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Тема № 1. Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування

1. Кількість годин – 2.
2. Обґрунтування теми. Гуманітаризація освіти передбачає гуманоцентричне та культуроцентричне навчання і виховання майбутніх фахівців, яке має на меті засвоєння людиною цінностей культури, що складають ядро її світогляду. Знання державної мови при викладаннi гуманiтарних, фундаментальних i професiйно-орiєнтованих дисциплiн i формуваннi необхiдного рiвня професiйних умiнь i навичок студентiв пов'язане з культурними цiнностями та нацiональними традицiями вищої школи України й повинно розглядатися як важливий елемент загальної та методологiчної культури майбутнiх фахiвцiв нової генерації.
3. Мета заняття:
- загальна: навчання українській мові як засобові комунікації, спрямованого на формування українознавчого світогляду (прагматичний і світоглядний виміри мовної освіти).
- конкретна:
- формування мовної поведінки за моделями суспільних ролей індивідуума;
- розкриття соціолінгвістичного аспекту мови; 
- віддзеркалення мовного образу світу українців, мовно-асоціативного мислення й ментальності українського народу в мовноструктурних одиницях;
- розуміння естетики позачасових наскрізних українських символів;
- з’ясування специфіки літературної мовної норми;
- аналіз функцій мови.
а) знати: - функції мови в суспільстві;
- значення знання мови для майбутньої професійної діяльності;
- заборони й обмеження української мови;
- місце української мови серед інших мов світу;
- літературні мовні норми;
- історію становлення правопису.
б) уміти: - тлумачити такі терміни: «літературна мова», «національна мова», «державна мова», «літературна мовна норма», «лінгвоцид»»
- орієнтуватися в проблемах функціонування літературної мови на сучасному етапі;
- розрізняти терміни «національна мова» і «державна мова», «загальнонародна мова» і «літературна мова»;
- опанувати такі практичні навички: правильного слововживання, наголошування, орфографії та пунктуації.
4. Графологічні структури теми.
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5. Матеріальне та методичне забезпечення теми: підручники, методичні вказівки, презентації за темою, інноваційно-інформаційні технології.
6. Матеріали до практичного заняття (зміст заняття):
Мова як суспільне явище.
Правовий статус української мови. Поняття «державна» і «офіційна» мова.
Закон про мови в Україні та передумови його прийняття.
Досвід країн Європи в розв'язанні мовних проблем і мовна ситуація в Україні.
Типізація мовних норм.
	Становлення українського правопису і його сучасні проблеми.

7. Практичні навички з теми.
1. Перекладіть слова з російської мови українською. Виразно прочитайте: сердце, врач, дышать, высокий, витамин, горький, низкий, виски, пожилой, память, ранний, серьезно, одиннадцать, четырнадцать, желчь, желтый, запястье, палец, волосы, лекарство.
2. Поставте наголос у словах: асиметрія, багаторазовий, безстроковий, ваги, визнання, випадок, генезис, завдання, залоза, захворіти, їстівний, каталог, невропатія, обладнання, оздоровити, ортопедія, очний.
3. Завершіть думку:
Державна мова – це... 
Національна мова – це...
Офіційна мова – це...
Лінгвоцид – це...
Норма – це... Назвіть основні мовні норми.
4. Скласти усне повідомлення на тему «Розвиток української мови від давнини до сучасності». Висвітлити такі питання: чи зростає пошана до мови, чи стежать опитувані за культурою власного мовлення, його правильністю.
5. Написати мініатюру на тему «Рідна мова переткана барвінком і вишневим цвітом».
8. Термінологія (ключові слова). Мова, літературна мова, національна мова, лінгвоцид, мовна норма.
9. Запитання до контролю знань.
Роль і значення мови в суспільному житті.
	Літературна мовна норма.
Форми літературної мови. 
	Види норм: орфоепічні, орфографічні, лексичні, граматичні, стилістичні, пунктуаційні.
	Ознаки літературної мови.
Вимоги до літературного мовлення.
Багатофункціональність літературної мови.
Стандартність вищої форми загальнонародної мови.
	Терміни та їх місце в діловому мовленні.
Професіоналізми та їхнє місце в діловому мовленні.
Канцеляризми та їхня роль у діловому мовленні.
	Неологізми та запозичення; їхня роль у діловому мовленні.
10. Література.
Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Ганич Д. І. Олійник І. С. – Київ : Вища шк., 1985. – 360 с.
Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень / С. І. Головащук. – Київ : Наук. думка, 2001. – 640 с.
Головащук С. І. Українське літературне слововживання : словн.-довідник / С. І. Головащук. – Київ : Вища шк., 1995. – 319 с.
Культура мови на щодень / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, Н. С. Дужик, С. Я. Єрмоленко та ін. – Київ : Довіра, 2000. – 169 с.
Полюга Л. М. Словник синонімів української мови / Л. М. Полюга. – Київ : Довіра, 2001. – 477 с.
Ющук І. П. Подолати комплекс меншовартості / І. П. Ющук // Українська мова та література. – 2008. – № 12.
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1. Мова як суспільне явище 
Оскільки в Україні медик – одна з найпоширеніших професій, то функціонування й вивчення фахового мовлення медиків – одна з актуальних проблем сучасного мовознавства.
Знання мови – це насамперед знання свого фаху, рівень опанування професійною мовою, фаховою термінологією. Уміння грамотно викладати свої думки – одна з найперших вимог сьогодення до сучасного спеціаліста, особливо, якщо він прагне бути фахівцем високого рівня.
Отже, знання мови – це один із компонентів професійної підготовки, який підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в складній ситуації та в контактах із представниками своєї професії.
Останнім часом зростає інтерес до української мови як державної. На сьогодні мало володіти лише тими знаннями, що дала школа. Молодий фахівець із вузівською освітою має добре орієнтуватись у специфічних особливостях підстилів наукового стилю: власне наукового, науково-навчального та науково-популярного; уміти складати тексти виступів, доповідей, працювати з науковою літературою, писати наукові праці тощо.
Ділова сфера не повинна лякати майбутнього фахівця. Він повинен усвідомлювати, що від уміння грамотно й по-сучасному спілкуватися з діловими партнерами (за допомогою ділових документів, телефонних переговорів, зустрічей, нарад тощо) залежить установлення офіційних, службових, ділових, партнерських контактів, налагодження його приватних стосунків із людьми.
На допомогу кожному, хто захоче оволодіти секретами ділового спілкування, прийде мова.
Національна мова – це мова певного народу в усіх її виявах: літературна мова, діалекти, територіальні й соціальні жаргони, просторіччя. 
Літературна мова – це впорядкована форма національної мови, що має певні норми, розвинену систему стилів, усну й писемну форму, багатий лексичний фонд. 
Літературна українська мова пройшла три періоди свого розвитку: 
- давньоукраїнський (ХІ – ХІІІ ст.); 
- староукраїнський (ХІV – середина ХVІІІ ст.); 
- сучасний, або новий (з кінця ХVІІІ ст. дотепер). 
Перші збережені до наших днів писемні пам'ятки, у яких зафіксовано ознаки української мови, сягають ХІ ст. (Остромирове Євангеліє 1056 – 1057 рр., «Ізборники Святослава» 1073 р. і 1076 р.). 
Пам’ятками другого етапу є грамоти, акти ХІV – ХV ст., «Судебник» князя Казимира 1468 р., «Литовський статут» 1566, 1588 рр. (українська, або руська, мова була офіційною мовою Великого Литовського князівства), перший переклад Євангелія українською мовою – Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 рр., «Словник» і «Граматика» Лаврентія Зизанія (1596 р.), «Лексикон словенороський» Памво Беринди (1627 р.), твори Мелетія Смотрицького, Івана Вишенського, Кирила Ставровецького. 
Початком нової української літературної мови умовно вважається 1798 рік, коли вийшли друком три перші частини «Енеїди» Івана Котляревського, написані народною мовою. Отже, зачинателем нової української літературної мови став Іван Котляревський, а основоположником – Тарас Шевченко, який синтезував усе найкраще з книжних традицій старої мови, запозичень, з усної творчості та мовлення українців Наддніпрянщини, відшліфував мовні норми. 
Українська літературна мова як вища форма національної мови характеризується наявністю усталених норм, які є обов'язковими для всіх її носіїв. 
Унормованість – одна з головних ознак української літературної мови. 
Норми літературної мови – це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними та зразковими на певному історичному етапі. 
Мовні норми характеризуються: 
- системністю (наявні на всіх рівнях мовної системи); 
- історичною зумовленістю (виникають у процесі історичного розвитку мови); 
- соціальною зумовленістю (виникають у зв'язку з потребами суспільства); 
- стабільністю (не можуть часто змінюватися). 

2. Правовий статус української мови. Поняття «державна» і «офіційна» мова
Правовий статус української мови сьогодні визначає Конституція України, прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року. У статті 10 Конституції записано: «Державною мовою в Україні є українська мова. 
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. 
В Україні гарантується вільний розвиток, використання й захист російської, інших мов національних меншин України. 
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. 
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом». 
Термін «державна мова» виник у добу утворення національних держав. За загальноприйнятим визначенням, державна мова – це офіційно проголошена законодавчою владою мова сфери офіційного спілкування, мова спілкування держави з її громадянами й навпаки (мова всіх гілок державної влади: законодавчої, виконавчої, судової, засобів масової інформації, освіти, культури, науки, документації і т. ін. ). 
На позначення мови, що виконує роль державної, уживають також терміни «офіційна мова», «національна мова» або просто «мова певної держави», наприклад: мова Французької Республіки – французька; офіційна мова Італії – італійська. 
Загалом у зарубіжному законодавстві переважає термін «офіційна мова»; в останні роки цей термін часто використовується і в Україні, тому слід чіткіше окреслити його зміст. 
У юридичному аспекті поняття «офіційна мова» близьке до поняття «державна мова». Відмінність між ними полягає лише в тому, що для статусу державної мови обов'язковим є його офіційне законодавче закріплення, відповідне нормативне оформлення, у той час як статус офіційної мови не передбачає обов'язкового проголошення законодавчою владою. 
Яка ж мова в країні може бути проголошена державною (офіційною)? 
За загальноприйнятою світовою практикою існують такі критерії затвердження мови у функції державної: 
1) мова корінної нації; 
2) мова найчисленнішої нації. 
За першим критерієм статус державної в Україні може бути наданий українській мові та кримськотатарській (у Криму); за другим – лише українській. Відповідно до останнього критерію країна, у якій 70 % населення становлять представники однієї нації, уважається мононаціональною. Якщо взяти до уваги дані останнього перепису, то Україну слід зарахувати саме до таких країн. Таким чином, затвердження в Україні у функції державної мови української цілком відповідає загальновизнаним світовим стандартам. За такими ж принципами відбувалося державотворення абсолютної більшості європейських країн. 

3. Закон про мови в Україні й передумови його прийняття
Мовні відносини в Україні, крім Конституції, регулює Закон про мови, який був прийнятий Верховною Радою України 28 жовтня 1989 року. Більшість статей Закону було введено в дію з 1 січня 1990 року, проте окремі статті набували чинності через три, п'ять, навіть сім років після прийняття документа. Найбільше значення в Законі має стаття, що надає українській мові державного статусу. 
Основними передумовами прийняття Закону про мови були: 
– усвідомлення українським суспільством ролі мови в процесі національного відродження в нових суспільних умовах; 
– багаторічна політика лінгвоциду щодо української мови, наслідки якої не викоренено повністю й сьогодні. 
Термін «лінгвоцид» (у дослівному перекладі – мововбивство) – це свідома, цілеспрямована політика нищення певної мови як головної ознаки етносу – нації чи народності. Кінцевою метою лінгвоциду є не геноцид, тобто фізичне знищення людей, а етноцид – ліквідація певного народу як окремої культурно-історичної спільноти. 
Щодо української мови застосовували різні форми лінгвоциду, зокрема лінгвоцид через заборону мови чужою державою.
За підрахунками науковців, за всю історію української мови було прийнято понад 200 законодавчих актів, які різною мірою обмежували права української мови. Цей жорстокий мартиролог започаткував Петро I, видавши в 1720 році указ про заборону друкувати в Малоросії будь-які книги, крім церковних, правопис яких слід було узгоджувати з російським. У 1753 році указом Катерини II було заборонено викладати українською в Києво-Могилянській академії, у 1808 закрито Руський (слово «руський» використовувалося як синонім до слова «український» до середини ХІХ ст.) інститут Львівського університету, на двох факультетах якого було викладання українською мовою. 
У 1863 році з'являється сумнозвісний циркуляр міністра внутрішніх справ Валуєва про заборону друкування літератури українською мовою, якої «не было, нет и быть не может». Навіть у таких умовах українська інтелігенція знайшла вихід: літературу друкували за кордоном і ввозили в Україну. Але Емський указ 1876 року поклав цьому край. 
Політику законодавчих обмежень української мови продовжив радянський уряд. Так, у 1938 році виходить постанова про обов'язкове вивчення російської мови в національних республіках СРСР, а всього через 20 років з'являється малопомітне положення про вивчення другої мови за бажанням батьків і учнів. Положення не відміняло постанови 1938 року, а отже, фактично робило російську мову обов'язковою для вивчення, українську ж – необов'язковою навіть для корінних українців. 
Щодо української мови використовувалися й інші форми лінгвоциду: 
Лінгвоцид через освіту. Відома стара істина: чия освіта, того й мова. Микола Костомаров ще 1860-х роках писав: «Народ повинен учитися, народ хоче вчитися; якщо ми не дамо йому умов і засобів учитися своєю мовою, він стане вчитися чужою й наша народність загине...» Ті, хто керував освітою в Україні за сто років до слів М. Костомарова і сто після них, добре це усвідомлювали. 
Лінгвоцид через науку. Результати практично всіх наукових досліджень, що проводилися в Україні, публікували російською мовою. Українською в УРСР в 70-80-х роках виходило лише 5 % науково-технічної літератури – переважно підручники для профтехосвіти та науково-популярні видання. 
Лінгвоцид через оголошення мови неприродною. Українську принизливо називали то «наріччям» російської, то «зіпсованою польською», то «сумішшю польських і російських слів». Ці твердження намагалися навіть обґрунтувати як наукові. 
Лінгвоцид через привілеї для панівної мови та її носіїв. Не знаючи російської, практично не можна було зробити кар'єру. У першій половині 80-х років було навіть запроваджено положення, за яким учителі російської мови одержували зарплату на 15 % більшу, ніж учителі української мови, при цьому клас ділили на підгрупи. 
Лінгвоцид через втручання у внутрішню структуру мови. Це був особливий винахід радянської системи: з мови свідомо усували самобутні, специфічні ознаки, деформації був підданий правопис, фонетика, граматика й особливо лексика. З української мови робили бліду, незграбну копію російської. Юрій Шевельов згадував: «Редакція журналу “Комуніст” розсилала списки слів на дві колонки: слова, яких не вживати, слова, яких уживати». Деякі російсько-українські словники цього часу фактично є російсько-російськими, оскільки вони подають переклад російських слів кальками російських слів. Святослав Караванський назвав ці словники «могильниками української лексики, що збиватимуть з пантелику не лише сучасників, а й прийдешні покоління». Унаслідок такої мовної політики українська мова зводилася до примітивного газетного словника. Таких самих втручань зазнала й українська термінологія. 
Лінгвоцид через приниження престижу мови. Протягом століть українську оголошували мовою «холопською», «селянською», згодом «колхозною», одним словом – непрестижною. Цей стереотип формувався багатьма засобами і є надзвичайно стійким. У свій час видатний драматург Іван Карпенко-Карий писав: «Горе наше, що не маємо ще сильної інтелігенції, що ще багато людей вважають нашу мову мужицькою й соромляться нею говорити, а вона ж дзвінка, а вона ж красна та блискуча, тільки треба уміть нею користуватись». Комплекс меншовартості української мови не вдалося викорінити дотепер. 
Лінгвоцид через боротьбу з друкованим словом. Забороняли видання українських книжок, часописів; в останнє десятиліття тенденцію скорочення українськомовних друкованих видань (книжок, газет, журналів) зумовлюють уже не законодавчі заборони, а економічні чинники. 

4. Досвід країн Європи в розв'язанні мовних проблем і мовна ситуація в Україні
Із 47 європейських країн (включаючи Росію, країни Закавказзя і Туреччину) своя національна мова є державною або офіційною в 41 країні (тобто у 85 % від загальної кількості). Таким чином, власна мова є в Європі визначальною ознакою національної ідентичності та державності. 
Як зазначає швейцарський політолог Урс Альтерматт, «для багатьох європейців сьогодні набагато важливішими від релігії є мова і культура, які в європейських національних державах становлять ключові сфери й принципові розпізнавальні ознаки. Хоча державно-політичні кордони скрізь жодною мірою не збігаються з культурно-мовними, практика більшості національних держав орієнтована на те, щоб створити єдину мовну культуру на спільній державній території». З цього погляду двомовна ситуація, що склалася в Україні, суттєво відрізняється від європейських стандартів. Російська мова практично витіснила українську з міст центральної та східної України, у т. ч. й з української столиці. На телеканалах України абсолютно переважає російськомовна продукція. Майже цілком витіснено україномовну культуру з радіо, особливо FМ-ефіру. Таким чином, мовну ситуацію в Україні сьогодні визначають два основні чинники: 
а) наявність мовного законодавства, яке закріплює державний статус однієї української мови; 
б) співіснування двох мов у багатьох сферах суспільного життя, що є наслідком декларативного характеру мовного законодавства, а також спадщиною багаторічної політики лінгвоциду щодо української мови. 
Із поняттям «мовна норма» пов'язане поняття «культура мови». 
Культура мови – це прагнення знайти найкращу форму для висловлення думок, яке ґрунтується на бездоганному знанні мовних норм. За словником лінгвістичних термінів, культура мови – це ступінь відповідності нормам вимови, слововживання та ін., установленим для певної мови; здатність наслідувати кращі зразки в індивідуальному мовленні. 
Якщо норма існує на рівні «правильно / неправильно», то культура мови – на рівні «краще, точніше, доречніше». Опанування норм сприяє підвищенню культури мови, а висока культура мови є свідченням культури думки, загальної культури людини. 
Отже, досконале володіння мовою, її нормами в процесі мовленнєвої діяльності людини й визначає її культуру мовлення. 

5. Типізація мовних норм
У сучасній українській літературній мові розрізняють такі типи норм: 
1. Орфоепічні (норми правильної вимови), наприклад: 
	тверда вимова шиплячих: [чай, чому, Польща] (а не [чьай, чьому, Польщьа]); 

дзвінкі приголосні в кінці слова або складу не оглушуються: [гриб, репортаж, любов, раз, лід] (а не [грип, репорташ, любоф, рас, літ]); 
голосний о ніколи не наближається до а: [молоко, потреби, дорога] (а не [малако, патреби, дарога]); 
літера щ передає звуки шч: [вишчий, шчо] (а не [висший, шо]); 
буквосполучення дж, дз передають злиті звуки: [сиджу, кукурудза] (а не [сижу, кукуруза]); 
літера ґ передає звук ґ: [обґрунтування, ґатунок] (а не [обгрунтування, ґатунок]). 
2. Акцентуаційні (норми правильного наголошування), наприклад: ненАвисть, серЕдина, новИй, близькИй, чотирнАдцять, мАбуть і мабУть, зАвжди і завждИ, літОпис, вИпадок, рАзом, прИятель, пОказ. 
3. Морфологічні (норми правильного вживання відмінкових закінчень, родів, чисел, ступенів порівняння і под.), наприклад: 
	уживання закінчень кличного відмінка: пане професоре, Андрію Петровичу, Ольго Василівно, добродію Панчук; 
	уживання паралельних закінчень іменників у давальному відмінку: декану й деканові, директору й директорові, сину й синові; при цьому, називаючи осіб, слід віддавати перевагу закінченням -ові, -еві, наприклад: панові Ткаченку, ректорові, але заводу, підприємству, відділу тощо. У випадку, коли кілька іменників – назв осіб підряд стоять у давальному відмінку, закінчення потрібно чергувати: генеральному директорові Науково-дослідного інституту нафти й газу панові Титаренку Сергію Олександровичу;
	уживання іменників чоловічого роду на позначення жінок за професією або родом занять: професор Городенська, лікар Тарасова, заслужений учитель України Степова, декан Світлана Шевченко, викладач Олена Петрук (слова лікарка, викладачка, завідувачка і под. використовуються лише в розмовно-побутовому стилі, але аспірантка, артистка, журналістка, авторка – і в професійному мовленні); 

чоловічі прізвища на -ко, -ук відмінюються: Олегові Ткачуку (але Олені Ткачук), Василя Марченка (але Мар'яни Марченко), Максимові Брикайлу (але Тетяні Брикайло); 
форми ступенів порівняння прикметників і прислівників: дорожчий, найдорожчий (а не більш дорожчий, самий дорогий); швидше, найшвидше, якнайшвидше, щонайшвидше (а не саме швидше, більш швидше, більш швидкіше і т. ін.); 
визначення роду іменників: так, слова шампунь, аерозоль, біль, степ, нежить, тюль, ступінь, Сибір, поні, ярмарок – чоловічого роду; слова бандероль, барель, ваніль, авеню, альма-матер – жіночого; євро, Тбілісі, табло – середнього; 
використання іменників, прикметників тощо замість активних дієприкметників: завідувач кафедри (а не завідуючий), виконувач обов'язків (а не виконуючий), чинний правопис (а не діючий), відпочивальники (замість відпочиваючі) і т. ін. 
4. Лексичні (норми правильного слововживання), наприклад: 
Правильно:					Неправильно:
зіставляти 					співставляти
численний 					багаточисельний 
нечисленний 					малочисельний
збігатися 					співпадати
наступний, такий 				слідуючий
навчальний 					учбовий
триденний					трьохденний
протягом, упродовж тижня 		на протязі тижня
добре ставлення 				добре відношення
вживати заходи 				приймати міри
брати участь 				приймати участь
брати до уваги 				приймати до уваги
передплачувати 				підписуватися на газети 
захід 						міроприємство
витяг із протоколу 				виписка з протоколу
вважати помилкою 				рахувати помилкою
принаймні 					по крайній мірі
висновок 					заключення
укладати угоду, підписувати договір 	заключати договір
складати іспит 				здавати іспит
накреслити, запланувати 			намітити
скеровувати, спрямовувати 		направляти
навичка 					навик
оголошення 					об'ява
для унаочнення 				для наглядності
з'ясувати					вияснити 
колишній 					бувший 
відгук 						відзив
завдати шкоди 				нанести шкоду
5. Синтаксичні (норми правильної побудови речень і словосполучень, уживання прийменників), наприклад: 
Правильно: 					Неправильно: 
згідно з наказом 				згідно наказу
відповідно до інструкції 			у відповідності з інструкцією
проректор з наукової роботи 		проректор по науковій роботі 
лекція з математики 			лекція по математиці 
повідомити факсом 				повідомити по факсу
робота за сумісництвом 			робота по сумісництву
після розгляду заяви 				по розгляді заяви
незважаючи на це 				не дивлячись на це
досвід (щодо) розроблення 			досвід по розробці
комісія з питань 				комісія по питанням
на замовлення 				по замовленню
за формою 					по формі
за допомогою 				при допомозі
за наявності, у разі 				при наявності
тому що, оскільки 				так як
деякою мірою 				в деякій мірі
завод, що виробляє 				завод по виробництву
залежно від 					в залежності від
6. Стилістичні (норми правильного відбору мовних засобів залежно від ситуації), наприклад: 
Неправильно: 				Правильно: 
залишилося лише 				залишилося тільки
пам'ятний сувенір 				сувенір, пам'ятний подарунок
моя автобіографія 				автобіографія, моя біографія, життєпис
захисний імунітет				імунітет
глухий тупик 					глухий кут, тупик
7. Графічні (норми передавання звуків і звукосполучень на письмі). 
8. Орфографічні (норми написання слів). 
9. Пунктуаційні (норми вживання розділових знаків). 
Останні три типи мовних норм (графічні, орфографічні, пунктуаційні) називаються правописними. 

