статуту (положення про 
установу) розміщують з лівого боку від 
назви установи. 
Зображення емблеми реєструють згідно зі 
встановленим порядком. Емблему не від-
творюють на бланку, якщо на ньому розміще-
но зображення Державного герба України. 

Зображення нагород відтво-
рюють на бланках документів 
згідно із законодавством 

На лівому полі бланка на рівні найменування 
установи і найменування структурного 
підрозділу 

Код підприємства, установи, 
організації проставляють за 
Єдиним державним реєстром 

У верхньому правому кутку після реквізиту 
“довідкові відомості про організацію” 
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підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ), ведення 
якого здійснює Державний 
комітет статистики України 
Код форми документа (якщо 
він є) проставляють згідно з 
ДК 010-99 Державним класи-
фікатором управлінської доку-
ментації (ДКУД) 

Вище реквізиту “назва виду документа” 

Найменування організації 
вищого рівня зазначають ско-
рочено, а у разі відсутності 
офіційно зареєстрованого ско-
рочення – повністю 

У верхньому лівому кутку або посередині 
рядка 

Найменування установи, 
організації або підприємства - 
автора документа має відпо-
відати найменуванню, зазначе-
ному в її установчих докумен-
тах. Скорочене найменування 
установи зазначають тоді, 
коли воно офіційно зазначено 
у статуті  

У верхньому лівому кутку, може наноситися 
за допомогою штампа або друкарським 
способом. 
Скорочене найменування подають у дужках 
або без них нижче повного, окремим рядком 
у центрі 

Найменування філії, терито-
ріального відділення, струк-
турного підрозділу зазна-
чають тоді, коли вони - автори 
документа  

Нижче найменування установи. У верхньому 
лівому кутку, дозволяється друкувати 
машинописним способом 
 

Довідкові відомості про уста-
нову  

Містять індекс підприємства зв’язку, пош-
това і телеграфна адреса, номер телефону, 
номер телетайпа (абонентського телеграфу), 
номер рахунку в банку, адресу електронної 
пошти.  
Розміщують нижче найменування установи 
або структурного підрозділу у верхньому 
лівому кутку 

Назва виду документа має 
відповідати переліку форм, які 
використовують в організації  

Перелік містить назви уніфікованих форм 
документів згідно з ДК 010 та назви інших 
документів, що відповідають організаційно-
правовому статусу установи Розміщують 
посередині рядка. 
Наводиться в усіх документах, крім листів 
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Дата документа - це дата його 
підписання; для документа, 
який приймає колегіальний 
орган, - дата його прийняття; 
для документа, який підлягає 
затвердженню, - дата затвер-
дження. 
Датою видання наказу, розпо-
рядження, прийняття рішення і 
набуття ними чинності вва-
жають дату їх підписання пер-
шою посадовою особою уста-
нови або дату прийняття доку-
мента колегіальне, якщо в до-
кументі не вказано інший тер-
мін набуття ним чинності. 
Обов’язково датуються і під-
писуються всі службові відміт-
ки на документах, пов’язані з 
їх проходженням і виконанням 
(резолюції, погодження, візи, 
відмітки про виконання доку-
мента і направлення його до 
справи) 
 

Дати підписання і затвердження документа, 
а також ті, що є в тексті, повинні бути офор-
млені цифровим способом. Елементи дати 
записують арабськими цифрами в один 
рядок у послідовності: число, місяць, рік – 
25.04.2013. Якщо порядковий номер місяця 
або числа – одна цифра, то перед нею 
ставиться “0”.  
У текстах нормативно-правових актів і 
документів, що містять відомості фінан-
сового характеру, використовують цифрово-
словесний спосіб –  
25 квітня 2013 року. 
Словесний - словами – двадцять п’яте 
квітня дві тисячі тринадцятого року.  
Якщо в тексті документа дата складається 
лише з року, то слово “рік” пишуть повністю – 
2013 рік. 
Дату на документі проставляє особа, яка 
його підписує або затверджує, в момент 
підписання або затвердження. 
Дату документа ставлять під назвою виду 
документа перед індексом на спеціально 
відведеному місці на бланку. 
Якщо документ складено не на бланку, його 
дату проставляють під підписом, ліворуч. 
Дату затвердження документа зазначають у 
відповідній графі 

Індексування документів по-
лягає у присвоєнні їм умовних 
позначень – індексів, які нада-
ють документам під час реє-
страції і вказують на місце 
складання, виконання та збе-
рігання документів. Цей рекві-
зит дозволяє забезпечити опе-
ративний довідково-інфор-
маційний пошук документа, 
контроль виконання. 

У верхній частині сторінки ліворуч. 
Містить три пари арабських цифр, де перша 
пара – індекс структурного підрозділу, друга – 
номер справи за номенклатурою для під-
розділу, третя – порядковий номер за 
журналом обліку.  
Посилання на індекс і дату вхідного доку-
мента (розташовується у верхній частині 
сторінки ліворуч 

Індекс вхідного документа 
включає в себе арабські циф-
ри: індекс кореспондента, 
індекс структурного підроз-

Наприклад, №16-05-532, де 16 – індекс 
кореспондента, 05 – індекс структурного 
підрозділу та 532 – порядковий реєстра-
ційний номер документа за картотекою 
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ділу та порядковий реєстрацій-
ний номер надходження доку-
мента за картотекою певної 
групи кореспондентів  
Індекс вихідного документа 
складається з індексу корес-
пондента, індексу структур-
ного підрозділу, порядкового 
номера за картотекою ініціа-
тивної кореспонденції, написа-
них через тире, та номера 
справи, в якій зберігається 
копія документа, написаного 
через правобіжну похилу 
риску 

Наприклад, № 16-05-532/14, де 16 – індекс 
кореспондента, 05 – індекс структурного 
підрозділу, 532 – порядковий номер за 
картотекою ініціативної кореспонденції, 
написаний через тире, 14 – номер справи  

Індекс справи складається з 
індексу структурного підроз-
ділу і номера справи за номен-
клатурою. Якщо документ під-
готували дві чи більше уста-
нов, то реєстраційний індекс 
складають із реєстраційних 
індексів кожної із цих установ, 
які проставляють через право-
біжну похилу риску згідно з 
послідовністю підписів авторів 
документа 

Наприклад, № 02-10, де 02 – індекс 
структурного підрозділу, 10 – номер справи. 
Реєстраційний індекс розташовують після 
дати на спеціально відведеному місці на 
бланку. 
 

Місце складення або видання 
документа зазначають на всіх 
документах, крім листів, у 
яких ці відомості визначають 
із реквізиту “довідкові відо-
мості про установу”.  

Розташовують на рівні або нижче реквізитів 
“дата документа” та “індекс документа” 
посередині рядка  
У верхній частині сторінки зліва. Включає 
назву міста чи населеного пункту, де вида-
ється документ 

Гриф обмеження доступу до 
документа (таємно, для служ-
бового користування) 

Проставляють без лапок праворуч у верх-
ньому куті на першій сторінці документа. За 
потреби його доповнюють відомостями, 
передбаченими нормативно-правовими акта-
ми, які регламентують порядок ведення діло-
водства, що містять інформацію обмеженого 
доступу  

Адресати документа – уста-
нови, їх структурні підрозділи, 

У верхній частині сторінки праворуч. Кож-
ний елемент пишеться із середини нового 
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конкретні посадові особи, 
громадяни. Документ не пови-
нен мати більше чотирьох різ-
них адресатів. Слово “копія” 
перед зазначенням другого, 
третього, четвертого адресатів 
не ставлять. У разі надсилання 
документа більш як чотирьом 
адресатам складають список 
цих адресатів на окремому 
аркуші, а на кожному доку-
менті зазначають тільки один 
адресат 

рядка з великої літери.  
Адреса, за новими вимогами, вказується 
після назви установи, структурного підроз-
ділу й прізвища службової чи приватної 
особи  

У разі адресування документа 
установі або її структурному 
підрозділу без зазначення по-
садової особи найменування 
пишуть у називному відмінку  

Приклад: 
Міністерство фінансів України  
Міністерство освіти і науки України  
 

У разі адресування документа 
керівнику установи або його 
заступнику найменування уста-
нови входить до складу най-
менування посади адресата, 
яке наводиться у давальному 
відмінку 

Приклад: 
Начальникові Головного Архівного управ-
ління при Кабінеті Міністрів України 
Прізвище, ініціал(и) 
 

Якщо документ адресовано 
багатьом однорідним устано-
вам, адресата необхідно зазна-
чати узагальнено 

Приклад: 
Начальникам управління освіти  
обласних державних адміністрацій 

Гриф затвердження. Затвер-
дження – спосіб засвідчення до-
кумента після його підписання, 
який санкціонує поширення дії 
документа на визначене коло 
структурних підрозділів, орга-
нізацій чи службових осіб  

У верхній правій частині документа. 
Елементи грифу затвердження: слово  
ЗАТВЕРДЖУЮ; назва посади; особистий 
підпис; ініціали та прізвище особи, що 
затвердила документ; дата затвердження; 
слово ЗАТВЕРДЖЕНО; назва документа, 
яким затверджено. 

