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КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ  

В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Глобалізація як результат створених інформаційних технологій і 

комп’ютерних мереж, телекомунікаційних і транспортних систем, ринкової 

взаємодії, небаченої досі інтенсивності руху капіталів, товарів, послуг і 

людських потоків у світовому масштабі перетворилась на головну 

характеристику сучасного поступу людства. Процес глобалізації об’єктивно 

призводить до зростання ролі освіти, особливо вищої. 

17 лютого 2005 року під час зустрічі з академічною спільнотою Львова 

Президент України Віктор Ющенко сказав: «Ми не можемо програти освіту в 

третьому тисячолітті. Якщо ми програємо освіту, ми програємо Україну». Чи 

не вперше на такому високому рівні прозвучала теза про освіту як фактор 

національної безпеки – соціальної стабільності, економічного добробуту, її 

конкурентоспроможності. 

Обриси модернізації вищої школи видніються вже сьогодні – 

Болонський процес. Передбачається, що до 2010 року європейська модель 

вищої школи буде обов’язковою для вищих навчальних закладів державного 

підпорядкування. Європейці зможуть навчатися й працевлаштовуватися у 

будь-якій європейській державі, незалежно від місця проживання. Безумовно, 

трансформація системи освіти – нагальне завдання сучасної України, 

реалізація якого має враховувати передові освітні технології, інноваційні 

підходи у вихованні молоді, загальну комп’ютеризацію та потужний вплив 

засобів масової комунікації на свідомість людини. Приєднання України до 

Болонської конвенції дозволить запозичити європейські методи освіти, проте 

головне для нашої держави, яка має давні й міцні традиції національної 

підготовки кадрів, не втратити в масовому пориві глобалізації власне 

обличчя, кращі досягнення. За умов, коли людину поглинає технократичний 

світ, коли вона одночасно вимушена перебувати в кількох культурних 

просторах, в тому числі й у віртуальному, коли масовість інформаційного 

середовища пронизує “сферу” людини, освітня система відповідно до 

суспільних вимог втрачає функції формування особистості, а зводиться до 

функцій адаптивного розвитку, впритул до примітивних функцій 

пристосування. У цих умовах особливо варто пам’ятати, що комп’ютерна 

мережа не зможе замінити безпосереднього міжособистісного спілкування. 

Персональний комп’ютер допомагає отримувати необхідну інформацію, 

здійснювати управління, змінювати вподобання, проте навіть 

найдосконаліша машина не зможе замінити емоційно-особистісний фактор 

безпосереднього спілкування. Система вищої освіти, в якій головними 

суб’єктами взаємозв’язку і взаємодії залишаються викладач і студент, навіть 



за умов глобалізації залишає за собою право передачі, засвоєння та 

використання знань, умінь, навичок і цінностей не тільки попередніх 

поколінь, але й сучасного, мінливого та інформаційно насиченого 

суспільства. 

Входження України в нові економічні та культурні відносини, у світову 

спільноту потребує докорінного морального оздоровлення нації взагалі й 

особистості зокрема. «Головними цілями інноваційного розвитку України 

визначається розвиток людини як особистості, збереження і захист здоров’я 

та середовища проживання, створення умов для високопродуктивної творчої 

та безпечної праці і сучасного побуту” [1; 1]. Отже, формується новітня 

світоглядна концепція елітарності освіти, згідно з якою особистість постає 

пріоритетною, з її унікальними інтересами, цінностями, здатністю до 

самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації, самоосвіти, творчої 

діяльності [2; 23-24]. Елітарність – це орієнтація на кращих, талановитих, 

гідних. В умовах глобалізації це явище набуває інтернаціонального 

характеру й виходить за рамки національних обмежень. Зближення держав і 

народів у сфері освіти призведе до нового соціального простору. Тому 

елітарність, критерії якої аналізувалися у відповідній літературі, покликана 

навчити навчатися [3; 59-60]. 