6. Становлення українського правопису і його сучасні проблеми
Правопис кожної мови складається з трьох підсистем: графіки (літер, які передають звуки), орфографії (правил написання слів) і пунктуації (правил уживання розділових знаків). 
Кожен із цих розділів має свою історію. Українська графіка бере початок від старослов'янського письма. У сучасному українському алфавіті є тільки дві літери, яких не було в Кирило-Мефодіївськім абетці – ґ і ї. Решту літер, як стверджують мовознавці, давні українці знали ще з VII ст. н.е. Щоправда, у старослов'янському алфавіті були літери, які не відповідали жодним українським звукам, а тому з часом зникли. У 1708 році традиційну кирилицю було замінено «гражданкою» – спрощеним кириличним письмом. 
Формування правопису кожної мови безпосередньо залежить від ставлення держави до цього процесу. Тривала бездержавність української нації зумовила те, що становлення нашого правопису, особливо орфографії та пунктуації, було великою мірою стихійним. Так, протягом XIX ст. було створено близько 50 правописних систем – більш чи менш поширених, часом індивідуальних. Найвідоміші з них – правописні системи О. Павловського, «Русалки Дністрової», П. Куліша, Є. Желехівського. 
Поступово було вироблено основний принцип українського правопису – фонетичний (відповідність між звуком і літерою: «як вимовляю, так і пишу»), який уперше було застосовано в 1873 р. в «Записках юго-западного отдела Русского географического общества». Проте вже в 1876 р. цей правопис було поставлено поза законом. 
У 1907-1909 рр. виходить знаменитий «Словник української мови» в 4-х т. Бориса Грінченка, у якому було практично використано фонетичний принцип. 
Перший офіційний український правописний кодекс було видано лише в 1919 році під назвою «Головніші правила українського правопису». У його підготовці брали участь Іван Огієнко, Агатангел Кримський, Євген Тимченко. Проте багато правописних проблем було не вирішено. А тому в 1928 році в Харкові відбулася Всеукраїнська правописна конференція, яка схвалила новий, розширений український правопис. У ньому було збережено традиційну графіку, доопрацьовано орфографію (вона орієнтувалася на східноукраїнські й західноукраїнські традиції) і вперше внормовано пунктуацію. Проте цей правопис використовувався недовго: у 1933 р. його було заборонено як «націоналістичний» і замінено іншим, який орієнтувався лише на східноукраїнські традиції та російську мову. До 1939 року правопис 1928 року використовувався в Західній Україні, до сьогодні ним послуговується значна частина української діаспори. 
У радянській Україні правопис видавався також 1946 року (підготовлений під керівництвом академіка Л. Булаховського) та з невеликими змінами й доповненнями – 
у 1960 році (2-ге видання). 
Протягом наступних тридцяти років український правопис не перевидавався, незважаючи на потреби шкільної та вищої освіти, і став мало не бібліографічною рідкістю.
Крім того, мова не стоїть на місці: з'являються нові слова, терміни, триває процес запозичання, розширюється сфера функціонування української мови. З огляду на це на початку 90-х років виникла гостра потреба в новому виданні правопису. Було створено представницьку Орфографічну комісію, яка підготувала свій проект українського правописного кодексу, що 1990 року вийшов друком (3-тє видання). У серпні-вересні 1991 року на Міжнародному конгресі україністів було прийнято постанову про потребу вироблення єдиного правопису для всіх українців, що проживають як в Україні, так і за її межами. Орфографічна комісія НАН України частково підтримала цю постанову, було враховано висловлені зауваження й у 1993 р. вийшов новий «Український правопис». Це 4-те видання правопису, чинне на сьогодні. 
Однак робота над удосконаленням українського правопису триває. У 2000 р. Інститут мовознавства НАН України опублікував для широкого обговорення «Проєкт нової редакції українського правопису», у якому зроблено спробу, зокрема, повернути деякі норми правопису 1928 р., наприклад: 1) послідовно писати т у запозиченнях з грецької на місці літери «фіта» (катедра, маратон, міт як математика, бібліотека, хризантема); 2) буквосполучення au передавати ав (авдиторія, автотренінг, інавгурація, лавреат як лавр, автобіографія, автентичний); 3) писати ія в коренях запозичених слів (діяспора, матеріяли, геніяльний як колекція, Індія); 4) розмежувати закінчення іменників ІІІ відміни в родовому й давальному відмінках (родовий – радости, вічности, любови, давальний – радості, вічності, любові); 5) писати проєкт з є, оскільки це слово спільнокореневе з латинізмами об'єкт, суб'єкт) тощо. 


Тема № 2. Лексичний аспект професійної мови медиків
1. Кількість годин – 2.
2. Обґрунтування теми.
Лексика української мови постійно збагачується. У процесі мовного спілкування одне й те саме поняття характеризується з різних сторін, виділяються нові його ознаки. Це приводить до утворення нових слів. У лексемах може відбиватися ставлення мовців до предметів реального світу, їхні емоції та волевиявлення. Між словами, що позначають одне розгалужене поняття чи його компоненти або різні відтінки й ознаки, встановлюються близькі зв’язки.
3. Мета заняття:
- загальна: удосконалювати вміння орієнтуватися в лексичному багатстві української мови. Навчити користуватися різними типами словників. Збагачувати активний словник студентів фаховою термінологічною лексикою.
- конкретна:
– розрізняти слова, успадковані з попередніх періодів розвитку нашої мови, власні українські та запозичені з інших мов;
– аналізувати лексику української мови з погляду її використання;
– розрізняти багатозначність та омонімію;
– інтерпретувати поняття «синоніми», «синонімічний ряд», «елементи синонімічного ряду»;
– диференціювати лексичне значення паронімів.
а) знати:
- особливості лексичного складу української мови;
- особливості застосування синонімів, паронімів, омонімів, антонімів, термінів та професіоналізмів у діловому та фаховому мовленні;
- визначення понять «термін», «термінологія», «терміносистема».
б) уміти:
- розрізняти значення синонімічних та патронімічних пар у різноманітних контекстах;
- розрізняти активну й пасивну лексику, стилістично нейтральну й стилістично забарвлену лексику, науково-термінологічну, офіційно-ділову і професійно-виробничу лексику;
- розтлумачувати значення евфемізмів і перифраз.
4. Графологічні структури теми.
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5. Матеріальне та методичне забезпечення теми: підручники, методичні вказівки, презентації за темою, інноваційно-інформаційні технології.
6. Матеріали до практичного заняття (зміст заняття).
Лексика української мови за використанням.
Активна й пасивна лексика.
Синоніми, синонімічний ряд, елементи синонімічного ряду: евфемізми, перифрази та їх використання в професійній сфері.
Антоніми, омоніми (повні, неповні), пароніми.
7. Практичні навички з теми.
1. Прочитайте речення, знайдіть у них професійні слова, розкрийте їхнє значення і вкажіть, якої професії вони стосуються.
Падіння внутрішньочерепного тиску (лікварна гіпотензія) може виникати при різній ліквореї з вух і носа при переломах основи черепа, а також у разі пригнічення ліквопродукції через ушкодження (черепно-мозкова травма) або запальних уражень хоріоїдальних сплетінь (енцефаліт і вентрикуліт); викликається також швидкою різкою дегідратацією і після виведення великої кількості ліквору.
Симптоми лікворної гіпотензії неспецифічні – головний біль, запаморочення, погіршення слуху, тахікардія, пітливість, пригнічення свідомості. Як симптоматичні заходи рекомендують повторне внутрішньовенне уведення ізотонічного розчину хлориду натрію по 250 мл.
2. Запам’ятайте стійкі словосполучення, побудуйте з ними діалог: зробити висновок; дійти висновку, розв’язати проблему; вирішити проблему; висунути гіпотезу; ставити експеримент.
3. Доберіть до поданих словосполучень антонімічні:
Зразок: тупий біль – гострий біль.
Посилення болю – 
Нетиповий початок захворювання – 
Підвищення температури тіла – 
Ранній період захворювання – 
4. Чи може наголос в українській мові змінювати лексичне значення слова? Наведіть п’ять прикладів.
5. Знайдіть і виправте порушення лексичних і граматичних норм у словах і словосполученнях.
Справка, спасти, обнаружити, виздоровлення, прийом ліків, прививка, осанка, поступлення речовини в кров, заключення експертизи, являтися лікарем, приймати участь у роботі, брєд, ікота, язва, виносливий, десна, висок, стовбняк, протікання хвороби, заболів грипом, малочисельний, в значній мірі, на протязі хвороби, каплі, учбова програма, любий лікар, сердечний приступ.
8. Термінологія (ключові слова). Лексика, активна та пасивна лексика, синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, евфемізми, старослов’янізми, перифрази. 
9. Запитання до контролю знань.
У чому різниця між поняттями «лексика» та «лексикологія»?
За якими ознаками можна говорити про лексичне значення слова?
На які групи за походженням поділяється лексика української мови?
Які особливості характерні для загальновживаної лексики?
Про що свідчать іншомовні запозичення в українській мові ?
Дайте визначення поняття «термін». 
 Інтерпретуйте визначення «науково-термінологічна лексика».
Особливості використання офіційно-ділової лексики.
 Особливості використання професійно-виробничої лексики.  
Які групи професіоналізмів ви знаєте?
Чи є професіоналізми відхиленням від літературної мови?
Які професіоналізми трапляються у вашій діяльності?
Особливості використання емоційно-експресивної лексики.
У чому різниця між побутовою та загальновживаною лексикою?
Інтерпретуйте визначення «пасивний запас української лексики».
Яке місце посідають застарілі слова в діловому мовленні? 
Специфічні особливості неологізмів.
У чому різниця між словами книжного та усно-розмовного забарвлення?
Дайте визначення поняття «синонім».
У чому різниця між поняттями «синонімія» і «синонімічний ряд», «синоніміка»?
 Види синонімів.
Інтерпретуйте визначення «антоніми». Які слова називаються антонімами?
Інтерпретуйте визначення «омоніми». 
Характеристика груп омонімів.
Інтерпретуйте визначене поняття «пароніми».
	Інтерпретуйте визначення понять «жаргонізм», «арготизм», «сленгізм», «діалектизм».
10. Література.
Основна література:
Коваль А. П. Слово про слово / А. П. Коваль. – Київ, 1986.
	Козачук Г. О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посіб. / Г. О. Козачук. – Київ, 1991.
	Мацько Л. І. Українська мова : посіб. / Мацько Л. І., Сидоренко О. М. – Київ : Либідь, 1995.
	Золотухін Г. О. Фахова мова медика : підр. / Золотухін Г. О., Литвиненко Н. В. – Київ : Здоров’я, 2001.
	Паламар Л. М. Мова ділових паперів : практ. посіб. / Паламар Л. М., Кацавець Г. М – Київ : Либідь, 1995.
Додаткова література:
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – Київ, 1991.
Вихованець І. Р. Таїна слова / І. Р. Вихованець. –Київ, 1990.
	Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Ганич Д. І. Олійник І. С. – Київ : Вища шк., 1985. – 360 с.
	Караванський С. Практичний словник синонімів української мови / С. Караванський. – Київ, 1993.
Мацько Л. І. Русско-украинский и украинско-русский словарь. Отличающая лексика / Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Шевчук С. В. – Київ, 1992.
Словник іншомовних слів / Пустовіт Л. та ін. – Київ, 2000.
Ющук І. Практичний довідник з української мови / І. Ющук. – Київ, 2000.
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1. Лексика української мови за використанням 
Розгляньмо лексику української мови з погляду її використання. Слова є не тільки засобом спілкування. У лексиці відображається національно-самобутній характер мови. Нею створюється картина національного світогляду, чарівність національної образності. З погляду використання українська лексика є розгалуженою системою лексичних шарів, кожен з яких об'єднує слова певної сфери використання або призначення в процесі мовного спілкування.
Основу лексичного складу мови становить загальновживана стилістично нейтральна лексика, що вживається в різних жанрах усіх стилів і є стилістичним тлом (фоном) для інших шарів лексики, яким притаманне певне стилістичне забарвлення. Для загальновживаної лексики не властиве оцінне чи емоційно-експресивне забарвлення.
До загальновживаної стилістично нейтральної лексики належать слова, що називають основні поняття, речі та явища навколишньої дійсності: нога, рука, голова, рот, зуб, око, вухо, небо, земля, хліб, сіль, писати, читати, ходити, один, п'ять, десять, зелений, червоний, довго, мало тощо.
Інші групи слів можна назвати лексикою вузького стилістичного призначення. Вони характерні для одного стилю або для кількох. До стилістично забарвленої (маркованої) лексики можна віднести науково-термінологічну, офіційно-ділову, професійно-виробничу, емоційно-експресивну.
Науково-термінологічна лексика обслуговує сферу науки й наукової та професійно-виробничої діяльності. У ній переважають терміни – слова, що вживаються в певній галузі знань для точного позначення певного поняття. Термін позбавлений емоційно-експресивного забарвлення. Кожній галузі властиві свої терміни, зокрема до медичних належать такі: апендицит, грип, аспірин, карієс, кардіологія, ларингіт, міома, лімфаденіт, мікроспорія, артерія, міопія та ін.
До науково-термінологічної лексики належать і загальновживані слова та словосполучення, що набувають у тексті термінологічного значення: умовний (рефлекс), місце (дитяче місце, або плацента), ямка (очна) тощо.
Серед термінологічної лексики багато запозичених слів. І саме слово термін є запозиченим з латинської мови, у якій означало «кінець, кордон, межа», тобто вказувало на чітку межу значення, що є особливо важливим для науки. Терміном називають спеціальне слово, яке вживається для точного найменування певного поняття науки. Вчені ставлять такі вимоги до терміна:
	повинен бути однозначним у межах цієї системи термінів;
	повинен точно називати поняття, риси, ознаки означуваного явища;
	термін завжди повинен бути стилістично нейтральним щодо тексту;
	не повинен мати синоніми й омоніми (принаймні, у межах терміносистеми певної науки).

Науково-термінологічна лексика української мови сформувалася й продовжує поповнюватися такими шляхами:
1. Використання існуючих у мові слів для називання певного наукового поняття. Так, терміносистема місяцеліку в українській мові витворилася на лексичній основі лексичних значень саме цієї мови: січень (сікли, вирубували ліс під поле), лютий (люті морози), березень (березовий сік іде), квітень (квітує зело), травень (трава буяє), червень (червоний колір від червеця ягід), липень (цвітіння лип), серпень (жнива серпом), вересень (цвітіння вересу), жовтень (жовтіє лист), листопад (падає лист), грудень (земля змерзається в грудки).
2.	Використання іншомовних термінів через посередництво книг, освітніх, наукових та культурних контактів (про це сказано вище).
3.	Використання існуючих у мові словотвірних зразків (моделей) та мовних елементів для творення нових термінів і термінологічних словосполучень. Це можуть бути нові слова (лавсан, ракетник, лібералізація), але такі, як правило, творяться рідко. Частіше – це терміни й термінологічні словосполучення, що виникають на ґрунті переосмислення значення вже відомих слів, у якому криється якась подібність між відомими й новими речами, явищами, ознаками, функціями. Називається таке переосмислення значення метафоричним та метонімічним перенесенням. Основою для метафоричного перенесення може бути подібність зовнішнього вигляду (човник у ткацькому верстаті, щелепи дробарки, лапка у швейній машині), подібність певної функції (місток в автомашині, електрозварювальний шов, жила кабелю). У мінералогії існує до 30 словосполучень зі словом «око», які є назвами кольорових металів: око котяче, око риб'яче, око тигрове, око лева, око соколине.
У результаті метонімічного перенесення від значення «процес, дія» до значення «предмет, результат дії» виникають терміни на зразок прокладка, насадка, притиск, згин, опір, покриття керамічне, швидкість гранична та ін.
Офіційно-ділова лексика використовується в публіцистичному та офіційно-діловому стилях, у їхніх підстилях: інформаційному, дипломатичному, законодавчому, адміністративно-канцелярському. Вона по суті також є термінологічною, бо однозначна, позбавлена емоційно-експресивного забарвлення, має чітко визначену сферу використання, а часто – позицію й місце в тексті.
Прикладом офіційно-ділової лексики є слова указ, постанова, рішення, акт, декларація, комюніке, нота, протокол, угода, заява, ухвала, розпорядження, зобов'язання, наказ, звіт, референдум, підстава та ін.
Професійно-виробнича лексика вживається при визначенні спеціальних виробничих процесів, знарядь, продуктів виробництва. Кожна професія має своє коло професійно-виробничої лексики, куди входять і терміни, й офіційно-ділова лексика, і загальновживані слова, що використовуються в певній сфері й набувають фахового значення. Наприклад, для медичної професії – це слова лікар, аптека, пацієнт, рецепт, окістя, імунітет, ревматизм, поліс, знеболення тощо.
Емоційно-експресивна лексика використовується в художньому й публіцистичному стилях, в усіх підстилях. Емоційно-експресивні слова, крім понятійного, мають ще й емоційне значення, указують на позитивну або негативну оцінку й тому мають експресію (тобто сильне вираження змісту чи емоцій). Емоційно-експресивна лексика служить для інтенсивного вираження почуттів, емоцій, позитивних чи негативних оцінок, вона здатна викликати уявлення й асоціації. До таких слів належать: любов, щастя, ласка, втіха, радість, мудрість, добро, благочестя, милосердя, щирість, чесність, кохання, сум, горе, жаль, туга, дурень, недотепа, роззява, ледащо та ін. Частина загальновживаних слів, набуваючи емоційно-експресивних суфіксів, може переходити в розряд емоційно-експресивної лексики: матінко, доленько, серденько, донечко, хлопчисько, козаченько, дівчинонька, місяченько, кониченько, бабище, гарнесенький, легесенький, самісінький тощо.
Серед емоційно-експресивної виділяється поетична лексика. Це вживані переважно в поетичному мовленні слова, які надають йому милозвучності, урочистості, піднесеності, образності. Вони здатні викликати в читача естетичну насолоду. Частина таких слів прийшла в українську літературну мову з фольклору: гай зелененький, хрещатий барвінок, коник вороненький, козак молоденький, козаче-соколе, дівчина-калина, білеє личко, карії очі, голубонька, серденько, чистеє поле, синєє море, місяць яснесенький, темная нічка, буйний вітер, вишневий садочок, дрібні сльози, жива вода, золотії шабельки, кленові мости, ясні зорі. 
Значну кількість поетичних слів українська мова успадкувала зі старослов'янської: стяг, правиця, чоло, вуста, рамена, перли, благословляти, возлюбити, соратник, приязнь та ін. Таку лексику прийнято називати книжною. До поетичної лексики української мови надходить поповнення і з художнього мовлення: чари, розкіш, мрія, надія, щирий, неозорий, леліяти та ін.
Побутова лексика охоплює слова, що називають побут різних соціальних груп. Вона найближче стоїть до загальновживаної, але відрізняється специфічним побутовизмом. Це назви одягу, речей, їжі, хатнього начиння, розваг, звичаїв певної соціальної групи людей чи певної території.
Наприклад:
Тут їли різнії потрави,
І все з полив'яних мисок, 
І самі гарнії приправи  
З нових кленових тарілок:
Свинячу голову до хріну 
І локшину на переміну, 
Потім з підлевою індик; 
На закуску куліш і кашу
Лемішку, зубці, путрю, квашу
І з маком медовий шулик 	(І. Котляревський)

2. Активна й пасивна лексика
Лексика найтісніше пов'язана із життям народу. Вона постійно реагує на зміни в соціально-виробничому й культурному житті нації виникненням нових слів і зникненням старих. Це зумовлює наявність у мові постійно двох шарів лексики: активного й пасивного.
В активному словнику мови перебувають слова, що в цей час уживаються часто й не мають значення давності чи новизни. Пасивний запас української лексики становлять:
а)	слова, які вже застаріли й вийшли або виходять з ужитку;
б)	нові слова, що ще не закріпилися в мові й не стали загальновідомими та загальновживаними. 
Отже, у пасивному запасі української лексики зберігаються історизми, архаїзми та неологізми.
Історизми – це назви предметів старої культури, побуту: смерд, кріпак, війт, князь, поміщик, осавул, земство, повіт, волость, губернатор, свита, жупан, очіпок, сап'янці, лакей. У процесі історичного розвитку зникають окремі предмети, поняття, звичаї, а з ними перестають вживатися й слова, що їх називали.
Архаїзми – це застарілі слова, що виходять з ужитку. Але реалії, названі ними, залишаються й мають уже інші, сучасні назви: ректи – говорити; чоло – лоб; врата – ворота; град – город; вої – воїни; десниця – права рука; вия – шия.
Неологізми – нові слова, словосполучення, що з'являються в мові. У процесі розвитку суспільства виникають нові поняття, які потрібно називати. Крім того, людина дедалі глибше пізнає навколишній світ, відкриває нові явища, які теж потребують називання. Порівняно недавно (з огляду на багатовікове життя мови) з'явилися такі слова, як метрополітен, телебачення, місяцехід, біоніка, гідропоніка, генотип.
До лексики обмеженого функціонування належать і жаргонізми. Жаргон – сукупність особливостей словника розмовного мовлення людей, пов'язаних певною спільністю інтересів. Насамперед це спільність професійна, а також тривале перебування разом (навчання, військо тощо). Багато жаргонізмів виникає в молодіжних колективах, зокрема в студентських; здебільшого вони маркуються як сленгізми: днюха – день народження, студак – студентський квиток, препод – викладач, чинарик – студент, заліковка – залікова книжка, фізра – фізична культура, анатомка – корпус кафедри нормальної анатомії, дєтки – дитячі хвороби, психи – психіатрія, косметика – косметологія.
На відміну від соціально нейтральних жаргонізмів арготизми є соціально забарвленим розрядом лексики. Арго – умовна говірка певної соціальної групи з набором слів, незрозумілих для невтаємничених у справи цієї групи. Цією говіркою користуються злодії, рекитири та ін. антисоціальні елементи, що хочуть приховати свої наміри від суспільства: лаве – гроші, черепа – батьки, кимарити – спати, батузник – мотузка, кудень – день.
Діалектизми – це слова, поширення яких обмежується територією. Діалектизмами вважаються слова говору, що називають поняття, для позначення яких у загальнонародній мові використовуються інші назви: бараболя – картопля, когут – півень, желіпати – кричати, ачей – може, нецьки – ночви, тайстра – торба. Діалектизми не використовуються в науковому та офіційно-діловому стилях, крім тих випадків, коли вони є предметом вивчення (діалектологія, етнографія).