Резолюція, яку ставить на до-
кументі посадова особа, міс-
тить такі обов’язкові елемен-
ти: прізвище конкретного ви-
конавця (виконавців) у даваль-
ному відмінку, зміст дору-

У правому верхньому кутку. Якщо це місце 
зайняте іншим реквізитом, то резолюцію 
вміщують на будь-якій вільній площі 
лицьового боку сторінки документа, крім 
полів. Резолюція складається з таких елемен-
тів: ініціалів та прізвища виконавця, якому 
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чення щодо виконання доку-
мента, термін виконання, осо-
бистий підпис керівника, дату.  
Відповідальною за виконання 
документа є особа, наведена в 
резолюції першою. 
Як виконавці у резолюції за-
значаються службові особи, а 
не структурні підрозділи 
 

відправлений документ; вказівки про поря-
док у характері виконання документа; тер-
міну виконання документа; особистого під-
пису керівника; дати.  
Приклад: 
Прізвище, ініціал(и) 
Прошу підготувати пропозиції про скла-
дання комплексного плану  
Підпис  
25.04.2013 

Резолюцію-підтвердження 
пише керівник, якщо документ 
не вимагає ніяких дій від за-
ступників і колективу  

Керівник передає секретареві документ, 
супроводжуючи його резолюцією: “До 
наказу”, “До протоколу”, “До керівництва”, 
“До виконання” тощо, залежно від того, в 
якому внутрішньому документі установи 
буде враховано його зміст. У такій резолюції 
зазначають підпис керівника і дату. Термін 
виконання не вказують, бо така резолюція 
передбачає виконання документа шляхом не-
гайного створення відповідного внут-
рішнього документа установи 

Резолюцію-відповідь пише ке-
рівник у випадку, коли доку-
мент надходить до установи з 
кур’єром і вимагає негайної 
відповіді, особливо якщо від-
повідь негативна  

Містить основний текст, дату, підпис, назву 
посади відповідальної особи, яка розглядала 
документ і приймала рішення. За обсягом ця 
резолюція більша за попередні, але коротша 
за лист - відповідь, хоч подібна за змістом до 
нього: “На жаль, змушені Вам відмовити з 
причини...”, “Не заперечуємо”, “Про резуль-
тати і вжиті заходи повідомте додатково”, 
“Слід розглянути питання детальніше й 
доповісти в тижневий термін” тощо 

Резолюцію-розгляд пише ке-
рівник, якщо документ по-
требує вжиття заходів чи 
розгляду колективом установи.  

Резолюція складається з таких елементів: 
прізвища та ініціалів виконавця, якому 
відправлено документ; вказівки про порядок 
виконання документа; терміну виконання 
документа; особистого підпису керівника; 
дати. Резолюції цього виду формулюються 
так: “Підготувати відповідь до...”, “Вжити 
заходів”, “Зробити висновки”, “Розглянути 
питання”, “Обговорити на засіданні...” тощо. 

Заголовок (короткий зміст) до 
тексту документа складають 

Формулювати заголовок документа слід за 
допомогою віддієслівного іменника, відпо-
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обов’язково до кожного доку-
мента. Він має бути макси-
мально коротким і ємним, 
точно передавати зміст тексту. 
Заголовок повинен граматично 
узгоджуватися з назвою доку-
мента і містити короткий вик-
лад його основного смисло-
вого аспекту. Формулювання 
заголовка документа – від-
дієслівний іменник, (відповідь 
на запитання “про що?”, 
“кого?”, “чого?”). Наприклад, 
наказ (про що?) про реорга-
нізацію установи; посадова 
інструкція (кого?) головного 
спеціаліста; протокол (чого?) 
засідання кафедри. Якщо у 
документі йдеться про кілька 
питань, заголовок може бути 
узагальненим. 
Заголовки не складають до 
текстів телефонограм, теле-
грам, повідомлень. 

відаючи на запитання “про що?”, “кого?”, 
“чого?”. Наприклад, наказ (про Що?) про 
реорганізацію установи; посадова інструкція 
(кого?) головного спеціаліста; протокол 
(чого?) засідання кафедри. Якщо у документі 
йдеться про кілька питань, заголовок може 
бути узагальненим. 
Друкується малими літерами, розміщується 
під назвою виду документа, відображає 
головну ідею документа і починається з 
прийменника “Про”, який пишеться, як пра-
вило, з великої літери, має бути лаконічним і 
точним, з максимальною повнотою розкри-
вати зміст документа. 
Реквізити заголовка розміщують центро-
ваним (початок і кінець кожного рядка 
реквізиту однаково віддалені від меж площі) 
або прапоровим (кожний рядок реквізиту 
починається від лівої межі площі) способом. 
Заголовок переважно пишуть прапоровим 
способом перед текстом документа 

Відмітку про взяття документа 
на контроль позначають сло-
вом або штампом “Контроль”, 
або літерою “К”. 

Розташовують на лівому полі першого 
аркуша документа, на рівні заголовка до 
тексту, і проставляють за формою “К” або 
“Контроль” 

Текст документа викладають 
грамотно, стисло, зрозуміло й 
об’єктивно, без повторів. Зміст 
документа має бути пов’я-
заним зі змістом раніше ви-
даних документів з певного 
питання.  
 
 

Розташовують по всій ширині сторінки  
від поля до поля.  
Текст документа, що складається з таких 
логічних елементів: вступу, доказ, закін-
чення викладають грамотно, стисло, зрозу-
міло й об’єктивно, без повторів. Зміст доку-
мента має бути пов’язаним зі змістом раніше 
виданих документів з певного питання. Не 
дозволяється довільне скорочення наймену-
вання установ, підприємств, організацій та 
окремих слів. 
Текст документа оформляють у вигляді 
суцільного складного тексту, анкети, таблиці 
або поєднання цих форм 
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У правилах, положеннях, лис-
тах, розпорядчих документах 
використовують суцільний 
складний текст документа. 
 
Форму таблиці використо-
вують у разі викладення циф-
рової або словесної інформації 
про кілька об’єктів за рядом 
ознак. Табличні тексти вико-
ристовують в планових, звіт-
но-статистичних, фінансових, 
бухгалтерських, організаційно-
розпорядчих та інших доку-
ментах 

Тексти розпорядчих документів і листів 
складаються з двох частин. У першій зазна-
чають підставу або обґрунтування для скла-
дання документа, а в другій –висновки, про-
позиції, рішення, розпорядження або 
прохання. В окремих випадках текст доку-
мента може містити одну резолютивну 
частину, наприклад, наказ – розпорядчу 
частину без констатувальної, лист – про-
хання без пояснення. 
Якщо частини тексту мають різні смислові 
аспекти або текст документа містить 
декілька рішень, висновків тощо, його треба 
розбити на розділи, підрозділи, пункти, 
підпункти, які нумерують арабськими циф-
рами і друкують з абзацу 

Анкетні тексти використо-
вують в організаційно-розпо-
рядчих документах, докумен-
тах з матеріально-технічного 
постачання і збуту, фінансових 
документах тощо 

У разі викладення цифрової або словесної 
інформації про один об’єкт за певним 
обсягом ознак використовують форму 
анкети 

Відмітка про наявність до-
датка 
 

Ліворуч у верхній половині сторінки 
Якщо документ має додатки, що згадуються 
у тексті, або ті, що пояснюють його зміст, то 
відмітку про це оформляють так:  
Додаток: на 3 стор. у 4 прим.  
Якщо документ має додатки, що не зга-
дуються у тексті, то їх потрібно перелічити із 
зазначенням кількості сторінок у кожному 
додатку й кількість їх примірників: 
Додаток: “Проект...” на 4 стор. у 3 прим.  
Якщо додаток залишається у справі, то 
зазначається: Додаток: на 3 стор. адресатові. 
Якщо додатків багато, окремо складається їх 
список, а в самому документі після тексту 
зазначається: 
Додаток: відповідно до списку на 5 стор. 