Сьогодні завдання вищої освіти полягає в підготовці майбутніх 

фахівців до роботи в нових організаційних структурах і сприянні 

розповсюдженню інформаційних технологій. При цьому слід врахувати, що 

сучасні інформаційні технології об’єднують світ переважно шляхом 

впровадження стандартів масової культури. Остання ж орієнтується на 

розваги, поверхове ставлення до світу. У зв’язку з цим нагальною потребою 

стає формування у студентів здатності займатися науковою діяльністю, адже 

люди, виховані на зразках масової культури, не спроможні раціонально, 

чітко, послідовно мислити і формулювати власну думку. Крім того, у них 

відсутні й вольові зусилля, спрямовані на оволодіння знаннями. Тому 

викладачі, спираючись на досягнення науки, повинні формувати особистість, 

здатну до глобального мислення, виховувати її у контексті національних 

цінностей, формувати здатність рефлексивного ставлення до себе і світу, і 

тим самим – повагу до інших культур і культурних традицій. Студенти, 

оволодіваючи знаннями, повинні виховувати в собі якості творчої, здатної 

оволодівати новими знаннями особистості, й уміти застосовувати ці знання у 

подальшій роботі. При цьому головним показником ефективності повинна 

стати не сума знань студента, які він набув у стінах навчального закладу, а 

головне – вміння самостійно їх отримувати й застосовувати у роботі. 

Об’єктивність характеру глобалізаційних процесів поєднується з їх 

глибокою суперечливістю. Так, оцінюючи вплив новітніх інформаційно-

комунікативних технологій на сферу освіти, дослідники відзначають, що ці 

останні, відкриваючи широкі перспективи, породжують численні нові, ще 

недостатньо усвідомлені, проблеми, які вимагають осмислення, адекватної 

діагностики і пошуку шляхів їх оптимального розв’язання. Негативні 

тенденції глобалізації в галузі освіти полягають у мовній, економічній, 



ідеологічній, політичній уніфікації. У зв’язку з цими процесами 

спостерігається дезорієнтація індивіда відносно соціокультурних норм, 

цінностей і поступово назріває неприйняття особистістю уніфікованих 

способів і форм буття.  

Провідним завданням сьогодення є пошук високих технологій 

виховного процесу, здійснення основної його ідеї: поєднання вимог 

інтеграції всього цивілізованого і природного світу з утвердженням потреби 

вирішення питань самостійної незалежної України та збереженням її 

соборності, відродження, національної самодостатності. Високі технології 

навчання – це такі, що спираються на вічне і непересічне, враховують 

кон’юктуру сьогодення й здатні накреслити перспективу: близьку і далеку. 

Щодо змісту педагогічної освіти вчителя є постійне реальне завдання: 

відбір фактичного переконливого матеріалу про єдність усього світу – 

живого і неживого, неповторність кожної особи, її духовного, ментального 

розвитку з урахуваням місцевих, регіональних, національних, етнічних 

особливостей. Адже історія знає чимало фактів, коли ігнорування ідеї єдності 

світу призводило до страшних катастроф. Та й “скільки б ми не говорили про 

інтернаціоналізм та інтеграцію різних етнічних утворень, ми ніколи не 

подолаємо того, що різнить їх: національне, етнічне, місцеве не зникає від 

того, що ми його не помічаємо. Існує одна основна умова цивілізованого 

розв’язання національних протиріч – міра. Реальний процес розв’язання 

будь-якої проблеми і є пошук вимірів і вибору щоразу окремого розв’язання” 

[4; 98]. 

Історія розвитку державності вчить, що мир, згода, гармонія стосунків і 

відносин між окремими особами й державами є кращою умовою для 

розвитку. Нам здається продуктивною ідея соборності України, її єдність з 

усією цивілізованою спільнотою Сходу й Заходу, пошук миру та злагоди.  

