
                     Методична розробка практичного заняття № 12.1 

Предмет:  Українська мова (за професійним спрямуванням). 

Тема:  Стилістичні норми 

-   Вивчити стилістичні норми; 

-   Знати стилі та типи мовлення; 

       застосовувати  загальні вимоги до різностильових  текстів.  

Морфологічні та синтаксичні норми сучасної  української  

                               літературної мови, варіанти норм. 

 

Тип заняття: практичне. (6год.вс.) 
Тривалість заняття: 2 годин. 
Місце проведення: аудиторія. 

І. Актуальність теми: Опанувати  мову на рівні фахового спілкування. 

Розширити лексичний і термінологічний запас з метою подальшого 

використання в процесі навчання і майбутньої професійної діяльності. Тому що, 

мова — це скарбниця духовних надбань нації, досвіду співжиття, праці й 

творчості багатьох поколінь. У її глибинах — філософський розум, витончений 

естетичний смак, поетичність, сила надзвичайної чутливості до найтонших 

переливів людських почуттів і явищ природи. Разом із тим мова — це і 

своєрідний оберіг звичаїв і традицій, запорука інтелектуального зростання. 

Належачи до так званих вторинних систем, мова існує не автономно, а в 

людському суспільстві, похідною від якого є. Існує вона як різноманітні акти 

мовлення, що повторюються усно та фіксуються письмово. І є основною 

формою національної культури й насамперед першоосновою літератури.  

Сучасна освічена людини має знати не лише мовні норми, а й бути активним 

учасником суспільного життя, тому що політична та суспільно-економічна 

сфери впливають на розвиток і розгортання мовної політики в країні. 

 
Д.З. Ввести словосполучення до складу речення, вивчити, створити  

презентацію 

 

 

по предложению делегата    на пропозицію делегата 

по Вашему желанию     на Ваше бажання 

называть по имени     називати на ім’я 

концерт по заявкам     концерт на замовлення 

по требованию      на вимогу 

по собственному желанию    за власним бажанням 

по нашим подсчетам     за нашими підрахунками 

по семейным обстоятельствам   за сімейних обставин  

действовать по правилам    діяти за правилами 

по согласию сторон     за згодою сторін 

по специальности     із фаху, за фахом 

по постановлению     за ухвалою 

по приказу директора     за наказом директора 



по договорённости     за домовленістю 

по итогам       за підсумками 

по необходимости     через необхідність 

по совместительству     за сумісництвом 

по случаю празднования    з нагоди святкування 

комиссия по вопросам     комісія з питань 

обратиться по вопросу     звернутися з питань 

конспект по математике    конспект із математики 

по многим причинам     з багатьох причин 

данные по учету      дані з обліку 

специалист по экономике    фахівець з економіки 

по направлению к городу    у напрямку міста 

осталось по наследству     лишилось у спадок 

(спадщину) 

по мере возможности     у міру можливості 

уехать по делу      поїхати у справі 

по болезни (отпуск)     через хворобу (відпустка) 

по техническим причинам    через технічні причини 

по негодности списать     через непридатність списати 

по ошибке       через помилку, помилково 

по безналичному расчету   безготівковим розрахунком, 

безготівково 

по факсу  факсом 

сообщить по телефону     повідомити телефоном 

передать по телеграфу     переказати телеграфом 

младше по возрасту     молодший віком 

в адрес       на адресу 

в виду  (иметь)      на увазі (мати) 

в должность вступать     на посаду (ставати) 

в завершение      на завершення 

в защиту       на захист 

в нашу пользу      на нашу користь 

в рассрочку      на виплат 

в расход       на видаток 

в силу изложенного     зважаючи на викладене 

в случае наводнения     на випадок повені 

в честь праздника     на честь свята 

в праздники      на свята 

в министерство      до міністерства 

вовлечь в работу      залучити до роботи 

в соответствии      відповідно до, згідно з 

в состав вошли  (комиссии)    до складу ввійшли (комісії) 

в пример       за приклад 

в пяти шагах      за п’ять кроків 

в те времена      за тих часів 



в двух словах      двома словами 

в негодность пришло     непридатним стало 

в последнее время     останнім часом 

в прошлом году      торік, минулого року 

в силу (вступать)      набирати чинності 

в значительной мере     значною мірою 

в некоторой мере      деякою мірою 

в течение недели              протягом тижня 

 

 

Д.З. Ввести словосполучення до складу речення, вивчити, створити  

презентацію 
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