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ДІЛОВІ ПАПЕРИ. НАКАЗ.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

НАКАЗ
Наказ — це розпорядчий документ, що видається керівни$

ком підприємства, установи чи організації.

Зразок № 1
Назва установи чи підприємства, що видає наказ

НАКАЗ № 115
08.03.08.                                                                                     м. Київ
Прийняти  на  посаду  начальника  цеху Олексієнка  Воло$

димира Павловича з 05 червня 2008 р., встановивши посадовий
оклад   . . .  карбованців щомісячно.

Підстава:  заява В.П. Олексієнка та згода головного інжене$
ра О.П. Васильчука.

Директор заводу _____________  Б.С. Мельник
                                          (підпис)

РОЗДІЛ9

Блискавка недобре клопоти.
Буря суп…речка сварка.

*         *         *
* Людська думка найбистріша і найсміливіша.
* Хто багато говорить, сам собі шкодить.
* Шабля ранить тіло, а слово — душу.
* Більше діла — менше слів.
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КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ЗАВДАННЯ 120.
Перекладіть українською мовою.

Они правы, правое дело, на правой стороне, на правой сто$
роне улицы, иметь предел, держать путь, идти по пути, быть на
пути, не по пути, отправляться в путь, путь ведет, путь лежит,
стать на пути, путем опроса, путем голосования.

ЗАВДАННЯ 121.
З поданими синтаксичними структурами напишіть мініBопоB

відання.

Проводити бесіду, ввіз товару, відомча квартира, ввіз капі$
талу, гарантовані папери, генеральний баланс, міські власті,
міський бюджет, головний бухгалтер, бюрократичні бар’єри.

ЗАВДАННЯ 122.
Доберіть синоніми до виділених слів.

Широкий бульвар, широка душа, широке вікно, широкий  луг,
широке взуття, широке дослідження, широке захоплення, широкі
відносини.

ЗАВДАННЯ 123.
З’ясуйте, тлумачення яких слів подано нижче. Складіть і за$

пишіть з цими словами речення.

1. Фахівець з управління сучасним виробництвом.
2. Мистецтво керувати інтелектуальними, фінансовими, си$

ровинними, матеріальними ресурсами з метою якнайефектив$
нішої виробничої діяльності.

3. Частка чогось спільного, яка дістається комусь при роз$
поділі.

4. Явище, яке зумовлює або породжує інше явище.
5. Перша частина складних слів, що вказує на одночасність дії.

Зразок № 2

НАКАЗ № 17
по особовому складу

08.15.08.                                                                                            м. Київ
Звільнити тов. Степанишина Миколу Миколайовича, інже$

нера цеху № 9, з посади, яку він обіймав, у зв’язку з переїздом на
інше місце проживання.

Підстава: заява тов. М.М. Степанишина.

Директор заводу��____________��Т. Г. Овчарук
                                            (підпис)

ВИБІР СЛІВ
Для збагачення свого власного словникового запасу читай$

те твори авторитетних авторів, слухайте кваліфікованих про$
мовців і принагідно записуйте (або підкреслюйте олівцем у
власній книзі) слова та вирази, що їх ви хотіли б вживати у своїй
мові.

Простежте, які слова та вирази ви вживаєте надто часто, й
намагайтеся замінити їх іншими.

Навчіться точності висловлювання. Вибирайте точні й од$
нозначні слова.

Пам’ятайте: якщо наказ допускає двоїсте тлумачення, то
він обов’язково буде виконаний неправильно.

   (В. Іванишин)

ЗАВДАННЯ 119.
За поданими зразками напишіть сім наказів.

Назва підприємства чи установи, що видає наказ
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Виконfffffвчий. Який здійснює виконання рішень, постанов,
практичне керівництво чимось: виконавчий комітет, виконав1
чий орган, виконавчий лист, виконавча команда.

ЗАВДАННЯ 126.
Напишіть мініBоповідання, використовуючи зазначені ниж$

че синтаксичні структури.

Виконавчий комітет, виконавський колектив, виконавчий
лист, виконавське мистецтво, виконавський стиль.