В умовах становлення української державності одним із найважливіших 

питань, що потребують вирішення, є впровадження нової мовної моделі 

освіти. Визнання Конституцією державності української мови, на жаль, ще не 

може вирішити проблему утвердження державності української мови в усіх 

сферах офіційного й неофіційного використання. Хоча останнім часом 

розширилися сфери офіційного використання української мови, наповнилися 

конкретним змістом поняття мовного суверенітету, мовних обов’язків 

громадян, українська мова зробила прорив у середовище комп’ютерних 

комунікацій, проте функції державної мови реалізуються далеко не повністю 

у зв’язку з недостатністю мовленнєвої культури населення. Багато хто 

вважає, що йому достатньо розуміти мову й вміти сказати кілька фраз 

українською. Цьому сприяє сучасна тенденція, що для нормального 

існування достатньо знати ділову мову. Проте це хибна думка, оскільки 

“службове” використання примітизує мовну особистість. Слід забезпечити 

перебудову змісту мовної освіти на основі поєднання комунікативно-

діяльнісного, культурологічного, проблемного й особистісного підходів. 

Мови треба навчати як засобу комунікації, пізнання світу, ідентифікації, 



морального зростання й, зрештою, як засобу кар’єрного зростання. Життя 

виявило закономірність: ніщо не забезпечує людині такий стрімкий 

суспільний злет, як уміння підкоряти аудиторію красномовством. Нерідко 

долю людини назавжди вирішували перші вимовлені нею у суспільстві 

слова. Уже не раз доведено, що ніяка інша здатність, якою може володіти 

людина, не дає їй такого авторитету й можливості з такою швидкістю 

зробити кар’єру, як уміння гарно й правильно говорити. “Заберіть у мене все, 

чим я володію. Але залиште мені мову. І скоро я матиму все, що мав” 

(Даніель Уеберт). 

Знання державної мови, як і мов національного спілкування, дають 

реальний важіль для розв’язання складної проблеми: входження у реальний 

світ стосунків з різними народами, національними й етнічними утвореннями. 

Нові підходи до виховання мовної культури з’явилися упродовж 

останніх років. Вони пов’язані з чітко визначеними тенденціями розвитку 

соціально-політичної спрямованості нашої держави на засадах демократії, 

свободи, прав людини. Чистота мови в будь-якій сфері виробництва є 

найважливішим показником духовної культури. 

Кілька років тому Ю.Шевельов, задумуючись над долею нашої мови 

висловив думку: “Чи багато з тих, хто активно оперує мовою, усвідомлює, 

що мова перебуває сьогодні на критичному роздоріжжі не лише в тому – 

бути їй чи не бути, а й у виборі своєї майбутньої структури і що кожний з 

нас, виробляючи ті чи інші слова й форми, голосує за те, якою вона буде 

структурно… Ми, звичайно, не уявляємо собі, наскільки кожний з нас 

відповідальний за те, якою буде мова майбутнього, хай у безконечно малій 

дозі”. Підтримуємо думку О.Сербенської та глибоко переконані, що 

більшість українців хочуть правильно говорити, не калічити рідної мови 

суржиком, але часто не знають, де можна перевірити себе, а ще частіше – не 

вистачає часу, щоб прочитати статтю, перегорнути сторінки словника, 

довідника. 

У час, коли наша мова утверджується як державна й на її основі 

розбудовується система освіти, зростає потреба вдосконалювати культуру 

мовлення. А культура мовлення тісно пов'язана з культурою мислення. 

Якщо людина ясно, логічно мислить, то й мовлення в неї ясне, логічно 

вмотивоване. І навпаки, якщо в людини немає думок, якщо вона говорить 

про те, чого не розуміє або не знає, то й мовлення в неї плутане, 

беззмістовне, захаращене зайвими словами.  

Не секрет, що бідність словникового запасу – одна з відомих причин 

неграмотного мовлення, вживання без потреби слів іншомовного 

походження. Уже “набили оскомину” слова інтеграція, девальвація; 

превентивний, легітимний; домінувати, ігнорувати, стимулювати, 

лобіювати, форсувати тощо. Адже в українському словниковому запасі є 

відповідники, які більш точно передають окреслені поняття. 