3. Синоніми, синонімічний ряд, елементи синонімічного ряду: евфемізми, перифрази та їх використання в професійній сфері
Лексика мови постійно збагачується. У процесі мовного спілкування одне й те ж саме поняття характеризується рызнобычно, виділяються нові його ознаки. Це приводить до утворення нових слів. Між словами, що позначають одне розгалужене поняття чи його компоненти або різні відтінки й оцінки, установлюються близькі зв'язки. Їх називають синонімічними, а слова – синонімами.
Слово синонім грецького походження й дослівно означає «однойменний». Тобто це слова, що мають спільне значення, але відрізняються відтінками значень чи стилістичними забарвленнями, наприклад: лихо, горе, біда, нещастя; нудьга, сум, жаль, туга. Отже, синоніми мають дві суттєві властивості. З одного боку, вони подібні, близькі, а з другого – значеннєві відтінки й стилістичне забарвлення їх не збігаються, не роблять їх однаковими.
Синонімія – це повний або частковий збіг значення двох чи кількох слів або словосполучень, явище подібності змісту при відмінностях у формі.
Декілька синонімів, що мають одне спільне значення, називаються синонімічним рядом. Ряд має одне стрижневе, опорне слово, що виражає найзагальніше значення й не має стилістичних відтінків. Воно ще називається семантичною домінантою й об'єднує навколо себе інші стилістично забарвлені синоніми, наприклад: безжалісний – безсердечний (нечутливий до чужого болю), жорстокий (дуже безжалісний); дбати – клопотатися, піклуватися, турбуватися; аптекар – фармацевт.
Синоніміка – це сукупність синонімів, наявних у мові. Синоніми бувають лексичні, морфологічні, синтаксичні, фразеологічні.
Лексичні синоніми – це подібні або тотожні за значенням слова. Абсолютних синонімів у мові мало: оплески – аплодисменти, доказ – аргумент, зодчий – архітектор, відтінок – нюанс, літак – аероплан, укол – ін'єкція, шкіра – дерма, недокрів'я – анемія. Вони не мають якихось значеннєвих відтінків. Використовують їх у мовленні для того, щоб уникнути повторів. Абсолютні синоніми виникають, коли замість власне українського слова запозичується іншомовне з таким самим значенням. Зловживати іншомовними словами не слід.
У мові постійно діє закон економії мовних засобів. Тому витворюючи або запозичуючи нові слова й вирази, мова намагається за цим законом диференціювати їх, тобто розрізняти за значенням, відтінками значень, функціями так, щоб не було абсолютно однакових мовних одиниць. Унаслідок цього, крім незначної кількості абсолютних синонімів, в українській мові існує велика кількість ідеографічних (значеннєвих) і стилістичних лексичних синонімів.
Ідеографічні синоніми передають різні значеннєві відтінки того самого поняття: говорити – виступати, проголошувати, розмовляти; тихий – повільний, спокійний; хата – дім, будинок, житло, квартира; дорога – шлях, гостинець, путь, узвіз, тракт, бетонка.
Стилістичні синоніми при спільності значення передають різне стилістичне забарвлення (емоційне, оцінне): говорити – базікати, патякати; ходити – швендяти, човгати; їсти – глитати, жерти. Вони, як правило, закріплюються в мовленні певного стилю, наприклад: говорити, але на зборах – виступати; розбір, але в науковому стилі – аналіз; прохання, але в офіційно-діловому стилі – заява.
Лексичні синоніми можуть бути загальномовними й контекстуальними. Загальномовними називаються ті, що не залежать від контексту, їхня синонімічність сприймається й поза контекстом: життєпис – біографія; абетка – азбука – алфавіт; визискування – експлуатація; всесвіт – космос; лаштунки – куліси. Контекстуальними називають ті синоніми, що набувають синонімічності тільки в контексті (чи у словосполученні): чешу (йду) до хати; сива (давня) історія; заливатися (сміятися) без причини тощо. Контекстуальні синоніми, як правило, мають яскраве емоційно-експресивне забарвлення: Маланка ледве допхалась до своєї халупки; їй не хотілось нічого робити і вона, склавши руки, як у неділю, гаптувала словами хитрі мережки; Хома був усюди. Він, здавалось, забув людську мову і лиш, як жужіль од горіння душі, викидав з себе: «Бити! Палити!» (М. Коцюбинський).
Бувають випадки, коли слова є синонімами тільки тоді, коли вжиті в прямому значенні. Тоді вони можуть виступати в однакових контекстах. Розглянемо це на прикладі слів хворобливий і хворовитий.
Хворобливий у прямому значенні найчастіше вживається, коли йдеться про факт або явище, які свідчать про хворість, є наслідком хвороби: хворобливий вираз очей, хворобливе марення. Увагу Тараса привернули його великі строгі очі й жовтуватий, хворобливий колір обличчя (О. Іваненко). Ніч минула без сну. В хворобливому маячінні жінці ввижалися образи чоловіка і сина (О. Довженко).
У переносному значенні хворобливий означає «ненормальний, з відхиленням від норми». Здебільшого в такому значенні слово передає відхилення від норми в бік збільшення, виражає надмірність почуттів чи риси характеру: хворобливе честолюбство, хвороблива любов (тобто надмірна). Мати любила свою одиницю без міри, без тями, якоюсь хворобливою, нервовою любов'ю (І. Нечуй-Левицький).
Хворовитий у розмовному мовленні вживають для характеристики постійної ознаки людини, схильної до хвороби, нездорової: бліде, хворовите лице, немічна та хворовита людина. У переносному значенні слово хворовитий не вживається.
Морфологічними синонімами називають варіанти форм, що передають те ж саме поняття. Наприклад, давальний і місцевий відмінок: батьку – батькові, на батьку – на батькові; по полі – по полю; орудний відмінок: тією – тою, п'ятьма – п'ятьома.
Синтаксичні синоніми – це граматично різні конструкції, що виражають ту саму думку. Такими можна вважати:
– сполучникові та безсполучникові речення: Сонце зайшло, й надворі швидко стемніло. – Як тільки сонце зайшло, надворі швидко стемніло. – Коли сонце зайшло, надворі швидко стемніло;
– складнопідрядні й прості речення з дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами: Картина, що була написана олією, висіла над роялем. – Написана олією картина висіла над роялем; Коли приходиш з вулиці додому, мий руки. – Прийшовши з вулиці додому, мий руки;
– складнопідрядні й прості речення з другорядними членами: Коли приїду з відрядження, зайду до вас. – Після приїзду з відрядження зайду до вас; Коли закінчиться урок, підійди до мене. – Після уроку підійди до мене;
– синтаксичні конструкції книжного й розмовного характеру:
незважаючи на те, що			хоч і
внаслідок того що 				після того
завдяки тому що 				через те що
Незважаючи на те, що було холодно, ми працювали добре. – Хоч і холодно було, ми працювали добре.
Лексичні синоніми є найвиразнішими й найпоширенішими образними засобами мови. З їхньою допомогою в мовленні можна не тільки уникнути неприємного повтору тих самих слів, а й точніше передати інформацію, бо є можливість передати відтінки думки, уточнити деталі, ознаки, властивості. На віддалених асоціативних зв'язках між ознаками предметів і явищ відбувається перенесення або розширення значень слів, виникають образні назви. Це окремі слова-синоніми та цілі описові синонімічні звороти, що мають назву перифраза (іноді кажуть – парафраз). Перифраза концентрує в собі найвиразніші, найчастіші образні ознаки та стає ніби прихованою синонімічною назвою, наприклад: Багряний лист в гаю кружля, шумлять отави молодо. Чого-чого вдягла земля осіннє золото? (Д. Луценко); Я скоро буду виходити на вулиці Києва з траурною пов'язкою на рукаві – умирає мати поезії мого народу! (Л. Костенко). Поняття жовте листя передане через ознаки інших двох – осіннє і золото, поняття мова – через поняття мати і поезія.
Українська мова має усталені перифрази: Кобзар України (Т. Шевченко), Великий Каменяр (І. Франко), Дочка Прометея (Леся Українка), столиця України (Київ), місто Лева (Львів), чорне золото (кам'яне вугілля) та ін.
Синонімічні функції виконують й евфемізми. Це слова чи словосполучення, які пом'якшують враження від висловленого тим, що називають непрямо, а опосередковано, через іншу ознаку. На певні слова (лайки, неприємні назви) суспільство накладає табу (заборону) й замість цих слів використовує інші. Замість слова брехати кажуть говорить неправду; аналогічно: дурний – нерозумний, п'є – заглядає в чарку, грубіян – погано вихований.

4. Антоніми, омоніми (повні, неповні), пароніми 
Антонімами називаються слова з протилежним значенням, наприклад: тепло – холод, рух – спокій, день – ніч, початок – кінець, переохолодження – перегрівання, добре – погано, весело – сумно, вроджений – набутий, чорний – білий, твердість – м'якість, говорити – мовчати, сидіти – стояти. Характерною рисою пари антонімів є їхня спільність лексичного значення, тому антонімічна пара – це завжди слова однієї частини мови:
– іменники: друг – ворог (ставлення), зима – літо (пора року), хвороба – здоров'я;
– прикметники: солодкий – гіркий (смак), високий – низький (зріст), швидкий – повільний (темп), прозорий – непрозорий (про розчин), шкідливий – корисний;
– дієслова: йти – стояти (рух), сміятися – плакати (дія), народжуватися – помирати (людина);
– прислівники: холодно – жарко (стан), вниз – угору (напрям), рано – пізно (час).
Омоніми. Незначна кількість слів української мови збігається своїм звучанням і формою, але має різне значення. Їх називають омонімами. У перекладі з грецької мови це означає «однакове ім'я». Наприклад: зелений луг, розчин луг, дівоча коса, піщана коса, гостра коса, військова рація, в цьому є рація, захід сонця, організований захід, північний захід, ключ до замка, журавлиний ключ, джерельний ключ, біла чайка, дубова чайка, склад зброї, наголошений склад.
Омоніми поділяються на дві групи: повні омоніми і неповні омоніми.
Повні омоніми – це такі слова, які за звуковим складом і граматичною формою є завжди однаковими: коса – коси – косі – косу – косою – на косі; ключ – ключа – ключу (-еві) – ключ – ключем –на (у) ключі і т. ін. Такі слова ще називаються власне омонімами, або абсолютними омонімами.
Неповні омоніми поділяються на кілька підгруп:
1. Омофони – це слова, у яких однаковим є тільки звучання, а значення й написання різні: сонце – сон це, про те – проте, за те – зате, мріяти – мрія ти; по стелі – постелі; орел, сокіл (птахи), Орел, Сокіл (прізвища).
2.	Омографи – слова, у яких однаковим є лише написання, а звучання й значення різні: óрган – оргáн, зáмок – замóк, білúзна – білизнá, áтлас– атлáс. Ці слова розрізняються наголосом.
3.	Омоформи – це однакові форми слів. Іншими словами можна сказати, що це збіг форм слів тільки в одному якомусь граматичному значенні: у називному відмінку дорога й дорога (але в родовому відмінку омонімічність зникає – дороги і дорогої); три (числівник) і три (дієслово у наказовому способі), мила (прикметник) і мила (дієслово), налив (іменник) і налив (дієслово), мати (іменник) і мати (дієслово), шию (іменник) і шию (дієслово), гриби (іменник) і греби (дієслово). При зміні граматичних форм омонімічність зникає.
Пароніми. В українській мові є слова, утворені від одного кореня за допомогою різних афіксів. Вони близькі за зовнішньою формою, звучанням, але мають різне значення. Їх називають паронімами (від грецьких слів пара «біля» і онома «ім'я»). Мовна практика свідчить, що при недостатній увазі до лексичних значень слів, такі слова часто не розрізняють і вживають довільно одне замість іншого, спотворюючи зміст висловленого. Порівняйте значення паронімів:
Адресат – той, кому пишуть, адресант – той, хто пише.
Ефектний – показний, виразний, ефективний – результативний.
Абонент – той, хто користується абонементом, абонемент – документ про право користування чимось;
Дільниця – адміністративно-управлінська одиниця, ділянка – земельна площа;
Економний – ощадливий, економічний – той, хто має відношення до економіки;
Вихований – має моральні принципи і навички, виховний – стосується виховання.
Дискваліфікація – оголошення когось не гідним або не здатним виконувати певну роботу чи обов'язки через професійну непідготовленість.
Декваліфікація – втрата особою фахових знань, через що вона стає неспроможною виконувати свою роботу чи обов'язки.
Подразнення – термін фізіологічний, що означає два поняття. Насамперед – це вплив якогось чинника чи речовини на організм або на окремий орган, тканини, клітини, унаслідок чого виникають біль, свербіж, запалення або якась інша специфічна реакція. І. П. Павлов та його співробітники показали, що процес збудження в корі великих півкуль головного мозку розвивається залежно від сили подразника («Медичний вісник»). Подразнення також означає стан запалення, почервоніння внаслідок дії на шкіру або слизову оболонку якихось чинників. За останні дні подразнення на руці хворого зменшилося.
Роздратування – це стан гострого нервового збудження, почуття гніву, невдоволення, досади. Отже, коли йдеться про фізіологічні процеси, неправильно вживати слово «роздратування», треба – «подразнення».
Запам'ятайте значення слів-паронімів, що часто вживаються у фаховому мовленні медика:
Активація – активізація – активність
Активація – збудження чогось, посилення діяльності організму: рівень активації, енергія активації.
Активізація – спонукання кого-, чого-небудь до діяльності, більший вияв чогось: активізація діяльності кори головного мозку (організму, психічних процесів).
Активність – діяльна, енергійна участь у чому-небудь: біологічна активність, висока активність.
Апендикс – апендицит
Апендикс – червоподібний відросток сліпої кишки людини та деяких тварин: здоровий апендикс.
Апендицит – запалення апендикса: хронічний апендицит, хворіти на апендицит.
В'язи – м'язи
В'язи – шийні хребці, задня частина шиї: міцні, сильні в'язи.
М'язи (м'яз) – тканина живого організму, здатна скорочуватися, забезпечуючи функцію руху частини тіла: сильні, треновані м'язи, м'язи живота, ноги, руки.
Гамувати – тамувати
Гамувати – послаблювати, зменшувати вияв чого-небудь; заспокоювати, втихомирювати: гамувати стукіт серця, хвилювання.
Тамувати – зупиняти, стримувати плин, рух чого-небудь, не давати чому-небудь виявитися повною мірою: тамувати кров, біль, кашель, плач, сміх, стогін, страх, подих, спрагу.
Кривавий – кровний – кров'яний
Кривавий – залитий кров'ю, пов'язаний з пролиттям крові, жорстокий: кривава земля, кривава помста, криваві мозолі.
Кровний – який має спільних предків: кровний брат, кровна рідня.
Кров'яний – який міститься в крові або виник із крові: кров 'яна плазма, кров 'яне русло, кров 'яний тиск.
Лікарняний – лікарський – лікарський – лікувальний
Лікарняний – який стосується лікарні: лікарняне містечко, заклад, одяг, режим; лікарняний лист (бюлетень) – документ, що засвідчує право робітника або службовця на тимчасове звільнення від роботи.
Лікарський – який стосується лікаря і його діяльності, іноді – лікування: лікарська діяльність, праця, обхід, консультація, етика, таємниця.
Лікарський – який стосується ліків: лікарські рослини, препарати.
Лікувальний – який пов'язаний з лікуванням, використовується для лікування: лікувальний режим, ефект, харчування, фізкультура.
Пітний – потовий
Пітний – укритий потом, спітнілий: пітне тіло, лоб, голова, рука, шия.
Потовий – пов'язаний з виділенням поту: потові виділення, потові залози.
їда – їжа
їда – споживання їжі: їда повільна, швидка, всухом 'ятку.
їжа – харчі: їжа багата, різноманітна, рослинна, суха, пісна.
Сердечний – сердешний – серцевий
Сердечний – сповнений доброзичливості, чуйності: сердечна людина.
Сердешний – який викликає співчуття, бідолашний, нещасний: сердешна жінка, батько, хлопець.
Серцевий – який стосується серця, його діяльності, пов'язаний із хворобами серця, їх лікуванням: серцевий м'яз, напад.
Скальпель – скарпель
Скальпель – невеличкий хірургічний ніж: скальпель гострий, довгий.
Скарпель – інструмент для оброблення каменя: скарпель гострий, тупий, новий, старий.
Стрес – струс
Стрес – загальна відповідь організму на дію внутрішніх або зовнішніх подразників: стрес емоційний, психічний, фізіологічний.
Струс – різкий коливальний рух, поштовх. Струс мозку– ушкодження мозку й мозкових оболонок при закритих травмах голови. Нервовий струс – сильне збудження нервів. Надзвичайно сильне переживання, глибоке зворушення.
Шкірний – шкіряний
Шкірний – який стосується шкіри – зовнішнього покриву людини й тварин, пов'язаний з хворобами шкіри: шкірні рецептори, шкірні захворювання.
Шкіряний – виготовлений зі шкіри, оздоблений шкірою: шкіряний футляр, шкіряна промисловість.


Тема № 3. Термінологія в професійному спілкуванні. Лексико-семантичні відношення в науковій термінології. Особливості української медичної термінології

1. Кількість годин – 2.
2. Обґрунтування теми. Українська медична лексика має давнє коріння, але її систематичний розвиток розпочинається тільки в другій половині ХІХ століття з появою лексикографічних праць Михайла Левченка, Петра Єфименка, Івана Верхратського та перших україномовних медичних текстів наукового стилю. Найпродуктивніший етап у розбудові як української мови, так і її термінології припадає на кінець ХХ – поч. ХХІ сторіччя з поширенням української мови в соціальному просторі, законодавчим закріпленням за нею статусу державної. Сучасна українська медична наука має у своєму розпорядженні досконалу наукову медичну термінологію, створену зусиллями науковців та фахівців-медиків упродовж століть.
3. Мета заняття:
- загальна: ознайомити студентів з етапами розвитку української медичної термінології, теоретичними засадами термінознавства та лексикографії;
- конкретна: 
визначення основних етапів розвитку української медичної термінології;
розгляд характерних особливостей професійного мовлення медика;
аналіз теоретичних засад термінознавства та лексикографії;
з’ясування сутності поняття «термін» та його ознак;
розгляд термінології як системи.
а) знати:
- визначення понять «термін», «термінологія», «терміни-абревіатури», «терміни-гібриди»;
- походження медичної термінології;
- етапи та шляхи розвитку української медичної термінології.		
б) уміти:
- перекладати терміни українською мовою;
- використовувати в спілкуванні з пацієнтами й іншомовну медичну термінологію, і власне українську;
- користуватися термінологічними словниками;
- застосовувати в лікарській практиці терміни латинського, грецького та українського походження;
- добирати власне мовні відповідники до стереотипів фахового та офіційного спілкування.
4. Графологічні структури теми.
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5. Матеріальне та методичне забезпечення теми: підручники, методичні вказівки, презентації за темою, інноваційно-інформаційні технології.
6. Матеріали до практичного заняття (зміст заняття).
Історія українського термінознавства
Теоретичні засади термінознавства.
Термін і його ознаки.
Загальнонаукова та спеціальна термінологія.
Медична термінологія.
7. Практичні навички з теми.
1. На місце крапок поставте потрібні літери: тах...кардія, сепс...с, ст....нокардія, ін...кція, ...розія, ...ротроцити, ...кзема, ко...екція.
2. Виокремити словосполучення та слова, притаманні мові терапевтів, хірургів. Складіть з 3 термінами зв’язний текст.
Запалення легенів, бронхіальна астма, гастрит, виразка, гострий холецистит, апендицит.
3. Підберіть до одного поняття кілька термінів-синонімів.
Зразок. Синюшність – ціаноз, синява, синюха.
4. Перекладіть такі терміни: копчик, корь, крестец, лодыжка, малокровие, мышца, ожог, отек, очки, подмышка, родничок, роды, справка, уход, тошнота. 
5. Утворіть складноскорочені слова від повнозначних слів, дотримуючись моделей творення абревіатур: санітарно-епідеміологічне відділення, Міністерство охорони здоров’я України, медичний університет, медична книга, завідувач відділення, медична документація, медична практика, синдром набутого імунодефіциту.
6. Замініть запозичені слова власне українськими: анемія, адаптуватися, ідентичний, ординарний, мікстура, мікроб.
8. Термінологія (ключові слова). Термін, термінологія, термінознавство, медична термінологія, термінологічний словник.
9. Запитання до контролю знань.
Назвіть характерні особливості професійного мовлення медика.
Чи є сталою системою наукова термінологія?
Що відображається на стані термінологічної системи та її окремих компонентів?
	Які аспекти включає проблема функціонування української мови у сфері медичної діяльності?
	Де реалізується професійно-прикладний аспект?
Що несе в собі національно-культурницьке навантаження?
Назвіть сутність морально-патріотичного аспекту.
Що є важливою причиною байдужого ставлення лікарів до української мови.
Назвіть лінгвістичні проблеми, які існують сьогодні.
Поясніть сутність поняття «екологія мови».
Що вивчає термінознавство?
Назвіть напрямки термінознавства.
З якою наукою пов’язане термінознавство? 
У чому полягає завдання лексикографії як науки?
Дайте визначення слова «термін»?
 Які дві складові частини вирізняють у множині термінів?
 Яка термінологія притаманна діловому стилю?
Які термінології називають терміносистемами?
Назвіть три основних групи термінів?
Які слова називаються професіоналізмами?
Назвати функціонально-стильові особливості медичного мовлення?
Як була представлена первісно-народна лексика?
Які явища для термінології не бажані?
У яких випадках ми спостерігаємо синонімічні відношення між термінами?
Як слід вживати пароніми у фаховій медичній термінології?
Назвіть способи творення термінів.
Дайте визначення поняття «кодифікація термінів».
Назвіть найпоширеніший тип сучасних термінологічних словників.
Розтлумачте термін «стандартизація термінології».
10. Література.
Основна література
 Золотухін Г. О. Фахова мова медика : ділова укр. мова для студ.-медиків : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – Київ : Здоров’я, 2001.
	 Жайворонок В. В. Українська мова в професійній діяльності : навч. посіб. / Жайворонок В. В., Бріцин В. М., Тараненко О. О. – Київ : Вища шк., 2006. – 431 с. 
	 Загнітко А. П., Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / Загнітко А. П., Данилюк І. Г. – Донецьк : ТОВ ВКФ „БАО", 2008. – 480 с.
	 Косуба Р. Б., Основи медичної рецептури : посіб. для викл., студентів, лікарів та фармацевтів / Косуба Р. Б., Кучер В. І. – Чернівці, 2000. – 124 с.
	 Литвиненко Н. П. Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря / Литвиненко Н. П., Місник Н. В. – Київ : Книга плюс, 2001. – 176 с.

Методична розробка складена: доц. Фоміна Л. В., доц. Ніколаєва А. О., доц. Калініченко О. В., Скорбач Т. В., Нестеренко А. К.
Методична розробка переглянута і затверджена на засіданні кафедри української мови, основ психології та педагогіки __________________________
З доповненнями (змінами) _____________________________
Завідувач кафедри		__________________		доц. Фоміна Л. В.