Підпис 
 

Підписують перший примірник документа. 
Підпис складається з найменування посади 
особи, яка підписала документ, (розташо-
вують ліворуч), особистого підпису (став-
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лять посередині рядка) та його розшифру-
вання – ініціалу(-ів) і прізвища посадової 
особи (вказують праворуч). Розшифрування 
підпису в дужки не беруть. 
Підпис складається із зазначення посади (з 
лівого боку), підпису (посередині), ініціалів 
(або ініціалу імені) і прізвища особи, що 
підписала документ (праворуч). Підписи 
кількох службових осіб розташовуються 
один під одним у послідовності, що відпо-
відає посаді. Підписи проставляються на 
одному рівні, якщо документ підписують 
кілька осіб, що обіймають однакову посаду. 
Розшифрування підпису в дужки не береться 
і після прізвища крапка не ставиться.  

Якщо документ надруковано 
не на бланку, вказують повну 
назву посади особи, яка підпи-
сує документ 

Приклад: 
Начальник Головного 
архівного управління 
при Кабінеті Міністрів  
України Підпис Ініціал(и), прізвище 

Якщо документ надруковано 
на бланку, вказують скорочену 
назву посади особи, яка підпи-
сує документ 

Приклад: 
Начальник Головного  
управління Підпис Ініціал(и), прізвище 

Гриф погодження на зовнішній формі і складається зі слова 
ПОГОДЖЕНО, назви посади службової 
особи, включаючи назву установи, з якою 
погоджується документ, особистого підпису, 
його розшифрування, дати. Гриф пого-
дження розміщується нижче від реквізиту 
“Підпис” або на окремій сторінці 

Віза (внутрішнє узгодження 
проекту документа – це 
візування) 

Віза складається з особистого підпису особи, 
що візує, і дати. Віза ставиться нижче рекві-
зиту “підпис” від краю лівого поля. Якщо 
той, хто візує, має зауваження і доповнення 
до проекту документа, він оформляє їх на 
окремому аркуші. 
На вихідних документах віза ставиться на 
другому примірнику, який залишається в 
установі, організації, фірмі тощо. На внут-
рішніх документах віза може проставлятися 
на першому примірнику. 
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Печатки бувають гербові та 
прості, які мають різну форму: 
круглу, квадратну, трикутну. 
Гербові засвідчують юридичні 
або фізичні права осіб, при-
кладаються до статутів, поло-
жень тощо 

Відбиток печатки проставляється так, щоб 
він захоплював частину назви посади особи, 
яка підписала документ, частину підпису і 
був зручним для прочитання. 

Відмітка про завірення (засвід-
чення) копії 

у правому верхньому кутку пишеться слово 
“Копія”, під реквізитом “Підпис” – слово 
“Правильно”); дата; посада виконавця; 
підпис і його розшифрування. У разі потреби 
підпис завіряється печаткою 

Прізвище виконавця і номер 
його телефону (обов’язкові на 
вихідних документах; листах, 
довідках, висновках) 

У нижньому лівому кутку зворотного або 
лицьового боку останньої сторінки доку-
мента.  
Складається з прізвища виконавця і номера 
його службового телефону 

Відмітка про виконання доку-
мента і направлення його до 
справи 

У лівій або центральній частині нижнього 
поля першої сторінки документа і містить 
стислу довідку про виконання; слова “ДО 
СПРАВИ” та номер справи, до якої має бути 
підшитий документ; дату скерування доку-
мента до справи; підпис керівника структур-
ного підрозділу або виконавця 

Відмітка про перенесення да-
них на машинний носій 

Після тексту в нижній частині документа і 
містить запис “Інформація перенесена на ма-
шинний носій”; підпис особи, відповідальної 
за перенесення даних; дату перенесення 

Відмітка про надходження Праворуч на нижньому полі лівої сторінки 
документа. 
Містить скорочену назву організації, що 
отримала документ; дату його надходження 

 
Нумерація сторінок починає проставлятися з другої сторінки. 
Номери проставляються посередині верхнього поля аркуша арабськими 

цифрами на відстані не менше ніж 10 мм від краю, якщо текст документа 
друкується з одного боку аркуша.  

Слово “сторінка” не пишеться, біля цифр не ставляться ніякі позначки 
(крапка, риски). Якщо текст друкується з обох боків аркуша, то непарні 
сторінки позначаються у правому верхньому кутку, а парні – в лівому. 
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Розділ 4 
УСНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ 

 
4.1. Етапи підготовки публічного виступу 

 
Беручись за підготовку публічного виступу, необхідно для себе 

усвідомити його мету, як-от: переконати аудиторію, закликати її до певних дій; 
щось пояснити слухачам; інформувати публіку тощо. З огляду на це, 
виокремлюють чотири основних типи промов: предметна доповідь (роз’яснення 
стану справ); промова з викладом поглядів або переконувальна промова; 
промова з певного приводу, з урахуванням ситуації (вітальна промова, святкова 
промова тощо); розповідь (наприклад, повідомлення про пережите). Такі 
промови можуть поєднувати ознаки попередніх типів виступів1. 

Фахівці радять на окремому аркуші паперу написати мету свої промови, 
що допоможе Вам під час добирання матеріалу вирішити, які залучити 
матеріали, дані, факти, ілюстрації тощо. 

Важливо також проаналізувати перед ким доведеться виступати. Аналіз 
аудиторії дасть змогу уточнити зміст виступу, його складність, правильно 
добрати приклади та аргументи. Треба з’ясувати і кількість слухачів, оскільки 
від цього залежатиме вид наочності, який можна буде застосувати. 

Обов’язково треба скласти план доповіді, який допоможе зрозуміти, чи 
висвітлено всі необхідні аспекти проблеми, чи наявна логіка у викладі, чи 
пов’язані структурні частини між собою тощо. Дослідники дійшли висновку 
про те, що у плані має бути не більше семи головних пунктів2. 

Виокремлюють декілька структурних моделей побудови промови: 
проблема і розв’язок (оратор порушує проблему і пропонує її розв’язок); 
минуле, теперішнє і майбутнє (її використовують у разі, коли треба розповісти 
про низку подій); причина і наслідок; місце розташування (застосовують тоді, 
коли розповідають про події, що відбулися в різних місцях); розгорнута 
метафора; поділ цитати (кожне слово чи частина цитати стає предметом 
окремого розгляду); теорія і практика (у разі потреби пояснити відмінність між 
теорією та практикою; оратор подає теоретичну інформацію, а потім пояснює, 
що відбувається на практиці)3. 

В усному діловому мовленні радять використовувати короткі і зрозумілі 
речення. Під час публічного спілкування треба використовувати середній темп 
мовлення (за різними даними, це приблизно 60–100 слів на хвилину). Для 
виокремлення думок у писемному мовленні використовують абзаци, в усному 
мовленні із цією ж метою – паузи, дещо довші, ніж між реченнями. 
Прислухайтеся до поради Поля Л. Сопера: “Ретельно підрахуйте час, потрібний 
                                                           

1 Леммерман Х. Уроки риторики и дебатов / Хайнц Леммерман. – Пер. с нем. – М.: ООО 
“Издательство “Уникум Пресс”, 2002. – 336 c. – Ел. ресурс: <http://evartist.narod.ru/text10/68.htm> 

2 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом “Вильямс”, 2006. – 368 с. – С. 79. 