Варто зазначити, що останнім часом мова засобів масової інформації 

набуває ознак окремого інформаційного стилю. Можливість вільно 



висловлювати свої думки, виявляти свою особистість суттєво вплинули на 

розвиток живого українського мовлення і на мову ЗМІ, які миттєво 

відображають найсвіжіші новації в мовленні. З одного боку, це добре, бо 

свідчить про відкритість преси, радіо, телебачення, з іншого – це часто 

мало керована й необдумана гонитва за “оживленням” свого викладу. 

Складається враження, що саме журналісти “формують” сучасні мовні 

закони. Сьогоднішнє українське живе мовлення видається якимось занадто 

розкутим, незграбним, кострубатим. Однак на перехідному етапі це явище 

характерне для більшості країн, що звільнилися від скутості ідеологічних 

настанов [5; 50]. Від помилок ніхто не застрахований. Не треба боятися 

помилятися, адже усвідомлене користування мовою й намагання говорити 

правильно обов’язково дадуть позитивний результат. З часом той, хто хоче 

опанувати мову, “виговориться”. Для удосконалення культури мовлення 

радимо звернути увагу на такі аспекти: акцентуаційний аспект мовлення 

– відповідність мовлення нормам наголошування. Як і в кожній мовній 

підсистемі, в акцентуаційній будь-яке слово має своє місце. Останнє 

залежить від різних чинників: походження, належності до певної частини 

мови, семантики тощо. Трапляється, що слово має кілька форм 

наголошування: заголовок і заголовок, розбір і розбір, різновид і різновид, 

завжди і завжди, також і також, зокрема і зокрема. 

Проте часом наголос змінює значення слова: відомість – список, документ 

і відомість – звістка, дані, популярність, вигода – зиск, користь і вигода – 

зручність, закладка – смужка паперу, тасьма, що закладається в книжку і 

закладка – заснування чого-небудь, об’єднання – установа і об’єднання – 

процес. 

В українській мові, на відміну від англійської, чеської, французької, 

наголос рухомий: батьківський, ведемо, вимова, вимога, випадок, вичерпний, 

відповісти, український, довідник, донька, завдання, заняття, запитання, 

книжки (Н.мн.), фаховий, навчання новий, нести, ознака, пізнання, помилка, 

але помилки (Н.Мн.), черговий, предмет, приятель, разом, текстовий, 

урочистий (урочистість). 

Лексичний аспект мовлення забезпечується дотриманням мовних 

норм під час уживання слів. Уживання близькозвучних слів (прошу – прошу, 

близькозначних (вираз – вислів), а також слів, співзвучних з певними 

російськомовними елементами, проте відмінними за значенням (заставляти – 

змушувати, займатися – працювати, навчатися, відношення – відносини, 

стосунки, взаємини) часто призводить до виникнення помилок: 1. Охочих 

піти на екскурсію прошу підійти до мене. 2. У колективі склалися гарні 

відношення. 3. Студентів треба заставляти вчитися. 4. Студенти 

займалися в лабораторії. 5. Син займається на першому курсі. 

Зауважимо, що слово прошу означає “будь ласка”, проте у деяких 

випадках його помилково вживають як відповідник прошу, що означає 

“прохання чи клопотання” (прошу надати матеріальну допомогу). Дієслово 

заставляти (рос. заставлять) означає “віддавати в заставу”, тому студентів 



слід не заставляти, а змушувати, примушувати щось робити. Слово 

займатися означає “початок горіння” у переносному значенні – “захоплення, 

улюблену справу”. Отже, потрібно написати: “Студенти працювали в 

лабораторії”, “Син навчається на першому курсі”. 