1. Історія українського термінознавства
Фахове мовлення – це частина загальнонаціональної мови. Характерними особливостями професійного мовлення медика є переплетення й взаємодоповнення наукового та ділового стилів мови, уживання мовних засобів (фахових термінів) високого ступеня стандартизації, точність формулювань, зваженість, доречність і логічність викладу. Тому при вивченні лексичного складу фахового мовлення основна увага приділяється термінологічній лексиці.
Наукова термінологія не є сталою системою, вона живе, змінюється, пристосовується до потреб сучасності. Історія розвитку певної науки, зміна наукових поглядів, інтеграція та диференціювання наукових дисциплін, культурні зв’язки, вплив лексико-семантичної системи мови – усе це відображається на стані як термінологічної системи, так і окремих термінів. 
Медична лексика – одна з найдавніших у мові. Спочатку з'явилися назви органів тіла людини, а пізніше – описи відхилень їх від норми, симптомів різних хвороб. Загальновідомо, що вся медична лексика поділяється на так звану народну і професійну. Перша, давніша, представлена національним коренями. Вона охоплює назви частин і органів людського тіла та організму тварин. З індоєвропейської мови дісталися в спадщину і назви основних життєвих процесів і станів: жити, умирати, спати, слухати, бачити, блідий, малий, глухий.
Із прийняттям християнства, поширенням письма, грамотності були створені умови для систематизації цих знань. З'явились перші травники та лікувальники. Зокрема, так званий травник із рукописної збірки Бухарестського державного архіву (XVI ст.). Починаючи з XVIII ст., виходять перші писемні порадники («Лікарські та господарські порадники XVIII ст.»).
Лікування за допомогою цілющих трав було дуже поширене в Україні. Історія лікування травами є частиною духовної та матеріальної культури українського народу, показником розвитку його медичної думки. Є підстави вважати, що допомога хворим цілющими рослинами була відома вже в Київській Русі у період князювання Ярослава Мудрого. Напевно, ще в той час були створені якісь лікарські порадники (травники), які, на жаль, до нас не дійшли. Матеріали пізніших старих травників повністю або частково у видозміненому вигляді використовувалися при укладанні нових травників. Наприклад, уривок у лікарському пораднику другої половини XVIII cт. «Книга лечебная от многих лекарств», де вміщено текст про венедіку, будренець, дуже близький до уривка з травника XVI ст. Народнорозмовна мова – це основа граматичної будови й лексичного складу аналізованих пам'яток. Разом з тим трапляються й деякі слова іншомовного походження, зокрема полонізми: ниректь, жолондек, проток. Зрідка вживаються польські назви, написані латиною.
У пам'ятках широко представлена анатомічна власне українська лексика, назви органів тіла та їх частин: біль голови, під язиком, головна жила, у крижах, пульси, або скроні, на утробі, шия, карк. Фіксуються також назви хвороб: запаленіє очей, біль зубів і ясен, катар голови, запаленіє горла, на шаленство, на дихавицю, на сухоти, на камінь в нирках, на пухлину, на корч. Менш поширені назви способів лікування: пігулки, масть, пластер, полосканіє, лєкарство.
Пам'ятки є цінними джерелами для дослідження ботанічної лексики, особливо широко представлені лексеми на позначення лікарських рослин: материнка, ломаття, мак; варити буквицю, квіти бузини, руту, чебрець, медунки.
У зв'язку з поширенням міжнародних контактів, впливом інших культур з поч. XIX ст. почали з'являтися перекладні й оригінальні джерела латиною, грецькою мовою, які пізніше ставали навчальним посібниками з медицини.
Латина поступово ставала єдиною мовою професійних лікарів, а загальновживана, народна медична лексика поступово занепадала.
У 1861 р. М. Левченко на сторінках «Основи» робить першу спробу подати принципи укладання українських термінологічних словників. Він усвідомлював, що українська мова має весь необхідний лексичний і граматичний арсенал для творення наукових термінів «у дусі народної мови», і намагався творити терміни «загальнозрозумілі», приймати іншомовні терміни тільки легковимовні.
З 1917-1918 pp. у зв'язку зі становленням різних форм української державності спостерігався активний розвиток української термінології, у т. ч. медичної. Українська медична термінологія все більшою мірою входить у медичну науку й освіту. Українською мовою видаються десятки оригінальних і перекладних підручників з медицини. Тоді ж були засновані та виходили друком українські наукові медичні видання («Київський медичний журнал», «Українські медичні вісті», «Профілактична медицина»), перші українські вузькоспеціальні видання як теоретичного, так і клінічного плану, бюлетені та газети. Найбільше медичних журналів в Україні видавалося в 1920-29 pp., разом – 69, із них 22 – українською мовою. Українські вчені та викладачі вищих навчальних закладів, співробітники науково-дослідних інститутів, лікарі докладають усіх зусиль для розвитку й утримування українських медичних видань.
У термінотворенні в цей період орієнтувались на національний характер терміносистем: усі вчені погоджувалися з тим, що треба використовувати внутрішні мовні ресурси, термінувати нові поняття шляхом як використання вже існуючих у мові лексем, так і індивідуального творення.
Основними представниками «творчого» періоду розвитку української медичної термінології були О. Курило та М. Галин. О. Курило видала «Російсько-український словник медичної термінології» (1918 р.), у якому запропонувала використовувати низку українських медичних термінів, серед них: артерия – б'ючка, желудочек сердца – комірка серця. Окремі терміни стали повноправними, наприклад, гомілка, білі кров'яні тільця, волокно, повіка, рухомий нерв, дихання, шлунок, зір, легені, тім'я, тканина.
А вже в 30-х роках XX ст. у спеціальних бюлетенях друкувалися низки слів (медичних термінів), що підпадали під заборону. У 1936 р. з'явився «очищений від “шкідницької термінології” “Словник медичної термінології”, укладений “бригадою наукових працівників”». Були вилучені з ужитку такі слова, як ломець – ревматизм, гнояк - абсцес, ядуха – сильна задишка, навіювання – гіпноз. Медична національна лексика була цілковито знекровлена й зникла з фахового спілкування.
З активізацією національного відродження в усіх галузях почалося активне медичне словотворення і в Україні. Подібні явища свого часу переживала більшість країн у період національного відродження. Так, у Німеччині вже в 50-х роках медична термінологія була переведена на національну основу, у США після другої світової війни також мали місце такі процеси.
Більшість держав світу має свою національну медичну термінологію. Таке засилля латини, як у нас, спостерігалося лише в країнах колишнього соціалістичного табору та деяких скандинавських. У цивілізованому світі національна мова забезпечує всі галузі життя, і зокрема, медичне фахове спілкування. Тому подібні процеси в українській мові є природними й необхідними. Проте пов'язані вони з величезними труднощами, адже мова має свої закони. Щоб слово мало довге життя, воно повинно бути милозвучним (тобто вписатися в мелодику певної мови), лаконічним, інформативним, не створювати недоречних асоціацій. Медичних словників створюється багато, але не всі вони відповідають цим вимогам. Існує правило – термінологічні словники мають бути схвалені комітетом з наукової термінології НАНУ. Тільки тоді можна уникнути помилок, зайвої синонімії, розбіжності у вживанні термінів, неточних перекладів запозичених слів.

2. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії
Вивченням термінів і терміносистем займається термінознавство – наука, що вивчає спеціальну лексику з точки зору її типології, походження, форми, значення й функціонування, а також використання, упорядкування і творення.
Початок термінознавства пов'язаний з іменами австрійського вченого Ойгена Вюстера Нубасова й російського термінознавця Д. С. Лотте, які опублікували свої перші праці 1930 р. На цей час роботою з теоретичними проблемами термінознавства займається низка національних шкіл – австро-німецька, франко-канадська, російська, чеська. 
На даний момент у термінознавстві виділяється ряд незалежних напрямків дослідження. Насамперед можна назвати теоретичне термінознавство, яке вивчає закономірності розвитку й уживання спеціальної лексики. У свою чергу прикладне термінознавство займається встановленням практичних принципів та рекомендацій з метою усунення нестачі термінів; їх оцінкою, описом, редагуванням, упорядкуванням, створенням, перекладом і використанням. Загальне термінознавство вивчає найбільш загальні якості, проблеми й процеси, що стосуються спеціальної лексики, а галузеве термінознавство займається вивченням спеціальної лексики й понять, які належать до окремих областей знань конкретних мов. Типологічне термінознавство займається порівняльним дослідженням особливостей окремих термінологій з метою визначення спільних рис та відмінностей окремих терміносистем, а порівняльне термінознавство, у свою чергу, займається порівняльним вивченням спільних та відмінних рис лексики різних мов, наприклад української та англійської. Семасіологічне термінознавство займається вивченням проблем, що пов’язані із значенням (семантикою) спеціальних лексем, зміною значень і різноманітними семантичними явищами – полісемією, омонімією, синонімією, антонімією і т. ін. Ономасіологічне термінознавство вивчає структурні форми спеціальних лексем, займається процесом найменування спеціальних понять і вибором оптимальних форм найменування.
Історичне термінознавство вивчає історію термінів та терміносистем для того, щоб виявити тенденції їх утворення та розвитку, що у свою чергу дозволяє дати вірні рекомендації стосовно їх упорядкування. На цей час на основі досліджень виникає нова самостійна лінгвістична дисципліна – антрополінгвістика.
Функціональне (функційне) термінознавство пов’язане з вивченням сучасних функцій терміну в різних текстах та ситуаціях професійного спілкування і підготовки спеціалістів, а також досліджує особливості використання термінів у мові й комп’ютерних системах.
На сучасному етапі формується низка нових напрямків, серед яких слід зазначити когнітивне (гносеологічне) термінознавство, що займається дослідженням ролі термінів у науковому мисленні та знаннях. Самостійним розділом термінознавства можна вважати також термінознавчу теорію тексту; ця теорія займає позицію між термінознавством і власне теорією тексту й порушує питанням типології текстів (де наявні терміни), термінологічним аналізом тексту і текстовим аналізом терміну.
Термінознавство тісно пов’язане з термінографією – наукою, що займається складанням словників спеціальної лексики. Деякі вчені навіть розглядають термінографію як розділ термінознавства.

3. Термін і його ознаки.
Термінами називаються слова або словосполучення, що означають чітко окреслені спеціальні поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя. Терміни мають точне, конкретне значення. Вони не мають емоційного забарвлення й не можуть мати синонімів.
Значення термінів зафіксовані в державних стандартах, спеціальних словниках, довідниках. І тому вони (терміни) повинні вживатися лише в зафіксованому значенні.
Термінологія – це слова або словосполучення, які означають певні поняття в системі найменувань, застосованих у цій науці.
У діловому стилі є багато термінів, запозичених з інших мов (бюджет, бланк, кредит), утворених за допомогою власних слів та іншомовних частин або із запозичених складників (фотокамера, фототелеграф, фототелетайп). Але діловому стилю притаманна також і термінологія, яка утворюється з активної лексики (діловодство, справочинство, планування).

4. Загальнонаукова та спеціальна термінологія
Розрізняють термінологію загальнонаукову і спеціальну.
Загальнонаукова термінологія обслуговує різні галузі знань, де вживаються, наприклад, такі слова: аналіз, синтез, метод, система, класифікація, орган, реакція і т. ін.
Спеціальна термінологія запроваджується в окремих галузях науки і техніки. Можна виділити такі основні групи термінологічної лексики:
1) математичну термінологію (кут, множення, квадрат, плюс, мінус, куб, синус, косинус);
2) фізичну (електрон, енергія, атом, вольт, молекула, оптика);
3) електротехнічну (контакт, струм, заземлення, ізоляція);
4) літературознавчу (драма, поема, повість, анапест, сюжет, персонаж);
5) лінгвістичну (фонема, фонологія, морфема, афікс, іменник, сполучник, синтаксис, пароніми);
6) радіотехнічну (антена, радіоцентр, приймач);
7) філософську (метафізика, базис, діалектика);
8) фінансову (банк, баланс, кредит, фінансування);
9) хімічну (азот, водень, кисень, іонізація, хімічна реакція, оксиди);
10) музичну (соло, тріо, квінтет, октава, балалайка, баян);
11) морську (катер, боцман, капітан, корабель);
12) залізничну (купе, вагон, провідник, камбур, експрес);
13) спортивну (футбол, тайм, гол, аут, шахи, гросмейстер, голкіпер, шах);
14) біологічну (рецептор, клітина, плазма, молюски, ссавці, хребетні, тичинка);
15) медичну (хірургія, ін'єкція, грип, термометр, гігієна, терапевт) та ін.

5. Медична термінологія.
У складі термінології (і насамперед медичної) наявна значна кількість іншомовних слів переважно грецького та латинського походження. Терміни, утворені за допомогою словотвірних засобів української мови, виступають як дублети до іншомовних: лінгвістика – мовознавство, асиміляція – уподібнення, квантитативний – кількісний, експорт – вивіз.
Оскільки лікар зустрічається з безліччю термінів різних медико-біологічних і клінічних дисциплін, то він повинен володіти спеціальною термінологією, але термінологічна підготовка майбутніх лікарів передбачає не лише знання термінології, але й розуміння її, тобто вміння користуватися нею на практиці.
Медична термінологія – це система, яка об'єднує термінологію медико-біологічних та фармацевтичних дисциплін, де переважна більшість термінів іншомовного походження. Але коли лікар розмовляє українською мовою на професійну тему, він застосовує від 50 % до 80 % слів латинського та грецького походження.
Однією з особливостей медичної термінології є поділ її на групи.
I група – анатомічні терміни – назви частин людського тіла та їх складових органів: кістка, м'яз, нижня кінцівка, скелет, стопа.
II група – клінічні терміни – слова чи словосполучення, що вказують на назви захворювання та методи обстеження, діагностику, лікування: апендицит, виразка, ниркова коліка, гастрит, запалення легенів тощо.
III група – фармацевтичні терміни – назви хімічних речовин, лікарських препаратів, їх функції та дія на людський організм: нітрогліцерин, аспірин, анальгін, гастроципін.
В анатомічній термінології застосовуються, зокрема, слова латинського походження. Слова грецького походження є термінологічною базою для всіх клінічних дисциплін.
Вивчення клінічного терміна засноване на аналізі окремих компонентів, що називаються терміноелементами.
Терміноелементом називається будь-який словотвірний елемент (корінь, основа, префікс, суфікс), який, володіючи стабільним значенням, створює терміни різного смислу. У більшості слів терміноелементи є смисловою опорою, необхідною для розуміння терміна. Тільки в деяких випадках загальне значення терміна складається з окремих значень терміноелементів.
Основною масою медичної термінології є прості, складні та складені слова. Прості складаються з кореня та префікса; префікса, кореня та суфікса: nephritis – нефрит, запалення нирки, запалення біляниркової клітчатки; perinephrosis – нефроз, загальна назва захворювань нирок з пошкодженням ниркових канальців.
Складні слова утворюються шляхом додавання двох або декількох коренів. Грецькі корені в складних словах з'єднуються голосним о або без нього. Наприклад, gastr-o-scopia – гастроскопія, огляд слизивої оболонки шлунка з допомогою гастроскопа; ot-o-rhono-laryng-o-logia – розділ медицини, що займається лікуванням захворювання вуха, горла, носа; tachycardia – тахікардія, часте серцебиття; tonsill-ectomia – тонзіелектомія, повне видалення мигдалин. Складні терміни можуть писатися через дефіс: бета-хвипі, гамма-ритм, лопатково-ключичний.
Складені медичні терміни – це такі терміни, що поєднують у собі два і більше слова. Наприклад, велике коло кровообігу, травна система, клітина двоядерна.
Складені терміни об'єднуються навколо заголовного слова, утворюють з ним гніздо: ритм коронарного синуса; правошлуночкова серцева недостатність, ритм серця синусовий.
Прізвища вчених у складеному терміні-епонімі пишуть переважно з великої літери.
У медичній термінології затверджена група термінів-абревіатур: АТФ, ДНК, РНК, ЕКГ, СШД, САРС тощо.
Інколи одне поняття може виражатися кількома термінами-синонімами: синюшність – ціаноз, синява, синюха; токсикодермія – екзантема токсична, таксидермія, токсикодерма.
Поряд зі словами грецького походження клінічна термінологія використовує терміни латинського походження. Наприклад, resectio, onis f-видалення частини органа, ulcus, eres n - виразка, tuberculosis, ist – туберкульоз, cancer, crim - рак та ін.
Крім того, є терміни-гібриди, тобто такі слова, що складаються з латинських і грецьких терміноелементів. Наприклад, clysfunetio, onis f – порушення функції, tonsillitis, itidis f – запалення піднебінних мігдалин.
Терміни грецького та латинського походження найчастіше транскрибуються, тобто передаються українськими літерами. Наприклад, грец. chronicus, a um – хронічний; лат. inffarctus, us h – інфаркт.
Деякі терміни, частіше латинські, перекладаються українською мовою: acutus, a um – гострий. Можливе також одночасне застосування в українській мові термінів, які перекладаються, та транскрибованих. Наприклад, грец. necrosus, is f – некроз, омертвіння; лат – transplantatio, onis f – трансплантація, пересадка.
Постановка наголосу в медичних термінах у багатьох випадках викликає затруднення. У клінічних термінах грецького походження, що закінчуються на -іа, налогос найчастіше ставиться на передостанній склад. Наприклад, nephectom ia, hemipleg ia, hyperglykam іа.
На третій склад від кінця слова наголос ставиться в кінцевому терміноелементі – ogia. Наприклад: biologia, ophtalmologia.
Латинські та грецькі слова і терміноелементи є базовими для термінології всіх наук і, насамперед, медицини; вони беруть участь у вічному процесі утворення неологізмів.
Ємність та лаконічність латинської та грецької мов дозволяють в одному слові об'єднувати те, що в українській мові доводиться перекладати декількома відповідниками. Наприклад: stomatic, itiolis f – запалення слизової оболонки порожнини рота; cholecystoscopia, ae f – огляд внутрішніх стінок жовчного міхура.
Знання української медичної термінології – це певний внесок у справу підвищення мовної культури лікарів, фахівців суміжних галузей, широкого загалу.
Не викликає сумніву, що мовна культура є надійним фундаментом освіченості, інтелігентності. Найважливіші медичні терміни складають вагому частину повсякденного лексикону студентів-медиків.


Тема № 4. Словники в професійному спілкуванні.
Типи словників, їх функції та роль у підвищенні мовленнєвої культури
1. Кількість годин – 2.
2. Обґрунтування теми. Словники – це не лише довідники, але й елемент національної культури: адже в слові втілено багато граней народного життя. Створення словників – завдання особливої галузі лінгвістичної науки – лексикографії. Лексикографія – це наука про словники, наукова методика та мистецтво складання словників.  Словники відіграють велику роль у духовній культурі народу, у них відображені знання, якими володіє суспільство в певну епоху. Словники допомагають медичним працівникам активно використовувати українську професійну лексику, підвищувати загальний рівень культури мовного спілкування медиків, студентів, пацієнтів, викладачів медичних дисциплін, наукових працівників.
3. Мета заняття:
- загальна: познайомити з розділом мовознавства «лексикографія»; 
- конкретна: познайомити з різновидами медичних словників, розвивати логічне мислення.
а) знати:	
- функції словників;	
- завдання лексикографії; 
- різновиди словників та їх особливості;
- медичні словники.
б) уміти:
- застосовувати словники на практиці;
- знайомитися з нормами української мови;
- правильно вживати граматичні форми медичних термінів;
- правильно наголошувати та вимовляти медичні терміни.
4. Графологічні структури теми.
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5. Матеріальне та методичне забезпечення теми: підручники, методичні вказівки, презентації за темою, інноваційно-інформаційні технології.
6. Матеріали до практичного заняття (зміст заняття).
Роль словників у духовній культурі народу.
Функції словників.
	Види словників та їх особливості.
	Словники з медичної термінології
7. Практичні навички з теми. 
1. Який словник можна використати при перекладі? Перекладіть сталі словосполучення: активированный уголь, бактерицидные вещества, безвредное средство, беречься простуды, берцовые кости, костный мозг, лучистая энергия, лучевая кость, лунка зуба. 
2. За яким словником можна перевірити норми наголошування?
Поставте наголос у словах: медикамент, диспансер, кишка, бородавка, сеча, рентгенографія, невропатія.
3. Розташуйте іменники за вираженням ступеня достовірності. Утворіть словосполучення. Гіпотеза, думка, ідея, переконання, теорія, версія, припущення.
4. Виберіть анатомічну лексику: гастрит, астма, кістка, м’яз, грижа, скелет, стопа, сеча, кров.
5.Завершіть думку.
Лексикографія – це...
Тлумачний словник пояснює...
Етимологічний словник пояснює...
Орфоепічний словник містить...
Енциклопедичні словники мають...
У лінгвістичних словниках надається інформація про...
6. Дайте визначення слів: ослаблий, ослаблений, облегшити, полегшити, оглянути, обстежити.
8. Термінологія (ключові слова). Словник, лексикографія, наукові терміни, тлумачний словник, енциклопедичний словник, медичний словник, термінологічний словник, перекладний словник.
9. Запитання до контролю знань.
Коли почали з’являтися перші словники з медичної термінології?
У якому році було видано «Латинсько-український словник» М. Галина?
Який словник видав академік О. Корчак-Чепурківський?
	Який внесок у розвиток медичної термінології зробила видавнича спілка «Словник»?
	У чому полягає цінність «Орфографічного словника української медичної термінології» за редакцією проф. Л. І. Петруха, доц. О. М. Головка і доц. О. М. Томашівської?
	Назвіть ціннісні аспекти «Російсько-українського словника» медичної термінології за редакцією доцента НМУ О.К. Усатенка?
10. Література.
Російсько-український словник ділової мови / В. Підмогильний, Є. Плужник. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ, 1992.
Російсько-український словник наукової термінології. Т. 1-3. – Київ : Наук. думка, 1994–1998.
Словник української мови : в 11 т. – Київ : Наук. думка, 1970–2000.
Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень / С. І. Головащук. – Київ : Наук. думка, 2001.

Методична розробка складена: доц. Фоміна Л. В., доц. Ніколаєва А. О., доц. Калініченко О. В., Скорбач Т. В., Нестеренко А. К.
Методична розробка переглянута і затверджена на засіданні кафедри української мови, основ психології та педагогіки __________________________
З доповненнями (змінами) _____________________________
Завідувач кафедри		__________________		доц. Фоміна Л. В.
1. Роль словників у духовній культурі народу
У сучасних умовах оновлення й розвитку нашого суспільства, коли рідна мова поступово й незворотно утверджується в усіх галузях науки, техніки, культури, мистецтва, однією з нагальних потреб є, зокрема, популяризація та впровадження української термінології.
Медичні словники є необхідним джерелом інформації в царині практичної медицини. Словники допомагають медичним працівникам активно використовувати українську професійну лексику, підвищувати загальний рівень культури мовного спілкування медиків, студентів, пацієнтів, викладачів медичних дисциплін, наукових працівників.
Наукові терміни потребують особливої уваги, постійної роботи зі словниками та довідниками.
Словник – зібрання слів або словосполучень, розташованих у певному порядку (алфавітному, гніздовому, тематичному та ін.), у якому з'ясовується значення мовних одиниць, наводиться різна інформація про них або переклад на іншу мову чи подаються відомості про предмети, що визначаються словами.
Словники відіграють велику роль у духовній культурі народу, у них відображені знання, якими володіє суспільство в певну епоху.

2. Функції словників
Французький письменник Анатоль Франс назвав словник «всесвітом, розташованим в алфавітному порядку».
Словники виконують функції: інформативну (дають змогу прилучитися до знань) і нормативну (допомагають оволодіти мовними нормами).
Лексикографія (від грец. λεξικογραφία та грец. λεξικόν – словник і грец. γράφω – пишу), словникарство – розділ мовознавства, пов'язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних засад. Відповідно до цього виділяють практичну й теоретичну лексикографію. Тісно пов'язана з лексикологією. Лексикографія виникла з практичних потреб пояснення незрозумілих слів, яке початково здійснювалося у вигляді глос, тобто тлумачення написів на полях і в тексті рукописів книг.
Завдання лексикографії. Лексикографія займається словникарським кодифікуванням лексики якоїсь мови в цілому, зокрема її літературного різновиду (також лексики окремих авторів), чи в частинах області (діалектні словники), чи ділянкових (термінологічні словники), в діахронному перекрої (історичні словники з простеженням розвитку форм і значень включених слів), з розглядом походження слів (етимологічні словники з розкриттям найдавнішої форми й значення та спорідненості з їх лексемами в інших мовах), з поданням сучасної правописно-наголосової норми слів (правописні й орфоепічні словники), їх уживання в стійких словосполученнях і фразеологізмах (фразеологічні словники) і стилістичного цінування (стилістичні словники); значення слів можуть подаватися тією самою мовою (тлумачні й енциклопедичні словники) або якимись іншими мовами (перекладні, дво- й кількамовні з поданням еквівалентів з інших мов).
Залежно від призначення, лексичного матеріалу, способів його опрацювання розрізняють словники енциклопедичні й лінгвістичні, або філологічні.