3 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 75, 76. 

http://evartist.narod.ru/text10/68.htm>
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для вимовлення 300 слів. Якщо ви вимовляєте менше 100 слів в хвилину, мова 
дуже повільна навіть для вагомого повідомлення. Якщо ви не маєте винятково 
чіткої вимови і гнучкості інтонацій, навряд чи можна виходити за межі 150 слів 
на хвилину. Більшість ораторів вимовляє від 120 до 150 слів на хвилину”4. Цей 
дослідник зазначає, що:  

“Квапливість мовлення, спричинена боязкістю, – один з найпоширеніших 
і серйозних недоліків. Дуже швидке мовлення як наслідок повної байдужості 
оратора також заслуговує осуду. В останньому випадку єдина мета оратора 
щонайшвидше “звільнитися”. Збуджене мовлення часто буває спричинене 
завзяттям і захопленням оратора. Але оратор має зрозуміти, що виразність і 
швидкість мовлення – різні речі. Необхідно дати слухачеві час вникнути в 
найзмістовніші думки. Мляве мовлення – вада флегматичних і ледачих людей. 
Ці люди не замислюються над тим, скільки часу вони розгойдуються, перш ніж 
вимовлять слово. Вони ніяк не можуть собі уявити, що слухач вже втрачає 
здатність стежити за ними перш, ніж вони добируться до кінця фрази. 
Обдумане, вагоме мовлення – одне, а мляве, нудне – інше. Невпевнене, 
вимучене мовлення характерне для ораторів, що не мають уявлення, що 
говорити далі. Вони зазвичай удаються до одного з багатьох можливих поганих 
прийомів: до марнослів’я, до надграничного уповільнення темпів, до 
заповнення мови нескінченними і т. ін. – або, нарешті, знесилившись, просто 
замовкають в очікуванні, коли прийдуть потрібні слова”5.  

Працюючи над текстом доповіді, треба пам’ятати, що доповідь має бути 
інформативною, зрозумілою і цікаво поданою, крім того варто підготуватися до 
того, що доведеться обстоювати власні погляди. Недосвідченим ораторам 
краще відмовитися від звичної схеми підготовки доповідей: складаю текст, а 
потім його виголошую. Спочатку краще спробувати піти іншим шляхом: 
спочатку вимовляю, а потім записую. 

Конспект промови належить відредагувати. Редагуючи промову треба 
звернути увагу на стилістичну грамотність; ясність викладу інформації; 
конкретність формулювання тез; специфіку висвітлюваного питання; 
лаконічність (стислість) викладу.  

Варто репетирувати доповідь. Завдяки цьому можна запам’ятати та 
перевірити змістове наповнення, логіку викладу, визначити час необхідний для 
виголошення доповіді, наявність і доречність засобів унаочнення, а окрім того 
набути впевненості.  

Відомо, що в кожної людини домінантним є один видів із пам’яті: 
моторна (такі люди запам’ятовують краще тоді, коли запишуть необхідну 
інформацію); акустична (людині, налаштованій на цей вид пам’яті, треба чути 
те, що вона заучує, тобто заучувати вголос); візуальна (у цьому разі допомагає 
підкреслювання, виокремлення кольором, малюнки, посилення запам’ятову-
вання за допомогою схем). 
                                                           

4 Сопер Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер. – М.: Издательство иностранной 
литературы, 1958. – 472 с. – Ел. ресурс: <www.klikovo.ru> 

5 Сопер Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер. – М.: Издательство иностранной 
литературы, 1958. – 472 с. – Ел. ресурс: <www.klikovo.ru> 
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Експерти стверджують, що одна сторінка тексту, надрукованого 10-им 
шрифтом через два інтервали, дорівнює двом хвилинам виступу. Окрім того, 
варто зважати на те, що кожна хвилина виступу на репетиції збільшиться в 
середньому на 33% під час виступу перед публікою6.  

 
4.2. Виголошення промови 

 
Вихід на сцену. З цього приводу спеціалісти дають такі поради: “Не 

метушіться. Спокійно прямуйте до вибраного місця. Не перебирайте на ходу 
ваші записи, не застібайте піджак або жакет, не упорядковуйте зачіску, не 
поправляйте краватку. Про все це треба подумати заздалегідь. З іншого боку, не 
починайте промову, поки не займете зручного і стійкого положення. Станьте у 
потрібну позу відразу, зробивши останній крок. Не дивіться вниз на ноги або 
руки і понадто не дивіться відразу в записи. Як тільки займете своє місце, 
зверніться до президії, а потім до слухачів”7. 

М. Кушнер, спеціаліст з ораторської майстерності, дає низку порад як 
подолати страх перед сценою: 

Аудиторія бажає вам успіху. Слухачі не мають наміру марнувати свій 
дорогоцінний час. Щоб прийти й побачити ваш провал. Навпаки, вони хочуть 
почують вашу блискучу промову. 

Ви маєте знання, цінні для аудиторії. Тільки ви (і ніхто крім вас) 
можете викласти власне унікальне розуміння цього питання. Ніхто не знає 
вашого тлумачення того чи іншого матеріалу. Думайте про себе як про людину, 
яка може поділитися з аудиторією цінними знаннями та ідеями.  

Аудиторія не знає про ваш страх. Часто аудиторія навіть не помічає 
ознак страху в оратора, який сам стверджує, що надзвичайно хвилюється. 
Головне не бути спокійним, а виглядати спокійним (Аллен Вайнер)8. 

Багатьом дуже допомагає візуалізація (унаочнення) свого успіху. 
Спеціалісти радять уявити вдалу промову. Уявіть, як ви будете виступати перед 
публікою. Уявіть, що ви виходите на сцену і починаєте виголошувати 
надзвичайно розумні думки. Люди вас дуже уважно слухають. Ловлячи кожне 
слово. Після виступу зал вам аплодує стоячи. 

Подолати страх, як зазначають експерти зі стресів, допоможуть вправи:  
Дихання. Глибоко вдихніть. Затримайте дихання. Затримуйте, ще 

затримуйте. А тепер повільно видихайте. Повторіть вправу. Дихайте глибоко та 
повільно.  

Фізичні вправи. Це – спосіб зняти м’язову напругу. Навіть вправа, 
виконувана 10–15 секунд, допоможе.  

                                                           
6 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 81. 
7 Сопер Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1958. – 472 с. – Ел. ресурс: <www.klikovo.ru> 
8 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 186. 
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Поверніть голову в один бік, а потім в інший. І лише тоді починайте 
обертати голову за годинниковою стрілкою. Змініть напрямок обертів9.  

Піднімання рук. Підніміть вгору праву руку і витягніть її якомога вище. 
Затримайтесь в такому положенні на кілька секунд, а потім опустіть руку. 
Повторіть те саме з лівою рукою.  

Допомагає також швидка хода, або біг на місці, що також знімає м’язову 
напругу. Однак у цьому разі важливо не перебрати міри, щоб не вийте до 
публіки задиханим10. 

Порухайте інтенсивно щелепою назад-вперед разів двадцять. У результаті 
таких рухів подразнюються корінці блукаючого нерва, сигнал передається в 
центральну нервову систему, відбувається викид норадреналіну і ваш стан 
врівноважується.  

Сидячи в очікуванні оголошення вашого виходу, опустіть руки і 
розслабте їх. Уявіть, що вони стали настільки довгими, що уперлися в підлогу... 
Уявили? Тепер ту напругу, яку ви відчуваєте, спрямуйте по руках у землю. 
Відчуйте, як вона стікає. Але не дуже захоплюйтеся, адже вас кличуть уже 
вдруге. 

Порухайте кистями та пальцями в повітрі, розімніть руки. Ви і самі багато 
раз робили це інтуїтивно. Лікарі й психологи підтверджують, що гімнастика 
кистей рук дає змогу не тільки понизити паралізувальний ефект хвилювання, 
але і стимулює роботу мовного апарату, підвищує кмітливість і красномовство. 
Задовільного пояснення цьому наука досі не дає. 

Уявіть, ніби ви сидите у важкій шинелі з генеральськими погонами і 
відчуваєте її тяжкість на своїх плечах. Пригадайте, як поводиться наше тіло, 
коли ми чогось боїмося. Ми нахиляємо голову вперед і піднімаємо плечі, ніби 
готуємося до запотиличника. Оскільки зв’язок мозку з м’язами тіла має 
двосторонній характер, ми, впливаючи на тіло, впливаємо і на свої емоції. 
Опустіть плечі, підніміть підборіддя, випряміть спину. У вас повинна бути 
постава спокійної і упевненої в собі людини11. 