Однією з причин порушення мовленнєвої культури є ненормативне 

слововживання: об’ява (оголошення), справка (довідка), багаточисельний 

(численний), міроприємство (захід), повістка дня слідуюча (порядок денний 

такий), бути правим (мати рацію), давати повід (давати привід), здавати 

екзамени (складати іспити) (здають металобрухт, склопосуд), приймати 

участь (брати участь) (приймають хворих у лікарню, замовлення на щось), 

приходити в голову (спадати на думку), гарно виглядати (мати гарний 

вигляд, бо виглядають чоловіка, виглядає квочка з кубла), рахуватися з 

думкою інших (зважати на думку інших, а рахують гроші, курей); подача 

документів (подання документів), прийняли всі міри (вжили всіх заходів). 

Морфологічний аспект мовлення характеризується вживання 

відповідних морфем належних тій чи іншій частині мови. В українській мові 

частина іменників має паралельні форми чоловічого та жіночого роду: зал – 

зала, сусід – сусіда. Також паралельні закінчення мають іменники, які 

позначають професії, рід занять: журналіст – журналістка, фізик – фізичка, 

історик – історичка, директор – директорка, лікар – лікарка, учитель – 

учителька. Ці іменники вживають в усіх стилях, проте слід пам’ятати, що в 

офіційно-діловому стилі слова, які позначають назви осіб за професією, 

родом занять чи посадою, вживаються лише у формі чоловічого роду: 

кращий журналіст року Лариса Коваленко, відомий фізик Наталія Кучер, 

досвідчений історик Валентина Панченко, директор школи Катерина 

Швець, дільничий лікар Ірина Матійчук, заслужений учитель Надія Весна. 

Категорія роду іменників в українській мові не завжди збігається з 

категорією роду іменників в російській мові: знакомый тезис – відома теза; 

заседал президиум – засідала президія; четкая запись – чіткий запис; старая 

рукопись – старий рукопис; разборчивая подпись – розбірливий підпис; 

успешный филиал – успішна філія. 

Ряд іменників у нашій мові має інший рід, ніж у російській мові: новые 

часы – новий годинник; широкая дверь – широкі двері; густые чернила – 

густе чорнило; длинные волосы – довге волосся; желтые листья – жовте 

листя тощо. 

Певні труднощі становить правопис закінчень -а, -я, -у, -ю в родовому 

відмінку однини іменників чоловічого роду другої відміни: борщу (страва), 

Борща (прізвище), бурштину (матеріал), Бурштина (місто), листопада 

(місяць), листопаду (процес), таланту (хист), таланта (грошова одиниця), 

Вашингтона (місто), Вашингтону (штат), терміна (визначення), терміну 

(проміжок часу).  

Особливістю нашої мови є й те, що у давальному відмінку однини 

іменники чоловічого роду другої відміни приймають закінчення -ові, -еві,-у, -

ю. “Якщо поряд вживаються два іменники чоловічого роду у давальному 

відмінку, перший із них слід вживати із закінченням –ові (еві, -єві), а 



наступний з –у (-ю): директорові Кравчуку Андрію Петровичу, деканові 

Голубенку (закінчення –ові, -еві (-єві) переважають у назвах істот, -у 9-ю) – у 

назвах неістот)” [6; 314]. 

Українські чоловічі прізвища на приголосний та –о (у тому числі й на –

ко, -енко) відмінюються: Гривань, Гриваня, Гриваневі (Гриваню) й т.д., 

Коваленко, Коваленка, Коваленкові (Коваленку) й т.д. 

Жіночі прізвища на приголосний та –о не відмінюються: Ірина Будник, 

Ірини Будник, Ірині Будник й т. д., Ольга Василенко, Ольги Василенко, Ользі 

Василенко й т.д. 

Кличний відмінок (вокатив) існує в усіх слов’янських мовах. У 

російській мові його заміняє форма називного (винятки – Господи, Боже). Як 

відомо, у 1933 році з нашого правопису, окрім інших форм, було вилучено й 

кличний відмінок. І цілком слушним був докір М.Рильського: “Сахаються у 

нас також і кличного відмінка, що становить одну з особливостей української 

мови”. Ці форми дуже давні й засвідчені в народній творчості, творах 

класиків української літератури. Таку форму мають назви людей: батьку, 

мамо, брате, сину, доню, козаче. 