3. Види словників та їх особливості
Види словників
Особливості словників
Приклади статей словників
Енциклопедичний
В енциклопедичних словниках описуються різні предмети, пояснюється їх зміст з різних точок зору і якомога повніше
Верба – рід рослин родини вербових. Дерева і кущі. Понад 300 видів, поширених по всій земній кулі, крім Нової Гвінеї, Австралії і Антарктиди. В Європі – 173 види, з них в Україні – ЗО. Використовуються для закріплення пісків та озеленення. 3 гілок плетуть різні вироби; листя йде на корм козам, з нього добувають також жовту фарбу...
Тлумачний
У тлумачному словнику пояснюється значення слів даної мови, наводяться до них синоніми, приклади вживання слова у мовленні
Верба, – и, ж. Дерево або кущ з гнучким гіллям, цілісними листками і зібраними в сережки одностатевими квітками. А над самою водою верба похилилась (Т.Ш.).
Перекладний
У перекладному словнику подаються переклади слів з однієї мови на іншу
Верба – бот. верба; ракита; ветла: біла верба – ива; плакуча верба – плакучая ива; 1) (о заросли) ивняк;
2) бот. собир. ракитник ...
Етимологічний
В етимологічному словнику пояснюється, звідки запозичене слово
Верба – дерево або кущ з родини вербових. Праслов'янське. Первинне значення – «пруття», «гнучка» (рослина)...
Іншомовних слів
Дається коротке пояснення слів і термінів іншомовного походження, вказується, звідки запозичене слово
Вернісаж (франц. wernissage, букв. – лакування) – урочисте відкриття художньої виставки
Орфографічний
Слова не пояснюються за їх значенням, подаються лише довідки щодо їх правопису та наголосу
Верба, -и
Термінологічний
Пояснюється значення термінів з певної галузі знань
Арабізми – вживані в якійсь мові слова, що запозичені в арабських народів, такі як халіф, мечеть, еліксир, цифра, зеніт, абрикос, магазин, сундук, халва та ін.
Синонімічний та ін.
Подаються синонімічні ряди слів, короткі довідки щодо сфери їх вживання
Будинок, дім, домівка, хата, господа, оселя

4. Словники з медичної термінології 
Перші словники з медичної термінології почали з’являтися ще в XVI-XVII ст. З медичних словників того часу варто звернути увагу на «Лексис» Зизанія-Тугтановського (1596р.) та «Лексиконъ словенороський» П. Беринди (1627 р.). Також увагу привертає «Лексикон греко-словено-латинський» середини XVI ст. Наявність у ньому грецьких і латинських термінів посвідчує вживання в науковій і практичній медицині цих мов у той період розвитку нашої держави. Це – показник високого рівня розвитку медичної науки. А наявність словенської медичної лексики свідчить про дуже високий рівень розвитку медичної термінології в цій мові.
Деякі узагальнення, що стосуються української медичної термінології, зробили члени Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. Крім цього, утворення УНР сприяло організації Всеукраїнської академії наук, в установах якої працювали вчені над створенням медичного словника.
У 1920 р. видається «Латинсько-український словник» М. Галина, у 1925 р. – за редакцією професорів Ф. Цешківського, О. Черняхівського та О. Курило було опубліковано «Nomina anatomica ukrainica», а в 1927 р. академік О. Корчак-Чепурківський видає словник «Номенклатура хвороб» (латинсько-українські назви хвороб та російський покажчик до них). До цих видань можна додати ще 2 словники. Зокрема у 1927 р. вийшов «Медичний російсько-український словник» В. Кисільова, а у 1931 р. – «Практичний словник медичних термінів» В. Крамаровського. Видання українських медичних словників в умовах військового, а пізніше тоталітарного радянського режиму, коли українська мова всіляко пригноблювалась, було величезним досягненням, що допомогло збереженню української медичної лексики до наших часів. Аналіз цих словників засвідчує, що в них автори використали досвід світової науки про переклад медичних слів рідною мовою з латинської та грецької мов. Це вказує на високий рівень освіченості вчених, що складали ці словники. У цих працях більшість тлумачень – дуже вдалі, проте зустрічаються й незрозумілі вислови.
У 1992 р. побачив світ Російсько-український медичний словник авторів О. Мусія, О. Соколюка, С. Гаврилюка, С. Нечая, за редакцією Л. Пирога. Він цікавий тим, що якраз тут на кожне запозичене слово можна знайти український відповідник. Ось які відповідники дає цей словник: мікроб – дрібноживець; мікстура – мішанина, лікосуміш; операційна – втручальня тощо. Словник ілюструє ті процеси, які зараз відбуваються в медичній науці. Треба мати уявлення про ці процеси, аби вміти орієнтуватися в усій масі медичної літератури, яка зараз пропонується. Медична лексика – одна з найдавніших у мові. Спочатку з'являються назви органів тіла людини, а пізніше – описи відхилення їх від норми, описи симптомів різних хвороб. Загальновідомо, що вся медична лексика поділяється на так звану народну і професійну. Перша, давніша, представлена національними коренями. Вона охоплює назви частин і органів людського тіла та організму тварин.
З індоєвропейської мови дісталися у спадщину й назви основних життєвих процесів та станів: жити, вмирати, спати, слухати, бачити; блідий, малий, глухий.
З прийняттям християнства, поширенням письма, грамотності були створені умови для систематизації цих знань. З'явились травники та лікувальники. Як наслідок розширення міжнародних контактів, впливу інших культур почали з'являтися перекладні й оригінальні медичні джерела латиною, грецькою мовою, які пізніше ставали навчальними посібниками з медицини.
Латина поступово ставала єдиною мовою професійних лікарів, а загальновживана, народна медична лексика була поширена тільки серед народних знахарів, і багато чого було втрачено.
Однак та народна медична лексика, яка збереглася, скажімо, на кінець 19 – початок 20 ст., усе ж таки була значно численнішою, ніж сучасна.
Те, що зараз вона вилучена з фахового спілкування лікарів, – результат цілеспрямованої мовної політики. З 1917–1918 pp. у зв'язку зі становленням різних форм української державності спостерігався активний розвиток української термінології. У словниках того часу відбилося прагнення їх укладачів максимально повно подавати народну, питому українську лексику або в разі відсутності потрібних українських слів творити їх із морфем української мови, намагаючись якомога менше запозичати з інших мов. Таким словником став Російсько-український медичний словник, виданий у 1920 р. під головуванням проф. Корчак-Чепурківського. А вже в 30-х роках у спеціальних бюлетенях друкувалися цілі низки слів (медичних термінів), що підпадали під заборону. Були вилучені з ужитку такі слова, як ломець – ревматизм, гнояк – абсцес, ядуха – сильна задишка, навіювання – гіпноз тощо.
Медична національна лексика була повністю знекровлена й зникла з фахового спілкування.
З активізацією національного відродження в усіх галузях почалося активне медичне словотворення і в Україні. Подібні явища свого часу переживала більшість країн у період національного відродження. Так, у Німеччині вже в 50-х роках медична термінологія була переведена на національну основу, у США після другої світової війни також мали місце подібні процеси. Більшість держав світу має свою національну медичну термінологію. Таке засилля латини, як у нас, спостерігалося лише в країнах колишнього соціалістичного табору та деяких скандинавських.
У цивілізованому світі національна мова забезпечує всі галузі життя і, зокрема, медичне фахове спілкування. Тому подібні процеси в українській мові є природними й необхідними.
Проте пов'язані вони з величезними труднощами, адже мова має свої закони. Щоб слово мало довге життя, воно повинно бути милозвучним (тобто вписатися в мелодику певної мови), лаконічним, інформативним, не створювати недоречних асоціацій. Словників створюється багато, але не всі вони відповідають цим вимогам. Існує правило – термінологічні словники мають бути схвалені комітетом з наукової термінології НАНУ. Тільки тоді можна уникнути помилок, зайвої синонімії, розбіжностей у вживанні термінів, неточних перекладів запозичених слів і т.ін.
Значний внесок у розвиток медичної термінології зробила видавнича спілка «Словник» при Львівському державному університеті. Колектив спілки за 7 років опублікував 2 словники. У 1993 р. побачив світ «Орфографічний словник української медичної термінології» за редакцією професора Л. І. Петруха, доцента О. М. Головка і доцента О. М. Тамашівської. Словник містить 29000 основних термінів, які охоплюють майже всі галузі і стосуються 36 спеціальностей.
Цінність цього словника полягає ось у чому:
1. Уперше в Україні в такому обсязі наведені медичні терміни, що задовольняють потреби науковців, лікарів, викладачів та студентів.
2. Урахування авторами досвіду попередників з адаптації правопису.
3. У підготовці словника брали участь завідувачі кафедр, професори, доценти та викладачі Львівського медичного університету, що дозволило врахувати потреби всіх галузей медичної науки.
Інший словник за редакцією акад. М. П. Павловського, проф. Л. І. Петруха й доцента І. М. Головка став не тільки словником, а й фундаментальною науковою працею. Це «Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник», виданий «Спілкою» у 1995 р.
У передмові до праці наведено глибокий історичний аналіз видання словників в Україні, особливостей стану медичної термінології, а також надано поради стосовно користування словником. Основна частина праці – тлумачний словник з перекладом українських термінів латинською та англійською мовами. Словник вийшов у двох томах об’ємом 130 видавничих аркушів, подано близько 66000 слів. 
У практичній чи науковій роботі часто доводиться користуватися російською літературою. Отже виникає потреба в російсько-українському словникові медичної лексики. Такий словник був виданий у 1996 р. видавництвом «Наукова думка». Це «Російсько-український словник медичної термінології» за редакцією доцента НМУ О. К. Усатенка. Украй потрібна книга вийшла якраз у той час, коли більшість учених-медиків читають лекції та пишуть праці українською мовою, але досить часто не знають того чи іншого українського терміну. Адекватний дослівний переклад російського терміну українською мовою не завжди можливий. Ось тут і приходить на допомогу словник доцента Усатенка.
Цінність згаданого словника полягає в кількох аспектах:
1. У ньому перекладено 30000 медичних термінів, що широко використовуються сучасною наукою.
2. До одного російського терміну наведено один український еквівалент. Якщо в українській мові зустрічаються синоніми, вони подаються в послідовності від нормативного, еквівалентного і найбільш уживаного в мові до його варіантів.
3. У всіх словах поставлено наголос, а в словах дефісального написання наголос поставлено над обома частинами, що допомагає правильній вимові.
За наявності довгої історії існування української медичної лексики та видання сучасних термінологічних словників логічно було б дійти висновку, що українська медична термінологія мусить широко використовуватися на практиці. 
Значення словників у житті кожної людини важко переоцінити. Читання словників, постійне звернення до них підвищує культуру мовлення. Словники збагачують індивідуальний словниковий і фразеологічний запас, знайомлять з нормами української мови, застерігають від неправильного вживання медичних термінів, їх граматичних форм, вимови. Словники розширюють наше пізнання мови, поглиблюють розуміння слова, сприяють розвитку логічного мислення.

Тема № 5. Морфологнічний аспект медичної професійної мови
1. Кількість годин – 2.
2. Обґрунтування теми. Найголовнішою вимогою до усного й писемного мовлення є граматична правильність, тобто дотримання унормованих правил змінювання слів, їх творення, побудови словосполучень і речень.
3. Мета заняття: 
- загальна: дотримуватися чітко встановленої системи словозміни кожної повнозначної змінюваної частини мови;
- конкретна:
- розрізняти відмінкові закінчення іменників за чотирма відмінами;
- віддавати перевагу абстрактним, однозначним іменникам книжкового походження;
- дотримуватись унормованих форм кличного відмінка;
- засвоїти особливості використання прикметників у фахових паперах;
- розрізняти граматичні форми власних назв;
- проаналізувати особливості використання числівників у фахових паперах;
- засвоїти правильну форму займенників у словосполученнях, уживаних у писемному та усному спілкуванні офіційно-ділового стилю;
- засвоїти особливість дієслівних форм у фаховому мовленні
- розрізняти особливості правопису складних прислівників;
- проаналізувати особливості використання прийменників у фахових паперах.
а) знати:
- морфологічний склад української мови;
- значення й морфологічні ознаки іменника;
- особливості правопису відмінкових закінчень;
- морфологічні ознаки прикметника, степені порівняння якісних прикметників;
- особливості вживання займенників у професійному мовленні;
- особливості сполучуваності числівників з іменниками;
- значення й морфологічні ознаки дієслова;
- особливості вживання форм дієслів у професійному мовленні.
б) уміти:
- правильно вибирати форми родового й давального відмінків іменників у науковому мовленні;
- редагувати слова, у яких порушуються граматичні норми;
- добирати необхідні форми слів (дієслів) відповідно до умов і мети спілкування;
- правильно записувати числову інформацію у фаховому тексті.

4. Графологічні структури теми.
Морфологія – це розділ мовознавства, що вивчає частини мови, їх граматичні особливості
Частини мови – це сукупність слів, яка характеризується спільністю узагальненого значення та морфологічних ознак
Службові частини або службові слова: прийменник, сполучник, частка
Вигуки
Особливості використання у фахових паперах: відмінювання, творення, унормований правопис
Самостійні частини мови: іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово (з дієприкметником і дієприслівником), прислівник
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5. Матеріальне та методичне забезпечення теми: підручники, методичні вказівки, презентації за темою, інноваційно-інформаційні технології.
6. Матеріали до практичного заняття (зміст заняття).
1. Морфологія – розділ мовознавчої науки.
2. Іменник у професійному мовленні.
3. Кличний відмінок.
4. Прикметник у професійному мовленні.
5. Написання українських прізвищ.
6. Правопис імен
7. Особливості творення та відмінювання форм по батькові
8. Використання займенників у професійному мовленні.
9. Числівник у професійному мовленні.
10. Використання дієслівних форм у професійному мовленні.
11.Правопис прислівників.
12. Особливості використання прийменників у професійному мовленні.
7. Практичні навички з теми.
1. Провідміняйте чоловічі й жіночі прізвища, ім'я та по батькові: 
Гуреїв Ігор Петрович; Карпенко Надія Олегівна.
2.Поставте іменники в родовому відмінку однини, пояснивши вибір закінчення: -а (-я) чи –у (-ю): отвір, бронхіт, інсулін, кашель, вигин, гібрид, гормон, пігмент, плід, результат, сироп, термометр, тромб, цироз.
3. Перекладіть слова українською мовою, визначте й порівняйте категорію роду в обох мовах. Складіть з ними речення.
Боль, корь, сыпь
4. Перепишіть подані прикметники, згрупувавши їх за значенням ознаки (форма, колір, будова, структура).
Прямокутний, тонкий, клітинний, овальний, кулястий, плаский, мілкий, круглий, зернистий, сітчастий, щільний, волокнистий, усічений, жовтуватий, ромбоподібний, трубчастий.
5. Придумайте й запишіть звертання лікаря до хворого (звертатися на Ви), уживаючи різні форми наказового способу дієслів.
8. Термінологія (ключові слова). Морфологія, іменник, прикметник, дієслово, числівник.
9. Запитання до контролю знань.
1. Що таке морфологія?
2. Дайте визначення самостійної частини мови ( іменника, дієслова,  прикметника, числівника, займенника).
3. За якими ознаками іменники поділяються на відмінки?
4. Назвіть приклади закінчень кличного відмінка однини.
5. Які форми невідмінюваних іменників ви знаєте?
6. У чому полягає особливість використання іменників у фахових перах?
7. Які граматичні форми прикметника ви знаєте?
8. Наведіть приклади творення ступенів порівняння прикметників.
9. У чому особливості використання прикметників у фахових паперах?
10. Які граматичні форми власних назв вам відомі?
11. Дайте визначення числівника.
12. Наведіть приклади можливих конструкцій використання числівників у фаховій сфері.
13. Що таке займенник і на які дев'ять розрядів вони поділяються?
14. Що таке дієслово і які форми його ви знаєте?
15. Доведіть, що дієприкметник - особлива форма дієслова.
16. Дайте визначення дієприслівника.
17. Які особливості використання дієслівних форм переважають у фахових паперах?
18. У чому різниця між самостійною та службовою частинами мови?
19. Інтерпретуйте визначення "морфологічний аспект ".
10. Література.
Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб / Т. М. Антонюк, Л. М. Борис, О. С. Стрижаковська. – Вид. друге, доп. – Чернівці : Місто, 2012. – 271 с.
Сучасна українська мова / О. М. Григор’єв, С. Є.Доломан, Ю. В. Лисенко та ін. – Київ : Либідь, 1997. – 400 с.
	Кисіль Г. Г. Професійне мовлення медиків / Г. Г. Кисіль, О. Ф. Чорногуз. – Київ : Медицина, 2012. – 440 с.
	Шутак Л. Б. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / Л. Б. Шутак, Г. В. Навчук, А. В. Ткач. – Чернівці, 2008. – 443 с.
Методична розробка складена: доц. Фоміна Л. В., доц. Ніколаєва А. О., доц. Калініченко О. В., Скорбач Т. В., Нестеренко А. К.
Методична розробка переглянута і затверджена на засіданні кафедри української мови, основ психології та педагогіки __________________________
З доповненнями (змінами) _____________________________
Завідувач кафедри		__________________		доц. Фоміна Л. В.

1. Морфологія – розділ мовознавчої науки
Морфологія – складна система, у якій взаємодіє лексичний склад мови. Її об’єктом є слово як частина мови, бо в ньому реалізується певне значення, воно є носієм національних граматичних ознак і засобом організації та вираження думки.
В українській мові – десять частин мови. Шість із них (іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово й прислівник) самостійні, три (прийменник, сполучник, частка) службові й окремо виділяють вигук. Кожна частина мови характеризується своїми граматичними, лексико-семантичними й функціональними особливостями.

2. Іменник у професійному мовленні.
Слід віддавати перевагу абстрактним, неемоційним, однозначним іменникам книжного походження: довідка, біографія, інгредієнт, лабораторія, об’єктивність, варіант та ін. Треба уникати вживання іменників з розмовного стилю, із суфіксами збільшеності чи зменшеності, з усіченою основою тощо, а заміняти їх стилістично нейтральними іменниками (або іншими частинами мови) чи розгорнутими конструкціями: заліковка – залікова книжка, водичка – вода, астматик – хворий на астму, гіпертонік – хворий на гіпертонію.
Іменники на позначення статусу, професії, посади, звання писати в чоловічому роді: викладачка анатомії – викладач анатомії, лаборантка (лаборантша) відділу – лаборант відділу, працівниця лікарні – працівник лікарні. Слова (прикметник, дієслово), залежні від найменування посади чи звання, узгоджуються з цим найменуванням лише в чоловічому роді: старший інспектор комісії записав. Форми жіночого роду набувають лише залежні займенники та дієслова, узгоджуючись із прізвищем, посадою, фахом тощо: доцент кафедри біології Іваненко Лідія Петрівна зазначила, що… 
Увага! Жіночий рід мають слова: авторка, аспірантка, вихованка, дипломантка, дисертантка, поетеса, студентка, учениця та ін. Лише жіночий рід мають такі слова: друкарка, покоївка, праля, швачка (на відміну від шевця, який шиє лише взуття).
	Збірні іменники, що позначають сукупність однакових або подібних понять, істот, тварин, предметів треба заміняти іменниками у формі множини: студентство – студенти, професура – професори, дітвора – діти, птаство – птахи. Сукупні поняття професійної діяльності, назви осіб за фахом та місцем роботи, проживання та національністю треба передавати за допомогою додаткових слів, що пояснюють узагальнення: поштарі – працівники пошти, циркачі – працівники цирку. 

Речовинні іменники, до яких належать і ліки, вживаються переважно в однині: хліб, пісок, вода, сік, анальгін, пеніцилін, амідопірин, аспірин, гемітон. Семантичні зміщення дозволяють утворити форми множини від однини, але такі іменники означають окремі типи, види або сорти речовини (хлібá, піски, вóди, сóки).
Уживати форму Кл. відмінка тільки у звертанні до осіб, називаючи статус (знавцю, колего, товаришу), посаду (директоре, завідувачу, голово), звання (професоре, капітане, академіку), професію (лаборанте, лікарю), родичів (батьку, мати, тітко), імена (Миколо, Маріє, Ольго), імена по батькові (Анатолійовичу, Євгеновичу, Іллівно). Наприклад: шановний пане полковнику, дорога пані Валеріє, друже Іллє Васильовичу. 
Увага! Прізвища у звертаннях мають форму Н. відмінка.
	Варто враховувати, що в українській мові відмінюються тільки чоловічі прізвища на ‑о, ‑ук, -чук, -ик, -ак, -як та ін.: Шевченку (Тарасу Григоровичу), Подоляка (Миколи Григоровича), Кухарчуком (Леонідом Олександровичем). Відповідні жіночі прізвища не відмінюються: Шевченко Тамарі Іванівні, Подоляк Надії Олексіївні, Кухарчук Оленою Петрівною.

Указуючи рік, іменник слід узгоджувати із числівником, займенником чи прикметником не в М. відмінку з прийменником у (в), а і Р. відмінку без прийменника: 2010 року, цього року, наступного року. Але: у четвер, у неділю, у грудні, у липні (без слова місяці).
	Для іменників чоловічого роду ІІ відміни у З. відмінку однини  характерним є нульове закінчення: видав наказ, узяв олівець, підписав лікарняний лист.
9.	Кількісний іменник раз у сполученні з числівником та іменником половина має форму рази: Продуктивність підприємства збільшилась у три з половиною рази. Якщо дробовий числівник виражений десятковим дробом, то маємо форму раз у Р. відмінку. Продуктивність підприємства збільшилась у три й п'ять десятих раза.	
10.	 В O. відмінку множини іменників П відміни та множинних іменників використовувати лише закінчення -ами (-еми), -има: з п'ятьма колесами, літак з іноземними гостями, повернулись із грошима.
Закінчення іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини залежно від їх значення
-а – тверда та мішана групи
-я – м'яка група
-у – тверда та мішана групи
-ю – м'яка група
1. Назви осіб, власні імена та прізвища: робітника, студента, пацієнта, лікаря, Андрія, Шевченка; також назви персоніфікованих предметів та явищ: Ліса, Вітра, Мороза, Тумана, Града.
2.	Назви тварин і дерев: бобра, вовка, коня, пса, горіха, дуба, евкаліпта, ясена, явора.
3.	Назви чітких предметів, речей: замка, малюнка, ножа, піджака, плаща.
4. Назви населених пунктів: Берліна, Відня, Житомира, Києва, Лондона, Луцька, Львова, Миргорода, Парижа, Ізмаїла, Харкова.
5. Інші географічні назви з наголосом у Р. відмінку на кінцевому складі, а також із суфіксами присвійності -ов, -ев (-єв), -ин (‑їн): Дінця, Псла, Дністра, Іртиша,  Орла, Дніпра,  Пскова, Тетерева, Пирятина.
6.	Назви мір довжини, ваги, площі, часу, одиниць енергії, напруги та ін.: метра, грама, карата, літра, центнера, відсотка, гектара, місяця, тижня (але: віку, року), джоуля, вольта, гала, люкса; назви місяців і днів тижня: жовтня, листопада, вівторка; назви грошових одиниць: гроша, долара, червінця, фунта стерлінгів, карбованця; числові назви: мільйона, десятка.
7.	Назви машин та їх деталей: автомобіля, комбайна, трактора, дизеля, мотора, поршня.
8.	Терміни іншомовного походження, що означають елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури та їх частини: карниза, еркера, портика, картуша; атома, катода, конуса, радіуса, ромба, сегмента, сектора, синуса, скальпеля, шприца тощо, а також українські суфіксальні слова-терміни: відмінка, додатка, займенника, трикутника, чисельника, числівника (але: виду, роду, складу, способу).

