
Тема заняття: Студентський проєкт удосконалення власного мовлення. 

 

Мовна норма - це сукупність мовних засобів, що вважаються правильними і 

сприймаються носіями мови як зразок суспільного спілкування в певний період розвитку 

мови й суспільства. Мовні норми зафіксовано в правописі, словниках тощо 

Мовлення, яке відповідає мовним нормам, називають нормативним, а в якому є 

порушення, - ненормативним. 

Порушення літературної мовної норми спричиняються, наприклад, сплутуванням 

слів, що мають близьке звучання, але відмінне лексичне значення (тактовний - 

тактичний); впливом діалектної вимови (хожу, ходю замість літературного ходжу); 

незнанням законів сполучуваності слів (молодший брата замість нормативного 

молодший за брата) тощо. 

Типи мовних форм: орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, 

орфографічні, пунктуаційні 
 

Види помилок 

Орфографічні помилки – це помилки, пов’язані з порушенням правил написання  

(великої літери у власних назвах, м’якого знака, апострофа тощо). При перевірці робіт 

орфоепічна помилка позначається вертикальною рискою – І. 
 

Пунктуаційні помилки – відсутність або неправильне вживання розділових знаків 

(крапка, крапка з комою, кома, двокрапка, тире, знак питання, знак оклику, дужки, 

лапки). 
 

Лексичні помилки - тавтологія, плеоназми, калька з російської мови, вживання слів у 

невластивому значенні, вживання зайвого слова, некоректне вживання фразеологізмів. 
 

 Граматична помилка - це помилка в структурі мовної одиниці, в структурі слова, 

словосполучення, пропозиції-це порушення будь-якої граматичної норми - словотворчої, 

морфологічної, синтаксичної. 
 

Стилістичні помилки – порушення стилістичних норм сучасної української мови. 

 

 Переглянути відео:  

 Типові орфографічні помилки у творах на ЗНО: 

https://www.youtube.com/watch?v=tUBKqRIdYtY 

 

 Типові пунктуаційні помилки у творах на ЗНО 

https://www.youtube.com/watch?v=_uoQyreruKM 

 

 Помилки під впливом російської мови у творах ЗНО: 

https://www.youtube.com/watch?v=DvIGH0SzlXQ 
 

 100 ЗАВДАНЬ: ЛЕКСИЧНІ ПОМИЛКИ ДЛЯ ЗНО: 

https://www.youtube.com/watch?v=YDkL2r1aMfQ 

 

Практична робота 

1. Захист студентами власного проекту по удосконаленню мовлення. (Виступ 

студентів, демонстрація наявних схем, таблиць, кросвордів, діагностика 

ідеального і неідеального мовлення) 
 

2. Виконання тренувальних вправ. 

https://www.youtube.com/watch?v=tUBKqRIdYtY
https://www.youtube.com/watch?v=_uoQyreruKM
https://www.youtube.com/watch?v=DvIGH0SzlXQ
https://www.youtube.com/watch?v=YDkL2r1aMfQ


Вправа 1. Редагування тексту. Прочитайте.  Виправте орфографічні помилки.  
 

Рідною мовою належить  вважати мову своєї нації, мову претків, яка поввязує 

людину з її народом, єго духовнеми надбаньями. 

Рідну мову діти засвоюют  від батків. В історії  україни звичні вепадки, коли до 

рідної мови значна частина Українців повиртаєця  лише у зрілому віці. 

Українська мова є  мовою Українського народу. Отже, вона і тільки вона повинна 

бути рідною для кожного, хто вважає сибе преналежним до Української нації. 

 

Вправа 2. Знайдіть і виправте орфографічні помилки запропонованих реченнях.  
 

1. Одже, як бачимо, кожна людина може бути по справжньому вільною. 

2. Старий лише посміхнувся на це, і мовив, що коли він був молодий, йому казали 

теж саме. 

3. Про щастя люди розмірковують з давніх давен. 

4. Мабудь трохи зусиль та терпіння, віри в світле майбутнє! 

5. Після того, як його посадили за грати і винесли антигуманний вирок, він мав змогу 

втекти, але вирішив не робити цього. 

