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 Підготовка високопрофесійного фахівця початкової школи є одним із 

головних завдань сучасного вищого закладу. Мовна особистість повинна 

досконало володіти нормами літературної мови: орфоепічними (правильною 

вимовою звуків та звукосполучень), акцентуаційними (усталеним 

наголошуванням слів), орфографічними (правильним написанням слів та їх 

частин), лексичними (вживанням слів відповідно до їх лексичного значення) та 

фразеологічними (правильним використанням фразеологічних одиниць), 

морфологічними (вживанням граматичних форм слів), синтаксичними 

(побудовою словосполучень та речень) та  стилістичними (уживанням мовних 

засобів у конкретних стилях мови). 

Специфіку регулювання літературних норм мови у різних стилях 

української мови досліджували такі вчені як: А. Загнітко, М. Зубков, А. Коваль, 

Л.Мацько, А.Нелюба, М. Пентилюк, С.Шевчук та інші. 

 У контексті викладання курсів «Сучасна українська мова з практикумом», 

«Українська мова за професійним спрямуванням» студентам Херсонського 

державного університету пропонуються різні види вправ для кращого 

оволодіння нормами літературної мови: 

1.Перекладіть тексти, дотримуючись усіх норм української 

літературної мови. 

 Внешняя (звучащая, произносимая) речь подразделяется на 

монологическую и диалогическую. 



 Обучение диалогу — одна из основных задач учителя на уроке. Устная 

речь чаще всего носит динамический характер: речь одного из собеседников 

побуждает к речевой реакции другого. Этим и объясняется прежде всего 

необходимость умений вести диалог. Диалог характеризуется смысловой 

связью высказываний между собой, логической их последовательностью. В 

процессе диалога говорящий использует слова, синтаксические конструкции, 

поэтому диалог — одно из средств практического овладения языком. Диалог 

легче монолога, так как в нем каждая реплика (высказывание) вызывается 

ситуацией и репликами собеседников. В ходе обучения диалогической речи 

создаются предпосылки для обучения речи монологической (Коваль А.П. 

Специфика обучения русскому языку младших школьников). 

 2.Поставте правильно наголос у словах. Яким словником ви 

скористались, щоби правильно поставити наголос. Запам’ятайте 

правильне наголошення поданих слів. 

Бурштиновий, випадок, вирахування, висковий, виснаження, відбірний, 

глянцевий, двоколовий, добуток, звуковий, йогурт, каталог, кільце, лікарський, 

листопад,  логопедія, олігофренія, пільговий, показник, помилка, поперековий, 

прикус,  програмовий, сантиметр, сенсорний, типовий, тришаровий, фольга, 

фунтовий, щоковий, язиковий. 

 3. Запишіть слова, знімаючи риски. Поясніть їх написання за чинним 

правописом. 

 Пів/Херсона, пів/зими, пів/книги, пів/кубометра, пів/острів, пів/олівця, 

пів/Африки, пів/апельсина, пів/оберта, пів/Європи, пів/Києва, пів/ночі, 

напів/сон, напів/гнилий, напів/жартома, пів/яблука, напів/жирний, 

напів/лежачий, напів/кровний, напів/свідомий, напів/стиглий, напів/шепіт, 

пів/Одеси, напів/рідкий. 

4. Перекладіть подані сполучення слів. Зверніть увагу на те, як у словнику 

подають переклад близькозвучних лексичних варіантів. 

  Избегать ошибок, избегать встреч, исключать из университета, 

исключать из партии, исключать из списка; направлять письмо по адресу, 



направлять усилия; настаивать на травах, настаивать на своём мнении; отдавать 

долги, отдавать в залог; отменить встречу, отменить статью закона; поднимать 

вопрос, поднимать голову; подписывать заявление, подписывать акции; 

принимать меры, принимать участие; совершать денежные операции, 

совершать нападение, совершать обряд, совершать преступление, совершать 

ошибку; создать проект, создать впечатление; строить дом, строить ряды 

спортсменов, строить планы на будущее; считать деньги, считать своим 

долгом; чесать волосы, чесать затылок, чесать язиком. 

 5. Перебудуйте подані слова і словосполучення за нормами української 

мови.  

  В’язальщик схемних джгутів, виставочний, газовщик, декатировщик, 

дресировщик, дробильщик, зав’янути, заготовщик, закройщик, запарщик 

шерстяних виробів, заправщик, зборщик, зварка, каменщик, котельщик, 

копіровщик, крепильщик, кружевниця, мотальщик, об’яснив, приводити 

приклади, прикладати зусилля, садік, скрутчик, швея.  

 6. Провідміняйте подані імена, по батькові та прізвища. Утворіть із 

поданими іменниками речення, дотримуючись граматичних (морфологічних та 

синтаксичних) норм. 

 Ігор Станіславович Сидоренко, Олена Євгенівна Чикаловець, Оксана 

Павлівна Прокопчук, Ілля Сергійович Третяк, Катерина Григорівна Ляшко, 

Артем Вікторович Порошенко. 

 7. Складіть речення з поданими формами звертання, ураховуючи різні 

способи їх оформлення. 

 Шановні учасники конференції! 

 Друже мій… 

 Пане (пані, панно, панове)! 

 Добродію (добродії)! 

 Вельмишановний… 

Повідомляємо Вам… 

Щиро вдячні …  



8. Прочитайте уважно текст. Відредагуйте його, звертаючи особливу 

увагу на порушення стилістичних норм. До якого стилю належить текст? 

Обґрунтуйте свою думку.  

Вельмишановний пан Іван! 

 На підтвердження нашої попередньої домовленості надсилаємо вам 

писемне запрошення прийняти участь у Міжнародній науковій конференції, що 

відбудеться 16.03.2016р. у м. Херсоні. Вашу доповідь з теми «Сучасні 

орієнтири філологічної науки» внесено до програмки конференції. 

 Оргкомітет конференції забезпечує проживання в готелі сроком з 

15.03.2016р. по 17.03.16 р. 

 Не забудьте! Регістрація учасників конференції проводитиметься з 

16.03.2016 р. в 11.00 годині в приміщенні Херсонського державного 

університета. 

Хай вам щастить! 

З повагою  

завідуючий кафедрою І.О. Докієнко 

9. Прочитайте уважно текст. До якого стилю належить текст? 

Відредагуйте, звертаючи увагу на порушення стилістичних норм.  

       Вельмишановному директорові  

       ТОВ «Ганнуся» 

       Кравчуку Т.О. 

       економіста виробничого відділку 

       Проценко Віктора Костянтиновича 

       

      Заява 

 Будь ласка, дайте мені чергову відпустку за 2015 рік терміном на 24 

робочі дні з 1 вересня до 28 вересня 2015 роком. Щиро дякую Вам. 

 29.8.2015р.                                                (Підпис) 

 Отже, процес кращого засвоєння норм літературної мови під час 

підготовки майбутніх фахівців початкової школи передбачає виконання 



різних видів вправ: переклад текстів фахового спрямування, розрізнення 

наголосу у словах, відмінювання слів та складання з ними речень, добір 

речень з певними формами звертання, використання текстів певних стилів та 

редагування їх. 
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