Жіночі імена, основа яких закінчується на твердий приголосний, у 

кличному відмінку мають закінчення –о: Галино, Марино, Валентино, проте 

Любове. Якщо ж основа закінчується на м’який приголосний, то у формі 

кличного відмінка слід писати – є: Маріє, Соломіє, Наталіє, але Нінеле. 

Якщо чоловічі імена мають тверду основу, то у кличному відмінку слід 

писати –е: Іване, Степане, Петре, проте Миколо. Чоловічі імена, основа яких 

закінчується на м’який приголосний у кличному відмінку приймають 

закінчення –ю: Андрію, Віталію, Сергію, проте Ігоре, Ілле. 

Слід звернути увагу на чоловічі імена іншомовного походження основа 

яких закінчується на задньоязиковий приголосний: Людвіг, Марк, Фрідріх. 

При творенні форми кличного відмінка у цих іменах не відбувається 

чергування кінцевого приголосного основи, а тому слід звертатися Людвігу, 

Марку, Фрідріху. Досить часто у нашому мовленні трапляються 

ненормативні форми Олеже, Олеже Васильович, Зою, Зою Антонівна. 

Виходячи з вищезазначеного, слід наголосити, що нормативною є офіційна 

форма Олегу, Олегу Васильовичу, Зоє, Зоє Антонівно. Форма кличного 

відмінка Олеже, Зою – неофіційна, так би мовити, родинна, пестлива. 

Звертатися Олеже Васильович, Зою Антонівна – тим паче неправильно, 

оскільки при звертанні ім’я й ім’я по батькові обов’язково повинні бути у 

формі кличного відмінка: Олегу Васильовичу, Зоє Антонівно. 

Іноді натрапляємо на звертання типу: Шановний пане Валеріє 

Петрович! Глибокоповажний Віталіє Юр’євич! Невідомо, до особи якої статі 

звертаються: пошанна форма й ім’я по батькові – чоловічого роду, ім’я – 

жіночого. Щоб уникнути подальших помилок, варто згадати, що у формі 

кличного відмінка закінчення – є мають жіночі імена: Валерія, Віталія, а 

чоловічі – ю: Валерію, Віталію. 

Імена по батькові творяться шляхом додавання суфіксів –ович (йович) 

до основи чоловічого імені, -івн (ївн) –до основи жіночого імені: Петрович, 



Петрівна, Юрійович, Юріївна, проте Ілліч, Іллівна, Кузьмич, Кузьмівна, 

Лукич, Луківна. Варіанти Юр’євич, Валерійовна – ненормативні, оскільки у 

кличному відмінку чоловічі імена по батькові приймають закінчення –у: 

Валерію Петровичу, Віталію Юрійовичу, жіночі – -о: Валеріє Петрівно, 

Віталіє Юріївно. 

Так звані пошанні слова пане, пані варто вживати у поєднанні або лише 

з іменем у формі кличного відмінка, або лише з прізвищем, або ж з назвою 

посади чи звання: Шановний пане Валерію! Шановний пане Коваленку (о)! 

Шановний пане міністре! Шановний пане професоре! Шановна пані Валеріє! 

Шановна пані Коваленко! Шановна пані міністр! Шановна пані професор! 

Рівноцінними виступають й пошанні форми добродію, добродійко. 

На відміну від російської мови, в українській мові конструкції з 

формами вищого ступеня порівняння прикметників утворюються за 

допомогою прийменників за, від та сполучників як, ніж. А тому 

ненормативними є форми розумніший інших, сильніший батька (пор. рос. 

умнее других, сильнее отца). Правильно: розумніший за інших, від інших, ніж 

інші, як інші; сильніший за батька, від батька, ніж батько, як батько. Часто 

порушенням правильності є змішування простої і складеної форм вищого 

ступеня порівняння прикметників: більш детальніший, більш 

відповідальніший (правильно – більш детальний або детальніший; більш 

уважний або уважніший). 

Часто трапляється поплутування при творенні форми найвищого 

ступеня порівняння якісних прикметників за допомогою слова самий (пор. 