1. Іменники на позначення речовини, маси, матеріалу: азоту, борщу, водню, гасу, квасу, льоду, сиру, інсуліну, спирту, кисню (але: хліба, вівса).
2. Назви, що означають збірні поняття: ансамблю, гаю, атласу, батальйону, вишняку, гурту, загалу, капіталу, колективу, лісу, парку, полку, реманенту, тексту, рою, саду, сушняку, товару, тому, хору.
3. Назви рослин, кущів, плодових дерев: барвінку, бузку, буркуну, гороху, звіробою, молочаю, очерету, чагарнику, щавлю, ячменю;  ренклоду, макінтошу.
4.	Іменники у другій частині складених топонімів: Зеленого Гаю, Красного Лиману, Кривого Рогу, Червоного Ставу, Широкого Яру.
5.	Назви будівель, споруд, приміщень та їх частин: вокзалу, ґанку, даху, заводу, залу, замку, каналу, метрополітену, коридору, магазину, мезоніну, молу, палацу, поверху, сараю, тину, шинку (але з наголосом на закінченні: бліндажа, гаража, млина, хліва).
6.	Назви установ, закладів, організацій та їх підрозділів: інституту, клубу, кооперативу, технікуму, комітету, штабу, театру, факультету, деканату, відділу.
7.	Назви явищ природи: вітру, вогню, граду, жару, землетрусу, морозу, холоду, інею, снігопаду.
8.	Назви почуттів: болю, гніву, жалю, страху.
9.	Іменники на позначення місця, простору: абзацу,
байраку, краю, лиману, лугу, майдану, рову, ручаю, світу, уривку, яру . (але: горба, хутора, берега та зменшені форми на -к: ліска, майданчика, ставка).
10.	Терміни іншомовного походження (хімічні або фізичні процеси): аналізу, імпульсу, синтезу, досліду, ферменту, літературознавчі терміни: альманаху, епосу, жанру, журналу, міфу, нарису, образу, памфлету, роману, стилю, сюжету, фейлетону.
11.	Назви ігор і танців: альпінізму, баскетболу, бобслею, боксу, волейболу, картингу, слалому, тенісу, футболу, хокею; вальсу, галопу, менуету, полонезу, танку, танцю (але: гопака, козачка).
12. Назви процесів, станів, властивостей, ознак, формацій, явищ суспільного життя: авралу, бігу, винятку, галасу, грипу, дисонансу, догмату, достатку, експорту, ідеалу, інтересу, іспиту, кашлю, клопоту, колоквіуму, конфлікту, крику, ляпасу, мажору, міражу, мінімуму, максимуму, моменту, принципу, прогресу, процесу, реалізму, рейсу, ремонту, ритму, руху, світогляду, сорту, спорту, способу, тифу, толку, хисту, ходу, шуму (але: ривка, стрибка, стусана).
13.	Складні безсуфіксні слова (крім назв істот): водогону, вододілу, живопису, родоводу, рукопису, суходолу, трубопроводу, телефону (але: пароплава, електровоза, телевізора).
14.	Більшість префіксальних іменників (крім назв істот): вибою, випадку, вислову, відбою, заробітку, затору, запису, опіку, побуту, поштовху, прибутку, прикладу, усміху.
15.	Назви річок (крім зазначених у п. 5 на -а, -я), озер, гір, островів, півостровів, країн, областей, регіонів і т. ін.: Амуру, Бугу, Гангу, Дону, Дунаю, Єнісею, Рейну, Сейму; Байкалу, Мічигану, Світязю; Алтаю, Ельбрусу, Паміру; Кіпру, Родосу, Криту, Алжиру, Єгипту, Китаю, Іраку, Казахстану, Донбасу, Ельзасу, Кавказу, Сибіру.
Примітка! Без зміни значення слова припускаються паралельні закінчення у таких іменниках: стола й столу, плота й плоту, моста й мосту, паркана й паркану, полка й полку, двора й двору.
Зміна закінчення впливає на значення слова у таких іменниках:
акта (документ) – акту (дія)
Алжира (місто) – Алжиру (країна)
алмаза (окремий кристал; інструмент) – алмазу (мінерал)
апарата (пристрій) – апарату (установа; сукупність органів)
бала (одиниця виміру) – балу (танцювальний вечір)
бара (одиниця виміру) – бару (ресторан)
блока (частина споруди, машини) – блоку (об'єднання)
бора (свердло) – бору (хім. елемент)
борта (одягу) – борту (судна)
булата (зброя) – булату (сталь)
буряка (одиничне) – буряку (збірне)
вала (деталь машини) – валу (насип; хвиля)
детектива (агент) – детективу (твір)
джина (дух) – джину (напій)
духа (у міфології) – духу (свідомість, дихання, запах та ін.)
екіпажа (ресорний візок) – екіпажу (команда)
елемента (деталь) – елементу (абстрактне)
знака (мітка, марка, орден, сигнал) – знаку (слід, відбиток, прикмета)
інструмента (одиничне) –  інструменту (збірне)
каменя (одиничне) – каменю (збірне)
клина (клинець) – клину (ділянка землі)
листа (поштовий; паперу, заліза) – листу (листя)
листопада (місяць) – листопаду (час опадання листя)
Манчестера (місто) –манчестеру (тканина)
медіатора (у музиці) – медіатору (речовина)
папера (документ) – паперу (матеріал)
потяга (поїзд) – потягу (почуття)
пояса (пасок; талія) – поясу (просторове)
проспекта (вулиця) – проспекту (буклет)
рака (тварина) – раку (хвороба)
рахунка (документ) – рахунку (дія)
реверса (механізм) – реверсу (зворотній бік монети, медалі)
рентгена (одиниця вимірювання; апарат) – рентгену (просвічування; проміння)
стана (техн.) – стану (муз. та ін.)
терміна (слово) – терміну (строк)
типа (людина) – типу (зразок, образ)
центра (кола) – центру (в ін. значеннях)
шаблона (пристрій) – шаблону (зразок)
ячменя (хвороба) – ячменю (злак)

3. Кличний відмінок
1.	Закінчення -у мають:
а)	 іменники твердої групи із суфіксами -ик, -ок, -к (о): ударнику, синку, батьку;
б) 	іншомовні імена з основою на г, к, х: Людвігу, Джеку, Жаку, Фрідріху;
в) 	іменники мішаної групи з основою на шиплячий (крім ж): погоничу, слухачу, товаришу;
г)	також іменники: діду, сину, тату.
2.	Закінчення -ю мають іменники м'якої групи: Віталію, вчителю, Грицю, краю, лікарю, місяцю, розмаю.
3.	Закінчення -є мають:
а)	безсуфіксні іменники твердої групи: друже, мосте, орле, голубе, Петре, Степане, козаче, чумаче, соколе;
б)	іменники м'якої групи із суфіксом -ець: женче (від жнець), кравче, молодче, хлопче, шевче (але: бійцю, знавцю);
в)	іменники мішаної групи – власні назви з основою на шиплячий і загальні назви з основою на р, ж: Довбуше, маляре, тесляре, школяре, стороже;
г)	географічні назви із суфіксами -ів (-їв), -ов, -ев (-єв), -ин, -ін (-їн): Харкове, Львове, Києве, Тамбове, Лоєве, Лебедине, Любліне.
Примітки: 1. У звертаннях, що складаються із двох загальних назв, переважають форми: добродію бригадире, пане лейтенанте. Форми типу пане капітан іноді вживаються для підкреслення офіційності звертання.
2.	У звертаннях, що складаються із загальної назви та імені, обидва слова набувають форми Кл. відмінка: брате Петре, друже Миколо, колего Грицю, товаришу Віталію.
3.	У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, форми Кл. відмінка набуває тільки загальна назва: друже Карпенко, колего Петров, добродію Комар, товаришу Гармаш.
4.	У звертаннях, що складаються з імені та по батькові, обидва слова набувають форми Кл. відмінка: Володимире Хомичу, Петре Михайловичу.

4. Прикметник у професійному мовленні
Перевага надається прикметникам книжного походження: автобіографічний, ідеальний, організаційний. Треба уникати вживання прикметників із розмовної, зниженої лексики, із двозначним змістом, із суфіксами збільшеності, зменшеності й пестливого забарвлення, стягнених повних та усічених форм, замінюючи їх однозначними, неемоційними прикметниками або розгорнутими пояснювальними конструкціями з інших частин мови: роботящий – працьовитий, малюсінький – дуже малого розміру, рад – радий.
У використанні ступенів порівняння окремих якісних прикметників перевага надається аналітичним формам, які утворюються за допомогою прислівників дуже, надто, більш, менш та ін.: дуже працьовитий, надто великий, менш вдалий.
Складена форма вищого й найвищого ступенів порівняння утворюється за допомогою прислівників більш, найбільш, менш. найменш (слід уникати суфікса -іш-): більш рішучий, найбільш доцільний, менш оптимальний, найменш продуктивний.
Уникають вживання присвійних прикметників, замінюючи їх іменниками або відповідними прикметниковими формами. Якщо потрібне точне означення, іменник-прізвище (посада, звання тощо) ставлять у Р. відмінку: студентові досягнення – досягнення студента або студентські досягнення, Петренкові пропозиції – пропозиції Петренка.
Але усталеним є вживання присвійних прикметників у термінологічних словосполученнях (адамове яблуко, базедова хвороба, бертолетова сіль, кесарів розтин, рентгенівський апарат), у крилатих висловах (сізіфова праця, дамоклів меч).
	Уникають уживання прикметників, що походять від географічних назв, із додатковим  іменником-поясненням: білоцерківський житель – житель м. Біла Церква, брестська адреса – адреса в м. Брест.

Прикметник узгоджується з іменником на означення певних професій, посад та звань жінок лише в чоловічому роді: старший викладач, новий професор, досвідчений кардіолог, молодший лаборант.
Треба слідкувати за узгодженням прикметникових закінчень з іменниками на позначення невизначеної кількості однорідних предметів, що існують у певній сукупності: медичне приладдя, кучеряве волосся, пошкоджене коріння.

5. Написання українських прізвищ.
Деякі прізвища функціонують як юридично-правові одиниці у своїх орфографічних та фонетичних варіантах, які передаються за традицією вживання як різні за джерелом походження:
Бондарук – Боднарук
Герасименко – Гарасименко
Гнатенко – Ігнатенко
Задорджний – Задорджній
Колесник – Колісник
Олексієнко – Алексієнко
Панасенко – Опанасенко
Петльований – Питлюваний
Чебурко – Чепурко та ін.
Нормативним є написання прізвищ на -иченко: Калиниченко, Михайличенко, Мірошниченко, Павличенко, Різниченко, Удовиченко та под. (хоча Ісіченко).
Не подвоюються приголосні у прізвищах: Кириленко, Комісар, Комісаренко, Поліський, Савенко, Філіпенко, Черкаський. 
И пишеться:
а)	у переважній більшості після к: Кизя, Кикоть, Кищук, Кизим;
б)	у суфіксах -их(а): Зубиха, Костиха, Павлиха; -инськ(ий), -ицьк(ий): Карпинський, Микулинський, Мотовицький, Петрицький.
І пишеться у суфіксі -ій під наголосом: Бабій, Багрій, Журбій, Завалій, Мокрій, Яцій.
У практиці написання складних прізвищ традиційно значна частина форм уживається без закономірного переходу о в і у закритому складі: Біловол, Довгонос, Лисогор, Чорновол.
Але існує тип прізвищ, де голосні о, е при відмінюванні чергуються в закритому складі з і: Біловіл – Біловола, Кривоніс – Кривоносу, Сивокінь – на Сивоконі, Чорновіл – Чорноволу.
Голосні о, е чергуються з нульовим звуком (випадають): Бурячок – Бурячка, Вітер – Вітра, Кравець – Кравця, Майстер – Майстра.
У прізвищах Жнець, Швець, Чернець при відмінюванні теж відбувається випадання є: Жнеця, Швецю (хоча жнець – женця, швець – шевцю), Чернецем (хоча чернець – ченцем).
Відбувається чергування голосних за загальними правилами: Кіт – Кота, Корінь – Кореневі, Никін – Никона, Чечіль – Чечеля.
Однак не відбувається чергування у прізвищах: Кисіль – Кисіля, Куліш – Кулішеві, Лакіш – Лакішем, Свистіль – Свистіля, Чіп – Чіпом, що зумовлене бажанням відокремити прізвище від подібного слова, тобто традиційною практикою вживання або потребою збереження ідентичності основи.
Відмінюються обидві частини складних прізвищ, якщо перша частина може бути самостійним прізвищем: Квітка-, Гулак-, Карпенко-, Мамин-, Нечуй- та ін.
Не відмінюються: Бонч-, Долъд-, Кос-, Кара- і под.
Паралельні форми існують і відповідно відмінюються:
Тверда група
М'яка група
Задорджний – Задорожного 
Зарудний – Зарудного 
Городний – Городного
Задорожній – Задорожнього
Зарудній – Заруднього
Городній – Городнього
До невідмінюваних належать поодинокі чоловічі прізвища, наприклад: Зене, Леле, Півторадні, Дожі.
Кл. відмінок прізвищ має два нормативні варіанти: Бей! Бею! Негода! Негодо! Коваленко! Коваленку! Сухомлин! Сухомлине!

6. Правопис імен
Не подвоюються приголосні в іменах: Агрипина, Інеса, Інокентій, Іполит, Кирило, Сава, Сара, Пилип та ін.
Не пишеться м'який знак після м'яких приголосних перед йотованими в іменах: Омелян, Тетяна, Уляна, але Люсьєна.
Не пишеться апостроф, коли я, ю означають а, у в сполученні з пом'якшеним приголосним, наприклад: Зорян, Катря – Катрю.
Іменникову систему закінчень мають імена та імена по батькові чоловічого і жіночого родів.
Відмінювання імен
І відміна
Відмінки
Тверда група
М'яка група
Н.
Р.
Д.
3.
О.
М.
Кл.
Олекса
Олекси
Олексі
Олексу
Олексою
(на) Олексі
Олексо
Ївга
Ївги
Ївзі
Ївгу
Ївгою
Ївзі
Ївго
Ілля Ієремія  Надія   Орися  Наталя
Іллі  Ієремії   Надії   Орисі   Наталі
Іллі  Ієремії   Надії   Орисі   Наталі
Іллю Ієремію Надію  Орисю Наталю
Іллею Ієремією   Надією  Орисею Наталею
...Іллі ...Ієремії   ...Надії   ...Орисі  ...Наталі
Ілле   Ієреміє   Надіє   Орисе  Наталю

II відміна
Відмінки
Тверда група
М'яка група
Мішана група
Н.
Р.
Д.

3.
О.
М.
Кл.
Дмитро
Дмитра
Дмитрові
Дмитру
Дмитра
Дмитром
Олег     Лев
Олега   Лева, Льва
Олегові  Левові
Олегу   Львові
Олега   Лева, Льва
Олегом Левом, Львом
Андрій Ігор
Андрія Ігоря
Андрієві Ігореві
Андрію Ігорю
Андрія Ігоря
Андрієм Ігорем
Андрієві Ігореві
Андрію   Ігоре
Лукаш
Лукаша
Лукашеві
Лукашу
Лукаша
Лукашем
Лукашеві
Лукаше Лукашу

(на) Дмитрові Олегові   Левові, Львові



Дмитре
Олеже Леве
Олегу   Льве


Примітки: 1. Імена, що в Н. відмінку закінчуються на -р, у Р. відмінку твердої групи мають закінчення -а: Віктора, Лавра, Макара, Світозора, імена м'якої групи мають -я: Ігоря, Кесаря, Лазаря, Цезаря.
2. В іменах типу Антін, Прокіп, Нестір, Ничипір, Сидір, Федір, Тиміш і пишеться в Н. відмінку, в непрямих відмінках – о: Антона, Прокопу, Нестора, Ничипором, Сидору, Федоре, Тимоше (але Авенір – Авеніра, Лаврін – Лавріну, Олефір – Олефіром).
III відміна
Н.
Р.
Д.
3.
О.
М.
Кл.
Любов
Любові
Любові
Любов
Любов'ю
(при) Любові
Любове
Нінель
Нінелі
Нінелі
Нінель
Нінеллю
...Нінелі
Нінеле

7. Особливості творення та відмінювання форм по батькові
При творенні чоловічих імен по батькові вживається суфікс -ович, який додається до основи слова: Васильович, Євгенович, Ігорович, Юрійович, Анатолійович, Гордійович. Від імен Лука, Ілля, Лев – Лукич, Ілліч, Львович. Деякі імена по батькові мають рівнозначні паралельні форми: Савич і Савович, Хомич і Хомович, Кузьмич і Кузьмович, Лукич і Лукович.
Увага! Імена по батькові від імен Микола та Григорій мають такі форми: Миколайович, Миколаївна; Григорович, Григорівна; іноді вживаються форми з розмовним відтінком: Миколович, Миколівна; Григорійович, Григбріївна.
При творенні жіночих імен по батькові вживається суфікс -івн(а), який додається до основи слова, від імен на -й – -ївн(а): Василівна, Савівна, Іллівна, Кузьмівна, Хомівна, Луківна, Юріївна, Сергіївна.
Примітка. При творенні імен по батькові в основах імен відбувається чергування і з о: Антін – Антонович, Антонівна; Нестір – Несторович, Несторівна; Ничипір – Ничипорович, Ничипорівна; Федір – Федорович, Федорівна; Яків – Якович, Яківна.
Іменникову систему закінчень мають при відмінюванні імена по батькові чоловічого і жіночого родів.
Н. Олег Якович (Ілліч, Гордїйович)
Р. Олега Яковича (Ілліча, Гордїйовича)
Д. Олегові Яковичу (Іллічу, Гордійовичу)
3. Олега Яковича (Ілліча, Гордїйовича)
О. Олегом Яковичем (Іллічем, Гордійовичем)
М. (на) Олегові Яковичу (Іллічу, Гордійовичу)  
Кл.  Олеже Яковичу (Іллічу, Гордійовчиу)

8. Використання займенників у професійному мовленні.
1. Слід уникати використання займенників (якщо можна) або у їх значенні вживати інші частини мови (особливо в автобіографії, заяві, службових записках): 
Ним, Пінчуком О. В., було залучено до своїх розробок... – Пінчуком О. В. було залучено до розробок...; Я особисто сам перевірив усі їх аналізи – Я перевірив студентські аналізи.
2. Слід уникати вживання займенників:
а)	із суфіксами зменшеності: такесенький, самісінький, нікогісінько;
б)	складних неозначених форм: абиякий, абихто, казна-хто, сякий-такий, хтозна-який, хто-небудь і под.;
в)	усічених форм прикметникових займенників: на моїм, у тім, на цім, тої, тою, у всім, на чим і под.
3. Треба використовувати тільки нормативні форми займенників, уникаючи розмовних, діалектних варіантів. Наприклад: на моїм – на моєму, у кожнім – у кожному; воно сталося випадково – це сталося випадково.
4. Дійова особа в реченні, виражена займенником, повинна стояти у Н., а не в О. відмінку: мною запроваджено – я запровадив, нами запропоновано – ми запропонували, ними привезено – вони привезли, вами доведено – ви довели.
5.	На означення особи надавати перевагу вживанню займенника який (-а, -і), а на означення предметів, дій, явищ, істот – що: ...cm. лаборанта, яка працює...; ...Орла Ігоря Геннадійовича, який оперує...; ...контракт, що було підписано...; ...лікарняний лист, що був виданий...
6.	Уникати двозначності, що може виникнути:
а) якщо займенник віддалений від слова, з яким синонімічно пов'язаний:
неправильно
правильно
Значна кількість учених взяла активну участь у секційних засіданнях. Їх виявилося багато.
У секційних засіданнях взяла участь значна кількість учених.
б)	якщо можливе співвіднесення займенника з будь-яким із слів, однаково граматично вираженим:
неправильно
правильно
Лаборант Горобець В. О. внесла пропозицію. Головуючий з нею не погодився.
Головуючий (голова зборів) відхилив пропозицію лаборанта Горобець В. О.
в)	якщо замість особового займенника вжито присвійний:
неправильно
правильно
Моїм отриманим завданням було...
Я отримав завдання... 
Завдання, яке я отримав...
г)	якщо вжито зворотно-присвійний займенник свій:
неправильно
правильно
Він своїми руками відремонтував свою бормашину.
Головний лікар попросив присутніх прокоментувати свої пропозиції.
Він власноруч відремонтував особисту бормашину.
Головний лікар запропонував присутнім прокоментувати їхні пропозиції.
ґ) якщо вжито зворотний займенник з неконкретним співвіднесенням:
неправильно
правильно
Комісія запропонувала адміністрації взяти на себе функції щодо розслідування НП.
Комісія запропонувала свої послуги адміністрації у розслідуванні НП.
д)	якщо неправильно узгоджено займенник зі збірним іменником:
неправильно
правильно
Цими гіллями закрили канаву.
Цим гіллям закрили канаву.
є) якщо є невиправдане використання займенника у формі О. відмінка:
неправильно
правильно
Усією групою пішли на заняття з анатомії.
Група в повному складі пішла на заняття з анатомії.
7. Не слід використовувати займенники особи в присутності тих, про кого йде мова.
Пам'ятайте: використання чи невикористання займенників змінює тональність професійного мовлення, може підсилювати або пом'якшувати категоричність наказу, вимоги, прохання, поради тощо.
Увага! Запам'ятайте правильну форму у вживанні займенників у таких словосполученнях: дякую Вам; пробачте мені; о котрій годині призначили; котра година?; властивий йому; характерний для нього; телефонував йому; вибачити йому.
Правильний наголос у займенниках – це не тільки культура мовлення, а й засіб уникнення двозначності. У Р. і Д. відмінках однини займенників то, те, цей, це наголос падає на кінцевий склад: того, тому, цього, цьому. А в М. та Р. відмінках з прийменниками наголос переходить на перший склад: на тому, у цьому, біля того, для цього, до того, з цього, не без того, не від того.
8. Для уникання зайвого паралелізму, краще в професійному спілкуванні додержуватися присвійного займенника їхній, ніж Р. чи 3. відмінків їх (від – вони).
неправильно
правильно
їх обладнання
Надійшли їх пропозиції
Реалізовано їх продукцію
Оглянуто їх об'єкт
їхнє обладнання
Надійшли їхні пропозиції
Реалізовано їхню продукцію 
Оглянуто їхній об'єкт

9. Числівник у професійному мовленні.
1. Уживати треба тільки книжні числівники:
неправильно
правильно
півлітра, половина літра
півсотні, половина сотні
пара
десяток
сотня
півтораста мільйонів
півтораста тонн
чверть літра
чверть години
500 мл, п'ятсот грамів; 0,5 л
50, п’ятдесят
два, дві, двоє
десять
сто
1 500 000, один мільйон п'ятсот тисяч
150 т, сто п'ятдесят тонн
0,25л, нуль цілих і двадцять п'ять сотих літра
15 хв., п'ятнадцять хвилин
Але можливі конструкції типу: половина міста, піввулиці, пів'ящика, півпідвал, півострів, чвертьфінал, півтора раза, півтори рибини, півтора кавуна.
2. Числівникові конструкції на позначення приблизної кількості обмежуються, а нечасте їх використання здійснюється через зазначення рамок або за допомогою слів більше, менше, до, понад для більшої точності та достовірності мовлення: кількасот – 300-700, кількадесят – 40-60, кільканадцять – 15-18, декілька – 5-7, сімсот з лишком – понад сімсот або більше семисот, порядка десяти чоловік – до десяти чоловік.
3. Дробові числа треба записувати переважно десятковими дробами або словами. Якщо у знаменнику стоїть 2, 3, 4, то замість 1/2, 1/3, 1/4 треба писати і говорити: половина, третина, чверть – без числівника одна.
4.	Прості кількісні числівники, що позначають однозначне число без назви одиниці виміру (іменника), пишуться словами.
неправильно
правильно
З 5 замовлених ми отримали лише 2 
або:
З 5 кг замовлених ми отримали лише 2 кг
3 п'яти замовлених ми отримали
лише два
5.	У цифровому позначенні перевага віддається арабським цифрам за винятком членування (рубрикації) тексту.
6.	Словами пишуться однозначні числівники на позначення часових меж та складні й складені числівники на початку речення.
неправильно
правильно
6-й тиждень...
50-ті роки...
2 години...
16-го березня
25 днів...
шостий тиждень...
п'ятдесяті роки...
дві години...
шістнадцятого березня...
двадцять п'ять днів...
7.	Порядковий числівник другий (-а, -е, -і) треба вживати лише після числівника перший (-а, -е, -і) або після будь-якого порядкового числівника (на означення послідовності, порядку). В інших випадках слід уживати займенник інший. Виняток становить однозначно парні значення або органи, чи контекст.
неправильно
правильно
Один проект розглянули20.12.98, а другий –20.01.99.
Перший проект затвердили05.12.97, а інший –30.01.98.
Першим оком бачу гірше, ніж іншим.
Від одного боку річки до іншого всього 15 метрів.
Один проект розглянули 20.12.98, а інший – 20.01.99 (якщо їх більше двох).
Перший проект затвердили05.12.97, а другий - 30.01.98(якщо їх лише два).
Одним оком бачу гірше, ніж другим.
Від одного боку річки до другого всього 15 м.
8.	У формах М. відмінка однини порядкові числівники (на означення узгодження з іменником, прикметником чи займенником чоловічого та середнього роду) мають закінчення -ому, а не -ім.
неправильно
правильно
на першім етапі 
на восьмім місяці
на першому етапі
на восьмому місяці
9.	Не можна використовувати паралельні й розмовні форми на позначення часу і вживати для цього прийменник у (в).
неправильно
правильно
Зустріч відбудеться пів на сьому (до сьомої) вечора
За чверть до 10 ранку всі розійшлися.
Збори завершилися в 13 дня.
Початок засідання у 4 години.
Зустріч відбудеться о 18.30 (о 18 год. ЗО хв.).