ВІДНJJJJJСИНИ — СТОСУНКИ — ВЗАЄМИНИ —
ВІДНJJJJJШЕННЯ
Віднjjjjjсини, $син, мн. Вживається стосовно людей, суспіль$

ства, колективу тощо. Виступає як складова  багатьох суспіль$
но$економічних термінологічних сполук зі словами: аграрні,
вартісні, васальні, виробничі, господарські, громадські, диплома1
тичні, договірні, економічні, естетичні, земельні, кредитні, май1
нові, матріархальні, міждержавні, міжнародні, міжнаціональні,
моральні, патріархальні, політичні, правові, промислові, ринкові,
родинні, сімейні, суспільні, суспільно1виробничі, суспільно1еко1
номічні, товарні, товарно1грошові, торговельні, торгові.

Стосeeeeeнки, $ів, мн. Те саме, що віднjjjjjсини, а також особисті
зв’язки між людьми: міждержавні стосунки, позастатутні сто1
сунки в армії, стосунки з дружиною, стосунки з людьми, стосунки
сина з батьком, з’ясування стосунків.

Взаємини, $мин, мн. Взаємні стосунки між кимсь, чимсь:
взаємозв’язок між предметами, явищами.

Віднjjjjjшення, р. мн. $ень. Взаємозв’язок між предметами, яви$
щами. У термінологічних сполученнях уживається зі словами:
арифметичне, білкове, вартісне, геометричне, кормове, мінове,
відсоткове, процентне, синтаксичне.

ЗАВДАННЯ 127.
Складіть і запишіть словосполучення зі словами: відносини

— стосунки — взаємини — відношення.

ЗАВДАННЯ 124.
Перекладіть українською мовою.

Образец бланка, образец документа, образец подписи, об$
разец почерка, обратный билет, обращать внимание, обслужи$
вающий персонал, обсуждать вопрос, общественное имущество,
общественное порицание.

ЗАВДАННЯ 125.
Складіть і  запишіть речення, використовуючи стійкі народні

порівняння.

Як до стінки казати; глупий як стовп; лежить як пес на стерні;
добирає собі місця як курка на гнізді; сидить як миша під віни$
ком; б’ють як кота; дибає як кіт на сало; дивиться як кіт в кага$
нець; надувся як сич на негоду; як на пеньку став; пристав мов
шевська смола; багата як собака кудлата.

СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАГОЛОШЕННЯ
П  милка
помил  тися (неправильно діяти)
помил   ся
пом  лишся
пом  литься
помил  ться
помилк  вий
помилк  вість

ЛІТЕРАТУРНЕ СЛОВОВЖИВАННЯ

ВИКОНFFFFFВСЬКИЙ — ВИКОНFFFFFВЧИЙ
Виконfffffвський. Який стосується виконання музичного, літе$

ратурного твору, певної ролі в театральній виставі тощо: вико1
навський колектив, виконавська майстерність, виконавське мис1
тецтво, виконавський стиль.

b

j

z

u
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j

b

b
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ПРОФЕСІЯ І ХАРАКТЕР

Чи легко ви знаходите спільну мову
з іншими людьми? Чи вмієте вести себе
люб’язно з людьми, котрі не виклика$
ють вашої симпатії? Чи ви можете прой$
нятися чужими турботами, вислухати
людей? Чи вмієте приховувати драту$
вання або поганий настрій? Чи вмієте
переконати людей у своїй правоті?

Всі ці якості потрібні представникам
тих професій, які потребують постійно$
го спілкування з людьми (юристу, ліка$

рю, медсестрі, вчителю, журналісту, психологу, соціологу, еко$
номісту, службовцю, працівнику торгівлі та ін.).

Чи вмієте ви зосередитися на одній справі? Чи можете самі
знайти основну лінію, читаючи книжку чи статтю? Чи вмієте
написати логічний план до заданого твору? Чи вмієте робити
висновки? Чи можете просидіти декілька годин за столом (над
«розумовою працею»), якщо ви не зобов’язані це робити і за вами
ніхто не стежить?

Ці якості необхідні кожному, хто мріє про наукову роботу.
Чи швидкий у вас рефлекс? Чи вмієте швидко приймати

рішення? Чи є у вас такі якості, як точність, терпіння, витри$
валість, стриманість? Чи вправні у вас руки? Чи ви здорові?

