
Інструкційно-методична картка до практичного заняття №4 

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Тема: Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет. 

Мета: закріпити теоретичні знання про основні функції ділового спілкування, види міжособових 

стосунків, навчити володіти технікою мовлення та доречно використовувати етикетні конструкції. 

ЗМІСТ РОБОТИ 

Завдання 1. Знайдіть і виправте допущені помилки, правильні варіанти запишіть. Поясніть, які 

норми сучасної української літературної мови порушено в поданих словосполученнях. 

Вибачаюсь, я не туди попав; я подзвоню в дев’ять годин; сильні помєхи; в якій годині 

зустрінемося; кінечний етап переговорів; шари суспільства; скільки зараз годин; держатися з 

достоїнством на переговорах; самі вигідні депозитні ставки; скажіть, куди я попав; зустрінемось завтра 

півдесятого. 

 

Завдання 2. Поєднати ознаки бар’єрів із типологією. 

Ознаки бар’єрів: Поганий настрій, страх, сором, провина, міжособистісні зіткнення; нерозуміння суті 

висловлювання, змісту слів; складається негативне враження між співрозмовниками при першому 

погляді; заважає готовності до певної дії, негативні реакції. 

Типологія бар’єрів: бар’єр мови, бар’єр першого враження, бар’єр негативних емоцій, бар’єр установки. 

 

Завдання 3. Утворіть від поданих імен форми імен по батькові для осіб чоловічої та жіночої 

статі. 

Андрій, Олексій, Микола, Дмитро, Федір, Артем, Володимир, Валерій, Анатолій, Василь, Данило, 

Ілля, Ігор, Георгій, Петро, Кузьма, Костянтин, Леонід, Михайло, Віталій, Павло, Борис, Євген.  

 

Завдання 4. Вибрати ті мовні моделі, які використовуються у мовленні фахівців, та впорядкувати 

їх за змістом. 

Етикетні конструкції: вітання, прощання, подяка, вибачення, прохання, згода. 

Мовні моделі: 

до побачення, гаразд, добрий день, будь ласка, пробачте, дуже вдячний за вашу турботу, безперечно, 

спасибі, дякую на доброму слові, перепрошую, будьте здорові, прошу вибачити, з радістю, мені вже час, 

без проблем, до нових зустрічей, добре, привіт, вибачте, будьте такі ласкаві, вдячний від щирого серця, 

мене це влаштовує, щасливої дороги, мені дуже шкода, не забувайте нас, я вам завдав стільки клопоту. 

 

Завдання 5. Записати текст відповідно до норм літературної мови. 

Нарада один із най/еф(е,и)ктивніших способів обговор(е,и)н..я важливих питань і прийн..ят..я 

ріш(е,и)нь у всіх сферах громадс..кого політич..ного виробнич..ого жит..я. Вона дає можливіс..т.. 

спіл..но аналізувати важливі питан..я висловлювати свої думки та пропозиції приймати 

най/оптимал..ніші ріш(е,и)н..я. Завдяки нараді виявляют..ся погляди зацікавл(е,и)них сторін на ту ч(і,и) 

іншу проблему. Р(е,и)зул..тати наради залежат.. від к(е,и)рівника всіх її учас..ників. Не/випа..ково на 

одній із ратуш в Данії написано: Ніхто не/знає так багато як всі ми разом. 

 

Завдання 6. Відредагуйте речення відповідно до лексичних норм української мови. 

1. Роздався телефонний дзвінок. 2. По крайній мірі, так буде правильно. 3. В скільки годин відходить 

наш автобус? 4. Повістка дня слідуюча. 5. Я дико вибачаюсь. 6. Приступаєм до обговорення. 7. Першим 

ділом треба вирішити це питання. 8. Це сама відповідальна задача. 9. Так сталося через стєченіє 

обстоятельств. 10. Збитки складають 10 процентів. 11. Зусилля колективу треба сосредоточить на 

вирішенні цієї проблеми.  

 

Завдання 7. Утворіть від поданих слів форми, що вживаються при звертанні, враховуючи можливі 

варіанти. 

Пан полковник, добродій Сазоненко, громадянин Сич, люба сестра, пан Ярема, брат Ярослав, 

Лілія Павлівна, Володимир Сергійович, Любов Іванівна, пані Ірина, пан лейтенант, громадянка Павлюк, 

друг Семен, панна Інна. 

 

Домашнє завдання 

Підготуйте до друку свою стандартну візитну картку (5 х 9 см). 