О 9.45 (о 9 год. 45 хв.) усі розійшлися.
Збори завершились о 13.00 (о 13 год.).
Початок засідання о 16.00 (о 16 год.).
10.	Називаючи точний час, треба пам'ятати, що до 30 хвилин треба вживати прийменник на, а після 30 хвилин – прийменник за.
неправильно
правильно
пів сьомої (години)
п'ятнадцять (хвилин) восьмої (години)
без десяти (хвилин) три (години)
пів на сьому (годину)
п'ятнадцять (хвилин) на восьму (годину)
за десять (хвилин) третя (година)
Отже, форму у скільки годин? слід замінити на о котрій годині?, а форму скільки годин? – на котра година? Зараз одинадцята година (або 11.00). Буду відсутній до дванадцятої (години). Зателефонуйте після десятої(години).
Увага! У певному контексті прийменник на вказує на приблизність (Повернуся на 10 годину), а прийменник о (об) вказує на точний час (Повернуся о 10 годині або Повернуся об 11 годині).
11. Уживання прийменника у (в) можливе лише тоді, коли після нього йде слово кількість, розмір, сума, а далі – числівник із поясненням кількості, розміру, суми (чого): Медичні довідники в кількості 7 (сім) примірників: допомога у розмірі 4 (чотири) мільйони доларів США або 4 000 000$.
Прийменниково-відмінкова форма в (у) разом із 3. відмінком може уживатися при прислівниках типу завтовшки, завглибшки, завширшки, завдовжки, заввишки та при О. відмінку іменників вага, діаметр, місткість. Наприклад: Стіни будинку були завтовшки в одинадцять сантиметрів (11 см); Біля броду річка була завглибшки у чотири метри (4 м); Надійшов вантаж вагою у 350 т (триста п'ятдесят тонн); Цистерна місткістю у 85 т (вісімдесят п'ять тонн) була порожньою.
Але без прийменника слід використовувати числівники у таких конструкціях: обстеження двома циклами, опитування (іспит) одним заходом, дослідження трьома етапами.
В інших випадках треба уникати прийменниково-відмінкової форми, віддаючи перевагу безприйменниковому 3. відмінку. 
неправильно
правильно
Відстань у 700 кілометрів(км) автобус подолав за 9 годин (год.).
Відстань 700 (сімсот) кілометрів(км) автобус подолав за 9 (дев’ять) годин (год.).
Уникнути прийменниково-відмінкової форми можна шляхом перебудови речення.
неправильно
правильно
Будинок був висотою у 70 метрів.
Будинок був заввишки з 70 метрів.
Висота будинку була70 метрів. 
Висота будинку дорівнювала (сягала) 70 метрів.
12.	Багатозначні цифрові числа розбивають на класи за допомогою пропусків: 20 705 149, 174 000, 3 172.
13. Коли перераховують декілька порядкових числівників, то літери треба ставити лише після останнього: у 7, 15 та 19-му будинках

10. Використання дієслівних форм у професійному мовленні.
І. Треба використовувати тільки книжні дієслова та їхні форми: активізувати, аналізувати, діагностувати, оперувати, дезінформувати, деномінувати, домінувати, дрейфуючи, регламентувати, символізувати, формулюючи і т. ін.).
2. Уникати умовного способу: 
неправильно
правильно
Виконавець повідомив би Вас завчасно, коли б…
Підприємства змогли б виконати замовлення, якби…
Завчасне повідомлення виконавця було можливе лише за умов…
Підприємства зможуть виконати замовлення, якщо…
3. Уживаючи ті чи інші форми наказового способу, слід враховувати конкретну ситуацію, умови спілкування та норми мовного етикету.
4. В актах, наказах, розпорядженнях, службових листах, інструкціях, дорученнях та ін. вживають неозначену форму дієслова (інфінітив).
Але слід пам'ятати, що нормативною є форма на -ти, а не -ть:
неправильно
правильно
виступать
говорить
запроваджувать
здійснювать
наполягать
виступати
говорити 
запроваджувати
здійснювати
наполягати
5. У документах більшість дієслів має форму 3-ї особи однини, але неприпустиме використання коротких форм:
неправильно
правильно
виклика
допомога
уклада
викликає
допомогає 
укладає 
6. Надавати перевагу активним конструкціям над пасивними або ж використовувати безособову конструкцію з дієслівними формами на -но, -то:
неправильно
правильно
Головна увага ним приділяється..
Рішення було достроково виконане нашою групою
Випробування проводяться у запланованому режимі.
Головну увагу він приділив...
Наша група достроково виконала рішення.
Випробування проводять у запланованому режимі (або Випробування проведено в запланованому режимі).
7.	Не вживати розмовних та дієслівних форм теперішнього часу:
неправильно
правильно
носе
просе
робе
стеле
хиле
водю
возю
крутю
носю
тку
носить
просить
робить
стелить
хилить
воджу
вожу
кручу
ношу
тчу
8.	Уникати вживання форм передминулого часу:
неправильно
правильно
інформація надходила була
я виконав був
проект (були) узгодили були
звернення надійшло було
інформація надходила
я виконав
проект узгодили
звернення надійшло
9.	Не порушувати норми вживання форм залежного слова:
неправильно
правильно
свідчити факти
відзначати про успіхи
довести про інформацію
опанувати професією
доторкатися приладу
свідчити про факти
відзначати успіхи
довести інформацію
опанувати професію
доторкатися до приладу
10.	Надавати перевагу складеним формам дієслів недоконаного виду в майбутньому часі:
неправильно
правильно
завтра відпочиватимемо
перерахуватимемо
працюватимемо сьогодні
співатимемо разом
розмовлятимемо серйозно
завтра будемо відпочивати
будемо перераховувати
будемо працювати сьогодні
будемо співати разом
будемо розмовляти серйозно
11.	Широко використовувати дієприкметники і дієприслівники, але уникати ненормативних форм або заміняти їх іменниками, іменниками з прийменниками (описова конструкція), дієсловами:
неправильно
правильно
оточуюче середовище
знаючий працівник


пануюча думка
знеболюючий засіб
ріжучий інструмент
довкілля; навколишнє середовище
обізнаний працівник; тямущий (тямкий) працівник, який добре знає (розбирається, володіє)
панівна думка
засіб знеболення
різальний інструмент
Сфера використання активних дієприкметників – в основному термінологічна лексика: блукаючий нерв, крокуючий екскаватор, ведуче колесо, ріжучий диск, тонізуючі речовини, резонуюча камера, діючий вулкан, несуча поверхня крила, працюючий двигун, планеруючий літак, лімітуючий режим.
12.	Форми 2-ї особи однини, 1-ї та 2-ї особи множини дозволяють уникати форми давайте у наказовому способі. Обійтися без неї можна і за допомогою додаткових слів.
неправильно
правильно
давайте проголосуємо
давайте побажаємо
давайте почнемо
давайте привітаємо нашу героїню
проголосуймо
побажаймо
є пропозиція почати або: пропоную почати 
прошу привітати нашу героїню 
або: вітання нашій героїні
Дієслово давайте вживається лише у своєму прямому значенні, коли ця форма заохоти поєднується з іменником, що означає певні предмети: давайте Ваші посвідчення; розрахунки і креслення давайте мені.
Хоча й у цих випадках інтонаційно та за допомогою несловесних засобів (жесту) можна спонукати до дії: Ваші посвідчення, будь ласка; прошу розрахунки і креслення.
13.	Дієслово вибачаюсь (-ся) має у своєму складі колишній займенник ся, що був формою від себе – я, порівняйте: збираюся (я збираю себе), вмиваюся (я вмиваю себе). Отже:
неправильно
правильно
Я вибачаюсь (-ся), вибачаюсь


За це треба вибачитися.

Я хочу вибачитися
Вибачте мені (даруйте, перепрошую); прошу вибачення.
Пробачте! Прошу вибачити мені! 
За це треба попросити пробачення або Треба перепросити. 
Даруйте, завинив (винуватий).
Я хочу (повинен) попросити у Вас вибачення.
Я завинив перед Вами.

11.Правопис прислівників.
1. Разом пишуться:
а)	складні прислівники, утворені сполученням прийменника з прислівником: віднині, відтепер, донині, дотепер, забагато, задовго, занадто, набагато, навічно, надалі, надовго, назавжди, назовсім, наскрізь, насправді, невтямки, негаразд, отак, отам, отут, підтюпцем, повсюди, подекуди, позавчора, позаторік, понині, потроху, утричі;
б)	складні прислівники, утворені сполученням прийменника з іменниковими формами, у тому числі дієслівного та прикметникового походження: безвісти, безперестанку, (у-) вбік, (у-) ввечері, (у-) ввіч, (у-) вволю, (у-) вголос, (у-) вгорі, (у-) вбрід, (у-) вгору, (у-) вдалечині, (у-) вдалечінь, (у-) внаслідок, (у-) вдень, (у-) взимку, (у-) взнаки, (у-) вкрай, (у-) вкупі, (у-) влад, (у-) влітку,(у-) внизу, (у-) вночі, (у-) впень, (у-) вперёд, (у-) впереміж, (у-) вплав, (у-) вплач, (у-) впоперек, (у-) впору, (у-) впродовж, (у-) вподовж, (у-) враз, (у-) вранці, (у-) врешті, (у-) врівень, (у-) врівні, (у-)врозкид, (у-) врозліт, (у-) врозсип, (у-) впереміш, (у-) врозтіч, (у-) врукопашну, (у-) вряд, (у-) всередині, (у-) вслід, (у-) всмак, (у-) вщерть, (у-) вщент, (у-) вшир,   відразу, довіку, довкола, доволі, догори, додолу, докупи, донизу, дотла, дощенту, заміж, замужем, заочі, запанібрата, запівніч, зараз, заразом, зарані, зарання, засвітла, збоку, зверху, звіку, згори, здуру, ззаду, зісподу, знизу, зозла, зокола, зразу, зранку, зрання, зрештою, зроду, зсередини, ізвечора, набік, наверх, наверху, навесні, навиворіт, навиліт, навідліг, навідріз, навік, нагору (але на-гора), надвечір, надворі, надголодь, надзелень, надмір, надміру, назад, назахват, наздогад, назустріч, наїздом, наниз, нанизу, наостанок, наостанку, напам'ять, наперебій, напереваги, наперёд, наперекір, напереріз, напівдорозі, напідпитку, напоказ, наполовину, напохваті, наприклад, напровесні, напрокат, напролом, напропале, нараз, нарешті, нарозхват, насилу, наскоком, наспід, наспіх, насподі, насторожі, наяву, обік, обіч, одвіку, опівдні, опівночі, опліч, підряд, підстрибом, побіч, поблизу, поверх, повік, поволі, подумки, позаду, поночі, попліч, поруч, поряд, посередині, почасти, пошепки, поспіль, скраю, спереду, спочатку;
в)	складні прислівники, утворені сполученням прийменника з прикметниковими формами: віддавна, востаннє, (у-) вручну, догола, допізна, дочиста, завидна, замолоду, заново, звисока, згарячу, злегка, зліва, знову, зрідка, напевне, нарівні, нарізно, нашвидку, помалу, помаленьку, порізно, посередньо, потиху, сповна, спроста, сп'яну;
г)	складні прислівники, утворені сполученням прийменника із займенником:     (у-) внічию, (у-) втім, навіщо, нащо, передусім, почім, почому; але: до чого, за віщо, за що та ін. в ролі додатків;
ґ) складні прислівники, утворені сполученням прийменника з числівником:     (у-) вдвоє, (у-) втроє і под.; (у-) вперше, (у-) вдруге і под.; надвоє, натроє і под.; удвох, утрьох і под.; водно, заодно, поодинці, спершу (але: по-перше, по-друге і под.,);
д)	складні прислівники, утворені сполученням кількох прийменників із будь-якою частиною мови: (у-) вдосвіта, завбільшки, завглибшки, завдовжки, завтовшки, завчасу, завширшки, знадвору, навзнак, навкидьки, навколо, навкруги, навкулачки, навмисне, навпаки, навперейми, навприсядки, навпростець, навряд, навскач, навскіс, навскоси, навсправжки, навстіж, навтікача, навздогін, наосліп, наздогін, напередодні, напоготові, позавчора, попідруки, попідтинню, навпочіпки, спідлоба, спозаранку;
є) складні прислівники, утворені з кількох основ (із прийменником чи без нього): босоніж, вірогідно, воднораз, водносталь, водночас, (у-)втрйдорога, ліворуч, мимоволі, мимоїздом, мимохідь, мимохіть, насамперед, натщесерце, нашвидкуруч, обабіч, обіруч, очевидно, повсякдень, повсякчас, праворуч, привселюдно, самохіть, стократ, стрімголов, тимчасово, чимдуж, чимраз;
є) складні прислівники, утворені сполученням часток аби-, ані-, де-, чи-,  що-, як- із будь-якою частиною мови: абияк, аніде, деколи, чимало, щовечора, щодня, якраз, якнайкраще та ін.
Але: аби тільки, дарма що, поки що, чи що, як коли, як слід, як треба.
Слід відрізняти складні прислівники від прийменників або часток з іншими частинами мови, коли останні зберігають у реченні свої функції, отже, і пишуться окремо:
Забагато працювати. – За багато років уперше зайшов.
Стало набагато легше. – Зал на багато місць.
Насилу доїхали. – Покладався лише на силу.
Ми чуємо це вперше. – Постукав у перше вікно.
Нащо було починати справу? – На що ви натякаєте?
Утім, я не заперечую. – У тім краю завжди весна.
Він повернув убік. – Ударив у бік.
Надіслав листа додому. – Підійшов до дому.
2. Окремо пишуться:
а) прислівникові сполучення, що складаються з прийменника (іноді з часткою) та іменника, в яких останній зберігає своє лексичне значення й граматичну форму: без відома, без жалю, без кінця, без кінця-краю, без краю, без ладу, без ліку, без мети, без наміру, без потреби, без промаху, без пуття, без сліду, безсмаку, без сумніву, без толку, без тями, без угаву, без упину, без черги;
в(у) затишку, в(у) міру, в(у) нагороду, в(у) ногу, в обмін, в обріз, в(у) позику, в(у) цілості;
до біса, до вподоби, до гурту, до діла, до загину, до запитання, до краю, до крихти, до ладу, до лиха, до лиця, до міри, до ноги, до обіду, до останку, до пари, до пня, до побачення, до пори, до пуття, до речі, до решти, до сих пір, до смаку, до смерті, до снаги, до сьогодні;
за кордон, за кордоном, за рахунок, за світла;
з болю, з діда-прадіда, з давніх-давен, з переляку, з радості, з розгону;
з-за кордону;
на бігу, на біс, на вагу, на весну, на віки вічні, на вибір, на видноті, на відчай, на відміну, на відмінно, на віку, на гамуз, на голову, на диво, на дозвіллі, на жаль, на зло, на зразок, на льоту, на мить, на ніщо, на око, на поруки, на прощання, на радість, на радощах, на руку, на самоті, на світанку, на скаку, на славу, на слово, на сміх, на совість, на сором, на ходу, на шкоду, на щастя, на чолі;
над силу; не з руки; ні на гріш;
під боком, під гору, під силу, під час, під вечір;
по весні, по закону, по змозі, по знаку, по можливості, по правді, по силі, по совісті, по сусідству, по суті, по черзі, по честі, по щирості;
у вигляді, у вічі, у поміч, у стократ;
уві сні, через силу;
б)	сполучення, що мають значення прислівників і складаються з двох іменників (числівників) та прийменників (або без них): від ранку до вечора, день у день, з боку на бік, з дня на день, один по одному, один в один, раз по раз, раз у раз, рік у рік, з року в рік, сам на сам, час від часу, з кінця в кінець, з краю в край, з ранку до вечора, честь честю, одним одно, нога в ногу, один одинцем;
в)	сполучення, що мають значення прислівників і складаються з узгоджуваного прикметника (числівника, займенника) й іменника: другого дня, таким чином, темної ночі, тим разом, тим часом (але тимчасом як);
г)	прислівники, утворені сполученням прийменника з повним прикметником чоловічого чи середнього роду: в основному, (у) в цілому;
г)	прислівники, утворені сполученням прийменника по зі збірним числівником: по двоє, по троє, по четверо тощо;
д)	фразеологічні сполучення у ролі прислівників: дорогою душею, ні світ ні зоря, на віки вічні.
3. Через дефіс пишуться:
а)	складні прислівники, утворені від прикметників і займенників за допомогою прийменника по із закінченням –ому або (-к)и: по-козацькому (-ки), по-господарському (-ки), по-християнському (-ки), по-іншому, по-своєму, по-сусідському (-ки); також по-латині;
б)	складні прислівники, утворені від порядкових числівників за допомогою прийменника по: по-перше, по-друге, по-третє і т. ін.;
в)	неозначені складні прислівники з частками будь-, -небудь, казна-, -то, хтозна-: будь-де, будь-коли, будь-куди, де-небудь, куди-небудь, як-небудь, казна-що, аби-то, так-то, хтозна-як;
г)	складні прислівники, утворені з двох однакових, синонімічних або антонімічних прислівників: далеко-далеко, ледь-ледь, ледве-ледве, ось-ось; один-однісінький, давним-давно, врешті-решт, геть-чисто, гидко-бридко, повік-віків, зроду-віку, тишком-нишком, рано-вранці, часто-густо, вряди-годи, десь-інде, десь-інколи, сяк-так; більш-менш (-е), видимо-невидимо (але: одним одна, один одним, все одно, все рівно, кінець кінцем, сама самотою).
4. Через два дефіси пишуться складні прислівники, утворені повторенням часток або повторенням слова зі службовими компонентами всередині: будь-що-будь, віч-на-віч, всього-на-всього, де-не-де, коли-не-коли, пліч-о-пліч, хоч-не-хоч, як-не-як.