Зоровий контакт. Спочатку необхідно встановити зоровий контакт з 
аудиторією. Т. Ковалевська та С. Бронікова радять: “Коли ви вже перебуваєте у 
позиції для виступу, не поспішайте його розпочинати. Повільно, з легкою 
приємною посмішкою огляньте учасників зустрічі. Подивіться на обличчя, 
затримуючись на мить на кожному (бодай на обличчях більшості). Якщо ви 
“впіймали” доброзичливий погляд або відповідну посмішку, зробіть ледь 
помітний мімічний рух: “Добридень, і Ви тут? Дуже радий Вас бачити!”. Навіть 
якщо ви бачите цих людей уперше в житті, то в такий спосіб ви протягаєте 
незримі ниточки від їх очей до своїх. Потім ви будете утримувати їх увесь час, 

                                                           
9 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 185. 
10 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 186. 
11 Гандапас Р. Камасутра для оратора. Десять глав о том, как получать и доставлять 

максимальное удовольствие, выступая публично / Гандапас Радислав. – М.: “Олимп-Бизнес”, 2005. – 
С. 21-22. – Ел. ресурс: <http://www.treko.ru/show_dict_692> 
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доки будете говорити, і саме ці симпатики будуть підтримувати вас у складні 
моменти виступу. Тільки встановивши такий зоровий контакт із кожним з 
присутніх, можна починати виступ”12. У разі сильного хвилювання варто 
знайти так звану позитивну точку опори, тобто слухача, який позитивно до вас 
налаштований.  

Вираз обличчя. “Найголовніше у виразі обличчя – це посмішка. Проста 
посмішка, подарована нашій аудиторії, може встановити почуття взаємодовіри 
та симпатії. Її зрозуміють у будь-якому куточку світу. На жаль, багато хто з 
ораторів – здебільшого бізнесмени – вважають, що завжди належить надягати 
на себе маску турботи про справи. Вони ж бо серйозні ділові люди. Вони 
оперують фактами і цифрами. У них є цілком конкретні прагматичні 
зобов’язання. Якщо вони посміхнуться, то можуть здатися… людяними”13  

Існує таке правило: необхідно звертатися по черзі кожного разу до одного 
слухача, наприклад, під час однієї думки (від трьох до п’яти секунд). При цьому 
“ходіть” між слухачами, як по пунктам, слідуючи задуманій фігурі “М”. За 
допомогою цього інтенсивність зорового контакту підвищується. 

М. Кушнер зазначає: коли оратор стоїть у недбалій позі, аудиторія може 
подумати, що він лінивий, погано себе почуває чи дуже втомився. З іншого 
боку, оратора, який стоїть прямо, як молода тополя, вважатимуть людиною 
порядною, відвертою та щирою людиною. Стійте прямо, злегка розставивши 
ноги і приготувавши руки для жестикуляції. Ця поза підходить практично для 
будь-якого виступу. Можете злегка нахилитися в бік до вашої аудиторії. 
Невеликий нахил уперед свідчить про те, що ви хочете стати слухачам ближче. 
Нахил назад свідчить про протилежне. Спирайтеся на трибуну якнайрідше, та й 
лише для особливого ефекту. Постійне “лежання” на кафедрі сигналізує 
аудиторії про те, що ви в’яла та слабохарактерна людина. Не стійте, поклавши 
руки на бедра. У цьому разі ви виглядатимите, як строгий вчитель фізкультури. 
Буде набагато краще, коли ви використаєте для жестикуляції, яка 
підкріплюватиме ваші слова. Не розхитуйтесь вперед та назад. Якщо ви не 
розповідаєте про те, як користуватися метрономом чи не обговорюєте тему 
морської хвороби, хитатися явно не варто. Такі рухи відволікають увагу 
слухачів від предмета обговорення. Намагайтеся зберігати верхню частину тіла 
нерухомою. Не стійте, схрестивши руки перед грудьми. У такій позі ви подібні 
на гангстера із старого фільму. Ви ж не збираєтеся залякати чи побути свою 
аудиторію. Не тримайте руки за спиною. Це дасть вам змогу вільно 
жестикулювати. Не стійте у “позі футболіста, тобто в позі, коли руки опущені і 
схрещені, причому одна рука лежить поверх іншої – ніби ви футболіст, який 
стоїть на воротах в очікуванні штрафного. Не тримайте руки в кишенях14.  

                                                           
12 Ковалевська Т. Ю. Основи ефективної комунікації: Навчальний посібник (Порадник 

управлінцеві на щодень) / Ковалевська Т. Ю., Бронікова С. А. – Одеса: Фенікс, 2008. – 140 с. 
13 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 193. 
14 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 195. 
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Передусім треба привітати слухачів: “Шановні пані та панове!”; 
“Шановні колеги!”; “Шановні учасники...!”. Якщо присутні почесні гості, 
високоповажні особи, то з привітанням належить звернутися спочатку до них. 
За допомогою привітання оратор встановлює з аудиторією емоційний контакт. 

Ще одним із ефективних прийомів встановлення емоційного контакту з 
аудиторією є прийом залучення. Наприклад, можна попросити допомоги 
аудиторії: “дати знак, коли мине 20 хвилин виступу; закрити кватирку; 
вимкнути світло; роздати матеріали; покликати тих, які спізнилися тощо. У цих 
випадках аудиторія відчуває себе єдиним організмом (що так і є насправді) і 
сприймає допомогу окремих осіб (бо ж хтось один виконав прохання 
доповідача) як "ми допомогли". У використанні прийому "залучення" 
дотримуйтеся принципу крещендо: спочатку від аудиторії можна очікувати 
лише простих дій, лише згодом переходячи до складного, а не навпаки. Так і 
запитання: якщо відразу поставити запитання, яке вимагає розгорнутої 
відповіді, не дивуйтеся, якщо в залі зависне тиша. Набагато результативніше 
залучення працює, якщо спочатку ставити питання прості, відповіддю на які 
може стати просто кивок голови: "Зрозуміло?", "Так?", "Згодні?", 
"Продовжимо?". Поступово ускладнюйте, поглиблюйте інтерактивність і до 
фіналу ви вже цілком обґрунтовано можете очікувати активної співучасті 
аудиторії”15. 

Далі – короткий вступ, мета якого – назвати тему, вказати мету і план 
доповіді. Давно помічено, що існує ефект ПЕРШИХ ФРАЗ16. У перших фразах 
має міститися цікава інформація, яка привертає до себе увагу. Окрім того, 
аудиторії варто натякнути про те, яку користь вона матиме прослухавши Вашу 
доповідь. 

Гучність, інтонація, темп. Важливо навчитися регулювати гучність 
мовлення залежно від розміру аудиторії. Від хвилювання недосвідченому 
ораторові може здаватися, що він говорить достатньо голосно, однак насправді 
лише відкриватиме рот. Не варто “вмикати” гучність на повну потужність, це 
не сприяє кращому розумінню.  

Належить чітко вимовляти слова. Варто також звернути увагу на те. чи не 
трапляються у вашому мовленні слова-паразити. Словами-паразитами 
називають слова чи вислови, які засмічують нашу мову (так би мовити, 
розумієте, значить, так, гм, о’кей, ага тощо), оскільки не мають жодного 
смислового навантаження.  

Треба пам’ятати про такий допоміжний, але дуже важливий, засіб усного 
мовлення, як інтонація. “…Монотонність може бути спричинена вико-
ристанням однієї інтонації чи незмінного тембру голосу. Проте вона може 

                                                           
15 Ковалевська Т. Ю. Основи ефективної комунікації: Навчальний посібник (Порадник 

управлінцеві на щодень) / Ковалевська Т. Ю., Бронікова С. А. – Одеса: Фенікс, 2008. – с. 40. 
16 Кузин Ф. А. Культура делового общения : практическое пособие / Кузин Феликс Алексеевич. 

– М.: Издательство "Ось-89". – С. 15. 
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виникнути й у результаті постійної швидкості мовлення, однакового рівня 
гучності чи стабільної висоти звуку”17. 

Варто виділяти голосом окремі слова. “Ви можете повністю змінити 
значення речення, просто виділивши голосом потрібне слово: Ви це говорите 
мені? Ви це говорите мені? Ви це говорите мені?18 

Монотонність може бути ворогом оратора. Монотонна промова заколише 
аудиторію. Спеціалісти з ораторського мистецтва радять використовувати не 
менше ніж сім повних тонів або діапазон октави. Однак не варто 
послуговуватися дуже високими тонами. Сперечальники, наприклад, у запалу і 
часто починають говорити дуже високим голосом. Але те ж саме може 
відбутися в результаті недостатнього дихання або соромливості. Натомість 
використання дуже низького тону справляє враження відсутності енергії в 
оратора та його байдужості до предмета обговорення.  