6. Я вважаю, що бути освідченою людиною – це першочергова потреба для кожного з 

нас. 

7. Я страшенно нервувала, а коли мала відповідати на запитання інших делегацій, 

бурмотіла щось зовсім недоречне. 

 

Вправа 3. Знайдіть і виправте пунктуаційні  помилки запропонованих реченнях.  
 

1. Також, не можна не згадати про усну народну творчість. 

2. Народний герой – це найгірша нагорода, яку я б бажав у своєму житті зізнається 

Притула в одному зі своїх інтерв’ю.  

3. Дівчина проаналізувала помилку і це допомогло їй у майбутньому. 

4. Я щиро переконана в тому, що всі корисні справи, які ми робимо позитивно 

впливають на наше життя. 

5. Саме в складні періоди для країни: революції, війни, кризи, люди можуть 

проявляти справжню відданість своїй державі.  

6. Адже, свобода це велика відповідальність, яку не кожен може звалити собі на 

плечі. 

7. Денис і Максим погано склали ЗНО вони зовсім не готувалися. 

 

Вправа 4. Відредагуйте виділені сполуки та запишіть речення правильно 

 

1. На власній картині художник зобразив світанок.  

2. Після успішних переговорів підписано вигідну контрактну угоду. 

3. Павло Тичина є майстром у створенні неологізмів та нових слів.  

4. Застуда часто супроводжується почуттям головного болю. 

5. На столі лежала карта військових дій.  

6. Зараз у Чехії дуже багато українських остарбайтерів.  

7. І тоді я зрозуміла, що я помилково рахувала їх своїми друзями. 

8. Багато людей задають собі питання: «Навіщо взагалі бути патріотом?»  

9. Як доказ можна навести біографію з життя Т.Г.Шевченко.  

10. Прикладом можуть слугувати похилі люди. 

 



Вправа 5. Знайдіть і виправте у запропонованих реченнях лексичні помилки. 
 

1. Можна перелічити безліч прикладів. _________________________ 

2. Сьогоднішній день видався чудовий. _________________________ 

3. Не варто зовсім ігнорувати свої почуття. _____________________ 

4. Тоді він побачив свою рідну матір. ___________________________ 

5. Цей комплект включає в себе сім предметів. ___________________ 

6. Це було вірне рішення. _____________________________________ 

7. Часом у житті зустрічаються такі моменти. ___________________ 

8. Кожен будує особисте життя. ________________________________  

9. Більша половина класу. _____________________________________ 

10.  Згадаймо царів Київської Русі. ______________________________ 

11.  Князь Ігор бився з польською шляхтою. _______________________ 

12.  Чому жінки – це слабкий пол? ________________________________ 

 

Вправа 6. Виправте лексичні у помилки. Запишіть правильний варіант 

слововживання.  
 

Переважна більшість ______________________________________ 

Зі сказаного витікає ________________________________________ 

На минулому тижні _________________________________________ 

Привести приклад __________________________________________ 

Саме найважливіше ________________________________________ 

На рідній мові _____________________________________________ 

З кінця шестидесятих _______________________________________ 

Жарити по рецепту _________________________________________ 

Приємного апетиту! ________________________________________ 

Моє день народження ______________________________________ 

Задавати питання __________________________________________ 

Взяв себе в руки ___________________________________________ 

Вправа 7. Розкрийте  дужки, вставляючи, де  потрібно, прийменники. 

Із  нагоди (ювілей), звернутися  на  (адрес), підприємство (?)виготовленню, секція (?) 

вивченню, сектор (?)(зв’язки), залежно (?) погоди, у (напрямок) міста, лишилось(?)  

спадок, поїхати (?) справа, іти  (вулиця), проходити ( тінь), іти (поле), виключити (?) 

списки, (?) змозі, (?) походження, комісія  (?) спорту, глибина (Байкал), береги (Дунай), 

середина (луг), артист (балет), приступи  (кашель), склянка (чай), не  боюся (мороз), 

командир (батальйон). 

Домашнє завдання: 

Написати твір-мініатюру на одну із поданих тем:  

 «Хто ясно думає, той ясно і говорить»  

 «Не говори, що знаєш, а знай, що говориш» 
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