рос. самый доступный, самый приемлемый). Українською варто сказати 

найбільш доступний, найбільш прийнятний. 

Особливу увагу слід звернути на такі морфолого-орфографічні 

особливості числівників:  

– відсутність м’якого знака у числівникові чотирма (О.в.); 

– наявність паралельних форм у непрямих відмінках у числівників від 5 

до 10 та числівників на –дцять і на –десят; 

– чергування при відмінюванні числівників 6, 7, 8; 

– для числівників 40, 90, 100 характерне закінчення –а у непрямих 

відмінках; 

– у числівників на позначення десятків від 50 до 80 змінюється лише 

друга частина (у рос. мові відмінюються обидві); 

– у числівників на позначення сотень від 500 до 900 змінюються обидві 

частини. 

На відміну від російської мови, українській мові, особливо офіційно-

діловому стилю, не властиві активні дієприкметники теперішнього часу з 

суфіксами -учий, -ючий, -ачий, -ячий. Їх замінюють відповідниками – 

іменниками, прикметниками, зворотами: неминучий (невідворотний), 

бажаючий (охочий), вступаючий (вступник), знаючий (обізнаний, 

досвідчений), завідуючий (завідувач), заспокоюючий (заспокійливий), 

пояснююча (пояснювальна) тощо. 



Синтаксичний аспект мовлення передбачає формування вмінь 

правильно будувати висловлювання. Із загального числа синтаксичних 

помилок найбільшу кількість становлять ті, що стосуються керування. 

За певними словами в українській мові закріплено відповідні форми 

керування: навчитися (чогось, а не чомусь), опанувати (щось, а не чимось), 

оволодівати (чимось, а не щось), дякувати (комусь, а не когось), хворіти (на 

що, а не чим), нехтувати (чимось, а не що). 

Окремі слова в українській мові вимагають прийменникового 

керування, а помилково вживаються без прийменників. Так, слово згідно як 

прийменник за нормою вимагає після себе додатка в орудному відмінку з 

прийменником з. Наприклад, згідно з вимогами, згідно з наказом, згідно з 

розпорядженням. Уживання конструкцій типу згідно вимог, згідно наказу, 

згідно розпорядження ненормативні. Слово відповідно вимагає після себе 

додатка в родовому відмінку з прийменником до: відповідно до вимог, 

відповідно до наказу, відповідно до розпорядження. Конструкції типу у 

відповідності до, у відповідності з українській мові невластиві. 

Слід уникати калькування російськомовних конструкцій з 

прийменником по, адже в українській мові є багато відповідників: за 

бажанням, за дорученням, за освітою (пор. рос. по желанию, по поручению, 

по образованию); з нагоди, з досвіду, з причини (пор. рос. по случаю, по 

опыту, по причине); на ім’я, на адресу, на замовлення (по имени, по адресу, 

по заказу); у (в) у справах неповнолітніх, у вихідні, в усіх напрямках (пор. рос. 

по делам несовершеннолетних, по выходным, по всем направлениям); кіоск 

для ремонту, курси для вивчення, ательє для пошиття (киоск по ремонту, 

курсы по изучению, ателье по пошиву), через неуважність, через помилку, 

через хворобу (пор. рос. по невнимательности, по ошибке, по болезни); після 

повернення, після закінчення навчання, після одержання (по возвращении, по 

окончании обучения, по получению) тощо. Може скластися враження, що 

сполучення з прийменником по в українській мові взагалі немає. Насправді 

такі сполучення існують, проте у невеликій кількості: розпорядження по 

факультету, наказ по школі, колеги по роботі тощо. 



Зауважимо, що культура мовлення – це не лише знання мовних норм, 

певних властивих мові закономірностей, а передусім – уміння активно 

користуватися набутими знаннями, творчо їх застосовувати. 

Мовлення тоді гарне й зрозуміле, коли воно якнайповніше, 

якнайточніше передає думки і легко сприймається. 
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