12. Особливості використання прийменників у професійному мовленні 
Сфера вживання прийменників у професійному мовленні необмежна, але варто врахувати декілька застережень. Виражаючи смислові відношення між словами не самостійно, а спільно з відмінковими закінченнями іменника або займенника, він утворює прийменниково-відмінкову конструкцію. Часто прийменниково-відмінкові форми синонімічні безприйменниково-відмінковим. Порівняйте:
а) (значення причини) занепокоєні з приводу дій – занепокоєні діями;
б) (просторове значення) прямувати по степах – прямувати степами.
Існує розгалужена система синтаксичних синонімів зі значенням різних відношень:
а)	просторових: при заводі, від заводу, па заводі, біля заводу, перед заводом, до заводу, із будинку, зі станції, з полів, посеред поля, над полем, край поля, поперед нас, поза стінами, попід парканом, з-під каменя, понад землею, через поле, уздовж дороги, крізь отвір, навпроти президії, побіля стіни, проміж цеглинами, з-за гори;
б)	часових: від часу проголошення, близько години, за гетьманщини, до реформ, (у)вподовж століття, проти ночі, під час панування, напередодні свят, наприкінці доби, з часу створення, у радянський період, протягом ночі, через день, об обідній порі, о восьмій годині, під час колективізації, після перебудови;
в)	причинових: у силу обставин, з нагоди ювілею, через хворобу, від перемоги зрадіти, за умов, в обставинах, у зв'язку з відпусткою, (у )внаслідок пожежі;
г) мети: задля успіху, на випадок, щодо покращення, про всякий випадок, для звіту, ради успіху, заради спільної мети;
ґ) допустовості: усупереч правил, наперекір заборонам, замість мене, окрім роботи, помимо правил, у разі потреби, незважаючи на попередження, попри труднощі, відповідно до умов, при нагоді ті інші.
Національна специфіка мови виразно позначається безпосередньо на її прийменниковому керуванні.
Значна кількість помилок трапляється при побудові словосполучень із прийменниками у перекладах з російської мови фахових паперів.
Наприклад, прийменник по в українській мові поєднується лише:
а)	у складних прислівниках з іншими частинами мови:
—	з іменниками (по можливості, по суті та под.);
—	з прикметниками (по-господарськи, по-домашньому та под.);
—	із займенниками (по-нашому, по-своєму та под.);
—	з числівниками (по троє, один по одному, по-друге та под.);
б)	з іменниками у М. відмінку і вживається:
—	зі значенням мети (вирушили по матеріали, послали по інструктора);
—	зі значенням місця чи напрямку, де відбувається дія (пляма розповзлася по стелі, трансляція по телебаченню);
—	зі значенням певних стосунків, взаємин (товариш по парті, дядько по батькові);
—	зі значенням місця поширення дії (розпорядження по об'єднанню, чеканник по міді);
—	зі значенням розподільності (усі делегати отримали по подарунку, жінкам подарували по букету пролісків);
—	у деяких словосполученнях (без зміни значення) паралельно з іншими прийменниками або без них (по завершенні навчання – після завершення..,, стріляти по мішені – ...у мішень, простувати по слідах – ... слідами, пересуватися по пустелі – ... пустелею);
в)	з іменниками у 3. відмінку при вказуванні на предмет, місце, простір, що є межею поширення певної дії або ознаки (вантажівка загрузла по фари  і  ... до фар, резервуари були повні по краї  і ... до країв);
г)	з прикметниками (по зеленій поверхні, по дрібному насінню та под.);
ґ) з числівниками (по першим відвідувачам, отримали по 10 балів);
д) із займенниками (по їхньому будинку, по цьому місцю та под.).
В інших випадках треба використовувати прийменники на, за, з, із, до, для, від, під, у (в), як, через, щодо та ін. або ж взагалі безприйменникові конструкції залежно від контексту.
по предложению делегата 	на пропозицію делегата
по Вашему желанию	на Ваше бажання
называть по имени 	називати на ім'я
проживать по улице... 	мешкати на вулиці...
концерт по заявкам	концерт на замовлення
по требованию	на вимогу
замечания по теме	зауваження на тему
по местам (сели)	на місця (сіли)
по обоим берегам	на обох берегах
по первому зову 	на перший заклик
обратиться по адресу	звернутися на адресу (за адресою)
по собственному желанию	за власним бажанням
по нашим подсчетам	за нашими підрахунками
поехал по назначению	поїхав за призначенням
по успехам и честь	за успіхи й шана
по семейным обстоятельствам	за сімейних обставин
по течению (плыть) 	за течією (пливти)
действовать по правилам 	діяти за правилами
по ветру (расположиться)	за вітром (розташуватися)
по зову сердца 	за покликом серця
расхождения по контракту	розбіжності за контрактом
мягкий по характеру 	м'який за вдачею (м'якої вдачі)
по согласию сторон	за згодою сторін
по специальности	за фахом
по последней моде	за останньою модою
по приказу директора	за наказом директора
по договоренности 	за домовленістю
по итогам	за підсумками
по необходимости	за необхідністю
по совместительству 	за сумісництвом
по случаю празднования	з нагоди святкування
комиссия по вопросам	комісія з питань
обратиться по вопросу	звернутися з питання
по вине	з вини
конспект по педиатрии	конспект із педіатрії
по многим причинам	з багатьох причин
по собственной воле	з власної волі
данные по учету	дані з обліку
специалист по косметологии	фахівець із косметології
конференция по проблеме	конференція з проблеми
по слухам (известно)	з чуток (відомо)
по злобе	із злості, маючи злість
получить по накладной	отримати відповідно до накладної
пришлось по вкусу	припало до смаку
с 06.10.97по 01.05,98	з 06.10.97до 01.05.98
производство по изготовлению	підприємство для виготовлення
комиссия по расследованию	комісія для розслідування
кружок (секция) по изучению	гурток (секція) для вивчення
добрый по природе	добрий від природи
смотря по погоде	залежно від погоди
действовать по обстоятельствам	діяти залежно від обставин (в залежності)
задание не по силам	завдання не під силу
по направлению к городу	у напрямку міста
ответчик по делу	відповідач у справі
осталось по наследству	лишилось у спадок (спадщину)
ударить по струнам	ударити у струни
уехать по делу	поїхати у справі
инспектор по делам 	інспектор у справах неповнолітніх
несовершеннолетних
по обыкновению	як звичайно (завжди)
по болезни (отпуск)	через хворобу (відпустка)
по техническим причинам	через технічні причини
по негодности (списать)	через непридатність (списати), як непридатне
по ошибке (случилось)	через помилку (трапилося), помилково
по лености	через лінощі
расходы по	витрати щодо
мероприятия по дальнейшему усилению	заходи щодо (до) подальшого посилення
инструкция по использованию	інструкція щодо використання
предложения по улучшению	пропозиції щодо поліпшення
по завершению	після завершення, завершивши
по возможности	якщо (коли, як) можна
по душам (общаться)	щиро, відверто (спілкуватися)
по всходам ударил мороз	мороз завдав шкоди сходам
по безналичному расчету	безготівковим рахунком, безготівково
по факсу (отправил) 	факсом (відіслав)
по знакомству 	завдяки знайомству
по быстрой реке 	швидкою річкою
документы по проверке 	документи перевірки
по достоинству (оценить) 	належно (оцінити)
по крайней (меньшей) мере	принаймні
по иностранным делам (Комитет) 	іноземних справ (Комітет)
план по обслуживанию 	план обслуговування
звонил по многу раз в день 	телефонував багато разів на день
мероприятия по улучшению 	заходи для (щодо) поліпшення
по возможности скорее	якомога швидше
Російські словосполучення з прийменником в українською мовою передаються за допомогою прийменників на, до, з, за, про, при, як, о та ін. або ж безприйменниковими конструкціями.
в адрес 	на адресу
в виду (иметь)	на увазі (мати)
в деревню (поехать)	на село (поїхати)
в должность (вступать)	на посаду (ставати)
в защиту	на захист
в знак уважения	на знак поваги
в клочья (разорвать)	на шматки (розірвати)
в нашу пользу	на нашу користь
в неделю (70 грн.)	на тиждень (70 грн.)
в пар (превратиться)	на пару (перетворитися)
в рассрочку	на виплат
в расход (списать)	на видаток (списати)
в силу изложенного	зважаючи на викладене
в семи частях (отчет)	на сім частин (звіт)
в случае наводнения	на випадок повені
в течение выборов	на протязі виборів
в шесть этажей	на шість поверхів


Тема № 6. Синтаксичний аспект професійної мови медиків
1. Кількість годин – 2.
2. Обґрунтування теми. Офіційно-діловий стиль української літературної мови зорієнтований на стандартизовані засоби творення фахового тексту. Специфічні синтаксичні конструкції, спеціальні фразеологізовані одиниці, мовні кліше сприяють чіткому вираженню думки, не допускають двозначності. Вивчення особливостей синтаксису ділового та фахового тексту буде сприяти підвищенню культури професійного спілкування.
3. Мета заняття:
- загальна: показати, що для наукового стилю недопустима двозначність висловлювання, навчити точно та чітко формулювати й подавати наукову та професійну інформацію;
- конкретна: вивчати особливості синтаксису ділового стилю мовлення.
а) знати:
- синтаксичні норми сучасної української літературної мови;
- особливості віддієслівних іменників;
- правила вживання розщеплених присудків;
- особливості використання дієприслівникових зворотів у фаховому тексті;
- правила узгодження підмета з присудком.
б) уміти:
- використовувати знання синтаксичних норм сучасної української літературної мови на практиці;
- правильно будувати словосполучення та зв’язний текст;
- поєднувати однорідні члени речення.







4. Графологічні структури теми.
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5. Матеріальне та методичне забезпечення теми: підручники, методичні вказівки, презентації за темою, інноваційно-інформаційні технології.
6. Матеріали до практичного заняття (зміст заняття).
Структура простого речення. Його різновиди та особливості використання в ділових паперах.
Структура складного речення. Його різновиди та особливості використання в ділових паперах.
Особливості використання пасивних та інфінітивних конструкцій в сучасному діловому мовленні.
Особливості використання узгоджених та неузгоджених означень у сучасному діловому мовленні.
Особливості використання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів.
Віддієслівний іменник. Особливості його використання в діловому мовленні.
Синтаксичні особливості фахового медичного тексту.
7. Практичні навички з теми.
1. Відредагуйте речення, у яких є помилки в побудові словосполучень з однорідними членами. Запобігання, попередження та лікування серцевих захворювань – одне з головних завдань сучасної медицини. Зараз стає все більш актуальною боротьба з організованою злочинністю, рекетом, екологічним лихом та забрудненням території хімічними отруйними речовинами в землі, у ґрунтових водах, у штучних водоймах, у Київському та Каховському морях. На території новоствореної держави активно відкривалися школи, лікарні, навчальні заклади, науково-дослідні інститути.
2. Замініть (де це доречно) конструкції з прийменником по словосполуками з іншими прийменниками. По спеціальності; по домовленості; комісія по питаннях; по факсу; лікар по нервових хворобах; по наказу директора; конспект по біології.
3. Перекладіть українською мовою за зразком: выполнять вычисление – обчислювати.
Привести к улучшению, привести к ухудшению, проводить опрос, осуществлять контроль.
4. Зредагуйте подані словосполучення і речення.
Тактичний, приємний співрозмовник; головний лейтмотив; самий кращий; згідно документів; у відповідності до справи.
Мова наша живе, не дивлячись на заборони і переслідування на протязі століть.
5. Розкрийте дужки, побудуйте словосполучення з підрядним зв’язком керування. За потреби вживайте прийменники.
Спілкуватися (українська мова). Надсилати (адреса). Півтора (рік).
6. Складіть зі словами тексти, які б відображали різні позиції мовця: побажання, наказ, роздум, рекомендацію тощо. Зразок: Чи можна радіти, коли хтось помилився, адже завтра це може статися з тобою. Не варто радіти, коли хтось помилився, а раптом завтра це станеться з тобою. Не радій, коли хтось помилився, бо завтра таке станеться з тобою. Не помиляйся, щоб завтра з тебе не раділи.
Збори, з’явитися, загальні, співробітники, усі, звіт, відділення, індивідуальний, відбуватися. 
8. Термінологія (і в латинській транскрипції). Синтаксис, розщеплені присудки, віддієслівні іменники, зв’язний текст, синтаксичні норми, прямий порядок слів, інверсія.
9. Запитання до контролю знань.
1. Що вивчає синтаксис?
2. Назвіть синтаксичні норми сучасної української літературної мови.
3. Які особливості віддієслівних іменників.
4. Перелічіть правила вживання розщеплених присудків.
5. Назвіть синтаксичні особливості фахового медичного тексту.
6. Назвіть порядок слів у реченні офіційно-ділового стилю.
10. Література.
Жайворонок В. В. Українська мова в професійній діяльності : навч. посіб. / Жайворонок В. В., Бріцин В. М., Тараненко О. О. – Київ : Вища шк., 2006. – 431 с.
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Методична розробка складена: доц. Фоміна Л. В., доц. Ніколаєва А. О., доц. Калініченко О. В., Скорбач Т. В., Нестеренко А. К.
Методична розробка переглянута і затверджена на засіданні кафедри української мови, основ психології та педагогіки __________________________
З доповненнями (змінами) _____________________________
Завідувач кафедри		__________________		доц. Фоміна Л. В.

Основні синтаксичні норми – це прямий порядок слів, правильна побудова однорідних членів речення, точність у поєднанні словосполучень зв’язком керування, правильна координація присудка з підметом, нормативне вживання дієприкметникових зворотів, непрямої мови. Реалізація цих норм робить мовлення логічно довершеним, послідовним, несуперечливим.
Загальна грамотність медичного документа, що виражається в чіткості й логічності викладу, дотриманні правописних норм, а також дотриманні правил, обов'язкових для ділових паперів, досягається, зокрема, за рахунок синтаксису. Синтаксис – це розділ граматики, що вивчає будову та значення словосполучень і речень, способи зв’язку слів у словосполученні й реченні. Здебільшого це прямий порядок слів з узгодженими й неузгодженими означеннями. Вставні слова, які пояснюють окремі поняття чи систематизують виклад, переважно стоять на початку речення. Щодо структури речень ділових документів, то майже вci присудки вживаються у формі теперішнього часу. Наприклад: Міжнародна медична агенція «Медфарм» пропонує cвої послуги.
Поширеними є пасивні структури на зразок: закони приймаються; наказ виконується; вимоги ставляться. Синтаксис ділової документації визначається ще й вживанням інфінітивних конструкцій. Наприклад: створити комісію з питань охорони здоров’я; відкликати працівників медичної галузі.
Важливою ознакою фахових ділових паперів є також часте використання дієприкметникових i дієприслівникових зворотів, що надають діловим документам стислості. Крім того, у діловому листуванні переважає непряма мова, а пряма вживається лише в тих випадках, коли є необхідність дослівно передати зміст деяких законодавчих актів.
Стислість викладу інформації визначає також специфіку синтаксису. Найчастіше надається перевага простим реченням. Якщо ж використовуються складні, то вони невеликі: одне-два підрядних речення чи дієприкметниковий або дієприкметниковий звороти.
Типова ознака ділового стилю – використання віддієслівних іменників. Вони створюють загальне уявлення про дію.
Наприклад: 
провести медичний огляд до 15 вересня 2015 року; 
подати звim до 20 жовтня 2015 року.
Віддієслівні іменники забезпечують однозначність, узагальненість змicтy i надають документам певної офіційності. У ділових документах вживають розщеплені присудки, це мотивується тим, що вони конкретніші за дієслівні відповідники.
Наприклад: 
Пропонуємо проводити змагання за містом; 
Рекомендуємо надавати перевагу одягу з натуральної сировини.
До складу розщепленого присудка може входити іменник або кілъка означень. У мові ділових паперів є такі словосполучення дієслівного типу, які багато paзів використовуються у конкретній виробничій чи адміністративно-виробничій ситуаціях: взяти за основу; взяти до уваги; взяти на себе зобов 'язання тощо.

Синтаксичні особливості фахового медичного тексту
Синтаксис наукової прози, i зокрема медичної, призначений логічно, послідовно й аргументовано викладати хід думки, уникаючи при цьому надмірної інформації. Синтаксичні зв'язки формуються залежно від логічних зв'язків. Тому в синтаксисі наукової прози особливо важливу роль відіграють тi синтаксичні засоби, які служать для вираження логічних зв'язків між реченнями, абзацами, – сполучники, вставні слова й речення, прислівники, смислове узгодження, а також порядок слів. У мові наукової літератури cпocтepiгaються принципи «лінійного» подання інформації, згідно з яким спочатку в речення вводиться додаткова інформація, а потім основна (до i після присудка). Наприклад, у реченні У лабораторії працювало 10 студентiв... повідомляється, скільки в лабораторії працювало студентів, а в реченні 10 студентів працювало в лабораторії... повідомляється, де ці студенти працювали. У сучасній науковій літературі широко вживаними є означення, виражені іменниками, прикметниками; узагальнені члени речення; дієслівно-іменникові конструкції з десемантизованим дієсловом, що фактично виступає в ролі зв'язки (конструкції на зразок мати значення та ін.).
Часто зустрічають у текстах безособові, неозначено-особові речення при опиci фактів, явищ, процеciв. Майже не вживаються неповні речения, окличні речення (як емоційно забарвлені).
Вставні слова та вставні конструкції в науковій пpoзi відіграють особливу роль. Вони вживаються для зв'язку думок, послідовності викладу (no-перше, отже, таким чином), для вказівки на джерело інформації (на нашу думку) та ін. Характерною особливістю сучасного наукового стилю є наявність у ньому багатокомпонентних складних речень iз сполучниковим зв'язком i обмежене вживання безсполучникових складних речень. У фахових текстах широко використовується й так звана умовна мова, що є засобом передання інформації, – це одиниці вимірювання, маси, довжини тощо, формули, графіки, ілюстрації, схеми, діаграми та iнші екстралінгвістичні (немовні) засоби.
Синтаксичні конструкції, що часто зустрічаються в медичних текстах, потребують спеціального розгляду через свою надзвичайну чутливість до чужомовних впливів.
Під рубрикою «Особливості перекладу словосполучень в українській мові в кожній темі подавалися конструкції, у функціонуванні яких часто можна зустріти порушення синтаксичних норм. Найосновніші з них такі:
а)	складні випадки керування: повідомляти когось (а не комусь); наголошувати щось (а не на чомусь);
б)	усталені конструкції різних типів: главным образом – переважно; относительно – щодо; преследовать цель – мати на меті, дает о себе знать – дається взнаки;
в)	конструкції з прийменниками, що відповідають російському прийменнику по: Лікар за фахом; матеріали з питань екології; на тему; відпустка через хворобу;
г)	особливості сполучуваності слів у деяких синтаксичних конструкціях:
	англ.					укр.
	rotate about an axis			обертатися навколо oci
			tell about the results			розповідати про результати
			to be somewhere about		бути десь неподалік
д)	узгодження присудка з підметом, який виражений кількісно-іменниковими сполученнями (багато студентів не з 'явилось тощо.

Синтаксичні помилки
Синтаксичні помилки являють собою вид помилок, які нерідко не помічають caмi укладачі. Найпоширенішою синтаксичною помилкою є неправильний порядок слів у реченнях. При складанні текстів ділових документів необхідно пам'ятати правила порядку слів у літературній мовi, де інформаційна роль порядку слів зростає ближче до кінця речення. 
Наприклад:
ДМЗ виконав план до 20 грудня.
До 20 грудня ДМЗ виконав план.
У першому реченні наголошується на терміні, до якого завод виконав план. У другому констатується, що завод план виконав. 
I російська, і українська мова припускають відносно вільний порядок слів у реченні. Перестановку слів з метою підкреслити значимість якогось слова називають інверсією. 
Програми автоматичного перекладу не змінюють порядку слів у реченнях, тому в основному українськомовний варіант тексту документа збepiraє тi ж caмi логічні наголоси та акценти, що й російськомовний. Дієприслівниковий зворот є засобом передачі дії, що відбувається одночасно або в зв'язку з іншою дією. 
Дієприкметниковим зворотом можна передавати piзнi етичні моменти (наприклад, зацікавленість у якнайшвидшому завершенні роботи) i сформулювати причини, що стали підставою для ухвалення управлінського рішення. Краще використовувати дієприкметниковий зворот на початку фрази такими словами:
Вважаючи ...
Беручи до  уваги...
Обов'язковою умовою вживання дієприслівникових зворотів є те, що дві дії, одна з яких виражена дієсловом-присудком, а інша дієприслівником, повинні здійснюватися однією особою. Помилки при вживанні дієприслівникових зворотів легко виправити, заміщуючи їx на речення з обставинами. Наприклад:
Неправильно
Правильно
Виступаючи, директором порушена злободенна тема
Виступаючи, директор торкнувся злободенної  теми
Ділове писемне мовлення характеризується наявністю складнопідрядних речень. 
Складні речення надають більшої переконливості проханню i пом'якшують враження відмови, дозволяють підкреслити важливі значеннєві вiдтінки, навести аргументи i т.ін. Значеннєві відношення між окремими частинами розгорнутого висловлення визначаються використанням сполучників i сполучних слів. Складні речення виражають причиново-наслідкові зв'язки й найчаспше вживаються із сполучниками що; котрий; якщо; де; як; унаслідок того, що; щоб.
Якщо підрядне речення пояснює тільки одне слово головного речения, то воно стоїтъ за цим словом. Наприклад:
Конференція, на якій були присутні тридцять чоловік, проходила...
Якщо підрядне речения стосується групи присудка або всього головного речення, то воно ставиться перед головним, коли акцентуються обставини здійснення дії, або після головного, коли пояснює основну думку складного речения.
Наприклад:
Через те, що різко знижується виробіток по заводу, необxiднo вжити термінових заходів.
Необхідно вжити термінових заходів, тому що різко знижується виробіток по заводу.
За необхідності можна замінити підрядні речення синонімічними дієприкметниками та дієприкметниковими зворотами, які додають текстові стислості та лаконізму. Найбільш поширеним є розташування дієприкметникового звороту після означуваного слова. Не можна поєднувати як однорідні синтаксичні члени дієприкметникові i дієприслівникові звороти з підрядними реченнями.
Наприклад:
Неправильно
Правильно
Потрібно виділити визначення, подані автором у цій роботі, і яку літературу він використовував для цього.
Потрібно виділити визначення, подані автором у цій роботі, і літературу, використану ним для цього.
Підрядні речения мають синонімічні за значенням конструкції з віддієслівними іменниками, а саме:
Після встановлення ...
Згідно з домовленістю ...
У зв'язку з розширенням ...
При редагуванні українськомовного тексту документа, отриманого в результаті роботи САП, слід мати на увазі, що в українській мовi, на відміну від російської, майже не вживаними є активні дієприкметники, утворюються від дієслів недоконаого виду за допомогою суфіксів -яч), -уч(-юч): в’янучий, бажаючий, лежачий. Разом з тим САП нерідко утворюють подібні форми, хоча для української мови більш усталеним є вживання замість них підрядних речень, отже, рекомендується робити у перекладеному тексті документа відповідні виправлення, наприклад:
Російський варіант
Український варіант

Неправильно
Правильно
работающий в должности
працюючий на поcaдi
що працює на посаді
по вине «Пользователя» или лиц, совместно с ним проживающих
з вини «Користувача» або ociб, разом з ним проживаючих
з вини «Користувача» або ociб, що проживають разом з ним
Якщо дієприкметник стоїтъ на початку фрази, наприклад, узятий у дужки, то при утворенні підрядного речення слід використовувати вказівний займенник такий:
в случае образования излишней (превышающей установленную норму) жилой площади
у випадку утворення зайвої (перевищуючої встановлену норму) житлової площі…
у випадку утворення зайвої (такої, що перевищує встановлену норму) житлової площі
До синтаксичних помилок належить i неправильне використання прийменників. У діловій мовi поширеними є словосполучення з прийменником про iз залежними іменниками в знахідному відмінку. Наприклад: угода про постачання; рішення про кадри.
Неправильне використання прийменника про створює мовні перешкоди. Наприклад:
Неправильно
Правильно
Майте про це на увазі.
Немає сумнівів про те, що...
Майте це на увазі.
Немає сумнівів, що…
Необхідно розрізняти, коли мова йде про установу, а коли про будинок:
Неправильно
Правильно
У наше підприємство направлено новий проект верстата.
На наше підприємство направлено новий проект верстата
Bибip прийменника визначається традицією й обумовлений контекстом i лексико-граматичними зв'язками слів, що складають сполучення. Вибір прийменника може бути пов'язаний iз прагненням підкреслити якийсь відтінок думки.
Прийменник згідно з вимагає форми орудного відмінка іменника: згідно з наказом (вказівками).
Прийменник усупереч також вимагає після себе форми давального відмінка іменника: усупереч проханню (указівки).
Прийменник завдяки звичайно вказує на причину, що сприяє здійсненню чого-небудь. Цей прийменник вимагає після себе форми давального відмінка іменника або займенника. Наприклад: завдяки Вам.
У прийменниково-іменникових конструкціях іменник повинен стояти у певній відмінковій формі. Наприклад, згідно з вимагає орудного відмінка:
Неправильно
Правильно
Згідно наказу...
Згідно відповідного положення
Згідно з наказом ...
Згідно з відповідним положенням
Слово «керівництво» вимагає після себе форми орудного відмінка іменника. 
Іменникове керування в українсыкій i російській мовах не збігаються, як це ілюструють приклади:
благодарить кого	дякувати кому
причинять что	завдавати чого
снабжать чем	постачати що
нуждаться в чем	потребувати чого
подражать кому	наслідувати кого
САП в основному враховують зміну відмінкової форми керованого іменника i правильно перекладають такі конструкції, але якщо відстань між дієсловом i залежним іменником перевищує кілька слів, то пoграмi не вдається визначити, який саме іменник є залежним, i, відповідно, змінити його відмінкове закінчення:
Російська мова
Українська мова
Снабжать фирму необходимыми приборами
Постачати фірмі всі необхідні прилади
Такі помилки доводиться виправляти вручну. Kpiм того, САП тексту з російської мови на українську допускають чимало помилок при перекладі прийменниково-іменникових конструкцій, що так само ґрунтується на розбіжностях у керуванні, порівняйте:
Російська мова
Українська мова
Стремиться к 
Случилось по вине
Принять во внимание
Принять к сведению
На протяжении дня
В сем ь часов
прагнути до
трапилось через
взяти до уваги
взяти до відома
протягом дня
о сьомій годині
Багатозначність російського прийменника по є причиною того, що чимало конструкцій, до складу яких він входить, перекладаються з помилками засобами автоматичного перекладу. Наприклад:
Російська мова
Українська мова

Неправильно
Правильно
работать по договору
працювати по договору
працювати за договором
выполнять по приказу
виконувати по наказу
виконувати за наказом
обратиться по адресу
звернутися по aдpeci
звернутися за адресою
по заказу
по замовленню
на замовлення
по требованию
по вимозі
на вимогу
по собственному  желанию
по власному бажанню
за власним бажанням
по закону
по закону
згідно з законом
по приказу
по наказу
за наказом
по всем правилам
по вciм правилами
за всіма правилами
речь по вопросу
промова по питанню
промова з питання
по инициативе
по iніцiamuві
з ініціативи або за ініціативою