Варто змінювати і швидкість мовлення. “Сила звуку – це досить потужна 
зброя, якою легко керувати”19. Тихе мовлення може бути надзвичайно 
ефективним. Особливо якщо використовують мікрофон, який дає змогу 
застосувати весь діапазон голосу.  

Використовуйте паузи між фразами і думками. “Коротка пауза перед 
кульмінаційним пунктом промови і після – один зі способів найяскравіше 
підкреслити його. Нарешті, ритм мови багато в чому залежить від інтервалів і 
тривалості пауз”20. 

Зазвичай ми робимо в усному мовленні паузи на місці розділових знаків, 
які сигналізують нам про зупинку. Однак в усному мовленні належить робити 
паузи частіше, щоб досягти виразності промови.  

Утримання уваги аудиторії. Важливо також навчитися утримувати 
увагу слухачів. “Щоб утримати увагу публіки, ви повинні навчитися 
перемикати канали сприйняття – візуальний, аудіальний, сенсорний, 
нюховий та смаковий. “Послухайте, а тепер подивіться, а тепер доторкніться до 
… А тепер знову послухайте” – за допомогою такої зміни каналів, увага на 
певний час знову концентрується на об’єкті оповіді”21. 

Окрім того, досвідчені оратори послуговуються ефектом релаксації22. 
Увагу аудиторії не можна тривалий час утримувати на достатньо високому 
рівні (після 20 хвилин наступає природній спад, що пояснюють фізіологією 

                                                           
17 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 216. 
18 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 216. 
19 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 217. 
20 Сопер Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер. – М.: Издательство иностранной 

литературы, 1958. – 472 с. – Ел. ресурс: <www.klikovo.ru> 
21 Ковалевська Т. Ю. Основи ефективної комунікації: Навчальний посібник (Порадник 

управлінцеві на щодень) / Ковалевська Т. Ю., Бронікова С. А. – Одеса: Фенікс, 2008. – 140 с. 
22 Кузин Ф. А. Культура делового общения : практическое пособие / Кузин Феликс Алексеевич. – 

М.: Издательство "Ось-89". – С. 15. 
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людини). Важливо вчасно пожартувати, перемкнути увагу на щось інше, 
вставити “ліричний відступ”, що дасть змогу слухачам відпочити.  

Окрім того, треба навчитися керувати неслухняною аудиторією. Вас 
перебиватимуть. Мова йде насамперед про сторонні зауваження, мета яких – 
утруднити виступ. Спеціалісти радять: не треба дозволяти виводити себе з 
рівноваги, не варто відповідати агресивно; іноді краще вдати, що нічого не чув; 
не треба відповідати на кожне зауваження із залу, проте якщо їх багато, 
потрібно реагувати, використовуючи один із наведених нижче прийомів.  

1. Відповісти так, щоб поставити запитувальника в безвихідь. Найкраще, 
звичайно, “відрубати”, особливо якщо зауваження агресивне.  

2. Повторити запитання або негативне зауваження, наче подаючи його 
слухачам для оцінювання. Цей прийом доречний, коли є впевненість 
уприхильному ставленні інших слухачів. Належить вибрати для відповіді того з 
присутніх, із яким є зоровий контакт, і помічено, що він схвально киває 
головою. Мабуть, він буде на вашій стороні. Можна змусити супротивника 
повторити зауваження. Непоганий прийом, якщо дозволяє час. Можна змусити 
супротивника повторити не все, а окремі формулювання. Результат буде 
вражаючим, оскільки важко повторити зауваження швидко й точно або його 
обґрунтувати.  

3. Запитати точні дані. Це – доречний прийом для того, щоб виграти час 
для відповіді. Можна попросити, щоб людина, яка кинула отруйне зауваження, 
встала і представилася, вказала місце роботи і т. ін. Цей прийом часто 
примушує супротивника заспокоїтися. Якщо зауваження конструктивне, 
належить подякувати та висловити схвалення діловитості. Це допомагає 
виграти час для репліки. 

4. Використовувати метод “так, але...”. Уникайте довгих висловлювань і 
діалогів. Відповідайте коротко, використовуючи тактику “так, але...”. Проте не 
треба вимовляти слово “так”, краще удаватися до близьких формулювань, 
наприклад до таких: “Згоден з вами, але разом із тим треба врахувати, що...”. 
Так само “але” можна замінити на “тільки”, а “разом з тим” – на “проте”. 

5. Провокаційні зауваження можна нейтралізувати, кажучи: “Я 
передбачав це запитання. Проте впевнений, що буде краще і цікавіше для всіх 
присутніх, якщо я продовжу свій виступ”. Треба чітко відзначити, що в 
інтересах інших слухачів не можна вести приватні бесіди. Якщо є змога, 
запропонуєте тому, хто вас перебив, поговорити після один на один. Це формує 
сприятливу атмосферу.  

6. Застосовувати прийоми відволікання. Якщо, звичайно, можливо, треба 
звернути увагу на важливість ситуації або більш значущі цінності, сказати, що 
зараз не час розмінюватися на дрібниці. 

7. Звернутися до благородства присутніх. Якщо кинуте зауваження 
неетичне, треба запитати для обеззброєння супротивника, а як би людина сама 
поводилася в такій ситуації. Цей прийом впливає не стільки на супротивника, 
скільки на інших присутніх. 

8. Попросити запитувальника почекати, спокійно відповісти, що саме цієї 
теми торкнетеся далі. Але не варто потім про це “забувати”. Уміння розгорнути 
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думку зарекомендує оратора з хорошого боку. Якщо зауваження збігається із 
загальною ідеєю виступу, до нього можна поставитися серйозно, але варто 
перервати виступ і записати зауваження, та так, щоб всі бачили. Це покаже, що 
оратор серйозно ставиться до проблеми. 

9. Уникати висловів типу “не заважайте”, “я вас попереджаю”. Краще 
всього сказати: “Дякую за запитання”. І ще одна порада. Відповівши, не варто 
продовжувати дивитися запитувальнику в очі. Відразу після відповіді треба 
звернути увагу на інших слухачів. Інакше ця ж людина знову почне перебивати. 
Відповідаючи не треба переходити межі ні ввічливості, ні часу. 

10. Якщо відповідь була жартівливою, треба негайно перейти на 
серйозний тон. Жартівливі перерви варто трактувати серйозно, а серйозні – 
жартівливо”23.  

Жестикуляція. Під час промови жестикулювати дозволено. Але 
використовувані рухи мають бути контрольованими, тобто промовець має чітко 
усвідомлювати навіщо він використовує той чи інший жест. Жести 
застосовують для того, щоб привернути увагу до певних частин 
повідомлюваного. Інколи недосвідчені доповідачі, ймовірно, через хвилювання 
бавляться предметами, у гіршому разі – чухають потилицю і т. ін. Відсутність 
жестикуляції – це теж знак, який несе певну інформацію. С. Шипунов подає 
основні принципи правильної жестикуляції24:  

Симетрія. Якщо людина жестикулює тільки однією рукою – це часто 
виглядає неприродно. Належить використовувати обидві руки одночасно або 
рівною мірою й ліву, і праву руку, якщо вони вмикаються поперемінно.  

Широта. Якщо Ви розмовляєте з однією людиною, то широко 
розмашисто жестикулювати не варто. Проте якщо перед Вами зал у 20-30-100 
осіб, то дрібні жести побачать лише ті, хто сидить у першому ряду (та й то не 
завжди). Тому не бійтесь робити широкі жести. Широкі жести свідчитимуть 
про те, що Ви впевнена в собі людина, тоді як дрібні, затиснуті репрезентують 
Вас як невпевнену особу. Найчастіше свідчення переляку – це притиснуті до 
боків лікті. Руки від ліктів до плечей – не працюють. І рухи виходять скутими, 
не вільними. Відривайте лікті від боків! Рубайте від плеча! 

Закінченість. Можливо Ви спостерігали, як іноді оратор виступає, руки 
по швам, а кисті рук злегка смикаються. Відчувається, що народжується рух, 
однак далі кистей рук не йде. чи затухає десь посередині. Виходить 
незакінчений, змазаний жест.  

Відкритість. Часто можна спостерігати – жести наче і є, але весь час тиль-
ним боком долоні до слухачів. Це закриті жести. На рівні інстинктів вони сприй-
маються негативно: чи не тримає оратор камінчик у руці). Треба спокійно робити 
відкриті жести до аудиторії (принаймні 50% жестів мають бути відкритими). 

Жести-паразити. Іноді якийсь жест оратор повторює дуже часто. 
Трапляється. що такий жест не має жодного смислового навантаження. Це 
“жест-паразит”: потирання носа, потилиці, підборіддя, дуже часто поправляють 
                                                           

23 Урбанович А.А. Психология управления / Урбанович А.А.. – Минск: “Харвест”, 2005. – С. 
594-596. 

24 Шипунов С. Тренинг-центр “Оратор” // Dokument HTM. – http://www.orator.biz 
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окуляри, крутять якийсь предмет у руках. Якщо ви помічаєте подібні жести за 
собою, то давайте їм відсіч! Навіщо перенавантажувати свій виступ без-
глуздими, беззмістовними рухами?  

Жестикуляція має бути свідомою. Треба вдаватися до жестикуляції за 
потреби. Не варто її пригнічувати. Не варто жестикулювати безперервно під час 
усієї промови, оскільки не кожна фраза потребує підкреслення жестом. Ніколи 
жест не має відставати від підкріплюваного ним слова. Жестикуляція має бути 
різноманітною та відповідати своєму призначенню25.  

Ефективне використання трибуни. Дослідники пишуть про те, що 
трибуну треба використовувати як стратегічний об’єкт. Трибуна – це не лише 
підставка для ваших записів і місце для виголошення розумних фраз. Дивіться в 
записи тоді, коли рухаєтеся за трибуною. Хочете приховати свою залежність 
від приготованих паперів? Зазирайте до них після того, як зробите той чи інший 
рух. Під час жестикуляції, зміни пози чи руху головою ваш погляд вниз ніхто 
не помітить. Використовуйте трибуну як “схованку”. Навіть якщо ви не 
полюбляєте виступати за трибуною, інколи все-таки треба зосереджувати увагу 
аудиторії на собі коханому. Наприклад, ви використовуєте слайди, прозірки для 
епіпроектора чи добровільного помічника з аудиторії. Для таких ситуацій 
якнайкраще підходить трибуна, за якою можна сховатися, особливо якщо вона 
стоїть дещо збоку. Не спирайтеся на трибуну и не тримайтеся за неї. <…> Вона 
не має бути вашою підпоркою26. 

Унаочнення (візуалізація). Важливий чинник успішного ділового 
спілкування – унаочнення інформації. Наявні різні способи унаочнення. 
Можна використовувати інформацію, розміщену на паперових носіях, як 
от плакати чи роздатковий матеріал (гендз аут), призначений для кожного 
слухача. Сьогодні використовують різноманітні технічні засоби. Обираючи 
той чи інший засіб унаочнення варто врахувати кількість присутніх, 
розміри аудиторії, обсяг інформації, який необхідно умістити на носіях. 
Плакати можна використовувати в порівняно невеликій аудиторії.  

Щоб не зіпсувати ваш виступ неправильним використанням лекційних 
плакатів, дотримуйтеся таких рекомендацій: пишіть якнайменше тексту, пишіть 
тільки на двох верхніх третинах аркуша. Тоді вашій аудиторії буде набагато 
легше побачити написаний текст. Якщо не писати в нижній частині аркуша, то 
не треба буде нахилятися.  

Роздатковий матеріал на паперових носіях готують у тому разі, коли 
відомо точну кількість слухачів. “Збираючись підготувати для аудиторії 
роздаткові матеріали, пам’ятайте, що вони мають бути привабливими. <…> 
Обов’язково використовуйте папір хорошої якості, і, якщо це можливо, 
роздавайте матеріали, умістивши їх до спеціальної папки”. 

Сьогодні популярний спосіб унаочнення – за допомогою мультимедійного 
проектора та програмного забезпечення PowerPoint. Таке унаочнення має низку 
                                                           

25 Сопер Поль Л. Основы искусства речи / Поль Л. Сопер. – М.: Издательство иностранной 
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переваг, оскільки доповідач може подати в такий спосіб великий обсяг інформації – 
різноманітні графіки, діаграми, схеми, ілюстрації, тези тощо. За допомогою 
візуальних образів складну інформацію можна подати зрозуміло, в осяжній формі.  

Однак у разі використання статистичних матеріалів належить: перевіряти 
статистичні дані з погляду компетентності і безсторонності джерела; точно 
вказувати джерело; уникати загальних, невизначених формулювань (Лише один 
із десяти працівників добре володіє іноземною мовою. Що означає “добре 
володіє”?); порівнювати сумісні величини; стверджувати тільки те, що 
підтверджене сукупністю даних. 

Наочність – це креслення на дошці, карти, плакати, ілюстрації, моделі, 
зразки. Усяка наочність привертає увагу слухачів. оскільки не все можна усно 
пояснити.  

Висловлено думку про те, що програма PowerPoint фактично впливає на 
те, як ми мислимо, компонуємо наші ідеї і структуруємо наші думки: світ 
звернуто в декілька оптимістичних слайдів, де приблизно 7 слів у рядку і 7 
рядків на слайді.  

Отже: 
Не вміщуйте занадто багато інформації на слайді, оскільки це утруднить 

сприймання і відволікатиме слухачів від доповіді.  
Робіть прості підписи. 
Використовуйте малі (для основного тексту) і великі (для заголовків) 

літери, що полегшить читання.  
Радять застосовувати не більше двох шрифтів, оскільки застосування 

більшої кількості шрифтів створює враження безпорядку та неакуратності. 
Не використовуйте більше чотирьох кольорів. Винятком із цього правила 

можуть бути лише графіки та складні зображення.  
Перевірте текст, щоб у ньому не було помилок. 
Старанно добирайте графічні зображення: вони мають стосуватися теми 

Вашої доповіді. 
Будьте послідовними. Спеціалісти не радять змішувати слайди. виконані 

у різних стилях для різних презентацій. 
Логотип має займати якнайменше місця на слайді27.  
Також використовують правило “Торкнися-Повернися-Назви”, суть 

якого полягає у тому, що спочатку вказують на потрібний об’єкт, повертаються 
до аудиторії й лише тоді його коментують. В іншому разі промовець буде 
говорити до екрану, бо стоятиме спиною чи впівоберта до аудиторії. 

Дослідники з комунікації радять відвідати приміщення перед виступом, 
щоб призвичаїтися до нього, а також перевірити технічні засоби, які 
заплановано використати.  

Для того, щоб уникнути помилок надалі, варто проаналізувати власний 
виступ, запитавши думку колег про темп мовлення, його гучність, виразність, 
логічність викладу, жестикуляцію, міміку, пантоміміку тощо.  

                                                           
27 Кушнер М. Умение выступать на публике для “чайников” / Кушнер М. – Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. – С. 158-160.  
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ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ  
ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

З’ясувати відповідність.  
1. Орфографічні норми сучасної 
української літературної мови - це: 

а) написання слів  
 

2. Орфоепічні норми сучасної україн-
ської літературної мови - це: 

б) передача звуків на письмі 

3. Графічні норми сучасної україн-
ської літературної мови - це: 

в) вимова звуків і звукосполучень 

  
4. Пунктуаційні норми сучасної 
української літературної мови - це: 

а) слововживання 

5. Лексичні норми сучасної україн-
ської літературної мови - це:  

б) творення слів 

  
 

в) вживання розділових знаків 

6. Морфологічні норми сучасної 
української літературної мови - це: 

а) відбір мовних елементів відпо-
відно до умов спілкування; 

7. Синтаксичні норми сучасної 
української літературної мови - це: 

б) правильне вживання форм слів 

8. Стилістичні норми сучасної україн-
ської літературної мови - це: 

в) усталені зразки побудови слово-
сполучень, речень, текстів 

 
 
З’ясувати відповідність.  

1. Сторінки позначаються 
посередині верхнього поля 
аркуша арабськими цифрами 
на відстані не менше ніж 10 
мм від краю, 

а) якщо текст документа друкується з обох 
боків аркуша. 

2. Непарні сторінки 
позначаються у правому 
верхньому кутку, а парні - в 
лівому арабськими цифрами 
на відстані не менше ніж 10 
мм від краю, 

б) якщо текст документа друкується з 
одного боку аркуша. 

 
 
Вибрати правильну відповідь. 
 
Якщо є бланк документа, то на бланку друкується (друкуються) : 
а) перша сторінка; 
б) усі аркуші. 
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Чи можна переносити тільки підпис на другу сторінку:  
а) так; 
б) ні. 
 
Нумерація сторінок починає проставлятися: 
а) з першої сторінки; 
б) з другої сторінки. 
 
Якщо текст документа друкується з одного боку аркуша, номери 

проставляються: 
а) посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами на 

відстані не менше ніж 10 мм від краю; 
б) у правому верхньому кутку арабськими цифрами на відстані не менше 

ніж 10 мм від краю; 
в) у лівому верхньому кутку арабськими цифрами на відстані не менше 

ніж 10 мм від краю. 
  
Сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності - це: 
а) бланк; 
б) реквізит; 
в) формуляр. 
 
Під час зустрічі першими вітаються: 
а) молодші зі старшими, чоловіки з жінками; 
б) старші з молодшими, жінки з чоловіками. 
 
Чоловік, коли вітається, завжди  
а) не встає; 
б) встає; 
в) залежно від ситуації. 
 
Жінка, вітаючись із чоловіком: 
а) не встає, 
б) встає; 
в) залежно від ситуації. 
 
Жінка, вітаючись із жінкою: 
а) встає; 
б) не встає. 
 
Згідно з етикетом за однакового службового рангу першою вітається:  
а) більш вихована людина; 
б) невихована людина; 
в) менш вихована людина. 
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Під час знайомства називають спочатку: 
а) посаду, а потім - ім’я, по батькові, прізвище; 
б) ім’я, по батькові, прізвище, а потім - посаду. 
 
Яке словосполучення правильне: 
а) ставлення до праці; 
б) відношення до праці; 
в) відносини до праці. 
 
Особистий - це: 
а) такий, що стосується окремої особи; 
б) такий, що стосується особи взагалі, багатьох осіб; 
в) граматичний термін. 
 
Яка теза правильна: 
а) слова графiчно скорочуються на письмi; 
б) слова графiчно скорочуються як на письмi, так і в усному мовленні; 
в) слова скорочуються в усному мовленні.  
 
Пiсля стандартних скорочень значень метричних мiр  
а) крапка не ставиться; 
б) крапка ставиться. 
 
У графiчних скороченнях написання великих i малих лiтер  
а) зберiгається; 
б) не зберiгається. 
 
Якщо збiгаються дві однакові літери, що позначають приголоснi 

звуки, скорочення робиться:  
а) пiсля першого: вiдмiн. успiхи; 
б) пiсля другого: вiдмiнн. успiхи. 
 
Якщо збiгаються дві різні літери, що позначають приголоснi звуки, 

скорочення можна робити: 
а) пiсля другого: державн.;  
б) пiсля першого: держав.; 
в) і пiсля першого, i пiсля другого: держав. i державн. 
 
Яка форма родового відмінка однини правильна: 
а) документа; 
б) документу. 
 
Для визначення часу за роком вживати: 
а) відповідні прикметники у Р.в. з прийменником у (в) - у минулому році; 
б) відповідні прикметники у Р. в. без прийменника у (в) - минулого року. 
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У діловому стилі присвійні прикметники:  
а) вживаються;  
б) не вживаються. 
 
Як правильно перекладається з російської мови на українську 

словосполучення учебный процесс: 
а) навчальний процес; 
б) учбовий процес. 
 
Як правильно перекладається з російської мови на українську 

прикметник индустриальный: 
а) індустріальний; 
б) індустрійний. 
 
У діловому стилі для прикметників чоловічого та середнього роду 

однини нормативною є форма місцевого відмінка 
а) із закінченням -ому; 
б) із закінченням -ім.  
 
 Дво-, три-, чотири- виступають у словах, другий компонент яких 
а) починається на приголосний; 
б) починається на голосний. 
 
Двох-, трьох-, чотирьох- виступають у словах, другий компонент яких 
а) починається на приголосний; 
б) починається на голосний; 
в) на йотований. 
 
У складних прикметниках, що закінчуються на -тисячний, 

 -мільйонний, - мільярдний, у першій частині вживаються 
а) форми називного відмінка; 
б) форми родового відмінка; 
в) форми давального відмінка. 
  
У складних словах числівники дев’яносто, сто виступають  
а) у формі Н.в.; 
б) у формі Р.в.; 
в) у формі Д.в. 
  
У складних словах числівники сорок, двісті - дев’ятсот виступають  
а) у формі Н.в.; 
б) у формі Р.в.; 
в) у формі Д.в. 
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Числівник тисяча входить до складу іменників і прикметників у формі 
а) тисячо-; 
б) тисяча-. 
 
Тисяча, мільйон, мільярд вимагають від іменника форму 
а) Р.в. мн; 
б) Р.в. одн. 
 
Половина, третина, чверть вимагають від іменника форму  
а) Р.в. мн.; 
б) Р.в. одн.; 
в) Н.в. одн. 
 
Чи узгоджується числівник один з іменником у роді, числі, відмінку  
а) ні;  
б) так. 
 
Числівники два, три, чотири, обидва сполучаються з іменником  
а) у Р.в. мн.; 
б) у Н.в. мн.; 
в) у Р.в.одн. 
  
Чи узгоджуються з іменниками числівники два, три, чотири, обидва 

у непрямих відмінках   
а) так; 
б) ні. 
 
Числівники п’ять і далі вимагають від іменника форму 
а) Р.в. мн.; 
б) Н.в. мн.; 
в) Р.в. одн. 
 
Займенник котрий як сполучне слово у складнопідрядних реченнях, 

де йде мова про предмет або істоту, 
а) не властивий офіційно-діловому мовленню; 
б) властивий офіційно-діловому мовленню. 
 
У складнопідрядних реченнях, де йде мова про істоту, вико-

ристовуються:  
а) сполучне слово котрий; 
б) сполучне слова що; 
в) сполучне слова який. 
  

 



45 

За українською мовною традицією займенник, який вказує на дійову 
особу, у реченні вживається  

а) у називному відмінку: ми підписали; 
б) у давальному відмінку: нами підписано. 
 
У листах, запрошеннях тощо використовується ввічлива форма 

займенника Ви, коли звертаються 
а) до однієї посадової особи; 
б) до кількох посадових осіб; 
в) до установи, організації тощо. 
 
Коли є потреба наголосити на дії, а не на ознаці, використовується 

форма на -но, -то 
а) замість пасивних дієприкметників; 
б) замість активних дієприкметників. 
  
Виберіть правильний варіант:  
а) я вибачаюсь (-ся), вибачаюсь (-ся); 
б) вибачте мені (даруйте, перепрошую); прошу вибачення. Пробачте! 

Прошу вибачити мені! 
  
Який переклад словосполучення окружающая среда з російської 

мови на українську правильний:  
а) оточуюче середовище; 
б) довкілля;  
в) навколишнє середовище. 
 
Виберіть правильний варіант:  
а) дякую Вам; 
б) дякую Вас; 
в) дякую Вам і дякую Вас. 
 
У діловому мовленні з іменником заходи на позначення мети 

використовується прийменник:  
а) щодо; 
б) до; 
в) для.  
 
Які прийменники використовуються у діловому мовленні: 
а) протягом (години) або в(у)продовж (години); 
б) на протязі (години); 
в) протягом (години)? 
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ВИСНОВКИ 

 
 
Державним службовцям часто доводиться брати участь у різноманітних 

комунікативних заходах, спілкуватися з керівниками, колегами та відвіду-
вачами, працювати з документами. На жаль, не завжди вони мають у достат-
ньому обсязі сформовані комунікативні навички. Труднощі для багатьох стано-
вить правильно, грамотно оформити організаційно-розпорядчі докумети, під-
готувати та виголосити промову, доповідь чи публічний виступ. Теоретичний і 
практичний матеріал навчально-методичного посібника допоможе державним 
службовцям уникнути згаданих труднощів, ефективно та результативно вико-
ристати мовні засоби для певної писемної та усної комунікативної ситуації у 
професійній діяльності. 
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