Без цих якостей не обійтися людині, яка планує пов’язати
своє життя з технікою (льотчику, шоферу, механіку, диспетче$
ру, кранівнику, пекарю та ін.).

Ви прочитали все це і злякались. Ви і сором’язливі, і не$
вправні, і неуважні, і різкі. Ви можете подумати, що не годитесь
для жодної професії, з людьми не спрацюєтеся, з машинами не
справитеся. Та все ж не так страшно. Ніхто не думає, що ви уже
тепер володієте всіма необхідними рисами характеру. Мова йде
про те, щоб, вибираючи свою майбутню спеціальність, ви поду$
мали не тільки чому ви повинні навчитися, але і які риси характе$
ру вам доведеться формувати.

(За М. Даньковською)

професія
мова
навчання
характер
людина
справа
спілкування
планувати
техніка
сором’язливість
дратування

УСТАЛЕНІ ВИРАЗИ
Было, да сплыло — було, та загуло;
в некотором роде — певною мірою, до певної міри;
скатертью дорога! — полотном дорога!, з Богом, Парасю!
сорока на хвосте принесла — сорока на хвості принесла;
как на духу — як на сповіді;
вы можете оказать мне услугу? — чи не можете ви зробити

мені послугу?
 долой! — геть!
еле$еле душа в теле — тільки живий і теплий;
во что бы то ни стало — що б то не було; за всяку ціну;
время терпит — ще є час;
бессмысленно отрицать — марно заперечувати;
как правило — як правило; зазвичай;
в порядке вещей — звичайна річ;
до мозга костей — до самих кісток;
сколько с меня? — скільки з мене?
сколько это стоит? — скільки це коштує?
сколько я вам должен? — скільки я вам винен?
сколько лет, сколько зим! — скільки літ, скільки зим!
какие еще есть вопросы? — які ще є запитання?
до завтра! — до завтра!
будьте любезны! — будьте ласкаві!
задирать нос — кирпу гнути.

ЦІКАВА СТОРІНКА

ЗАВДАННЯ 128.
Прочитайте й перекажіть. Чи всі слова з рамки вжили ви у

вашому переказі?
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плюс нестійке становище на роботі. Людина, яка згортається ка$
лачиком, почуває себе одинокою і потребує опіки. Люди, які
сплять на спині, переважно горді натури, пильні особистості,
вони готові захищати свої інтереси будь$якою ціною. Ті, хто вкри$
вається з головою, найчастіше песимісти. Ті, хто обіймає по$
душку, потребують щирої симпатії. Якщо  людина спить на право$
му боці, вона відчуває себе захищеною на роботі, але про кар’єру
не турбується. А ті, хто віддає перевагу лівому бокові, найімовір$
ніше,  творчі натури.

*          *        *
ВАША КРОВ — ВАШ ХАРАКТЕР

Західні психологи дослідили закономірність впливу групи
крові людини на її характер. І ось що виявили.

Люди групи крові О (І) — це люди вічного руху, енергійні,
пробивні, вольові, вміють зав’язувати контакти. Енергія у них
невичерпна, у праці невтомні. Не випадково більшість процвіта$
ючих бізнесменів має саме цю групу. Група А (II) — це особи
добросовісні, старанні, впевнено йдуть вперед у професійній
діяльності, все інше для них не так важливо. Вміють дотримува$
ти слова, в особистих контактах віддані людям, з якими подру$
жилися. Групу В (III) мають люди вразливі, дуже делікатні, з не$
абиякими здібностями. У роботі вимогливі як до себе, так і до
тих, хто працює поруч. Зовні спокійні, але під цим спокоєм
криється добре і чуйне серце. Їх почуття можуть, однак, бурх$
ливо виявлятися, особливо у коханні. Жінки з цією групою дуже
ревниві, значно більше, ніж чоловіки.

Люди групи АВ (IV) дуже чутливі. Їх буквально розривають
пристрасті, що часто буває причиною нерішучості і сумнівів. Усі
конфлікти АВ переживають самі, нікому не скаржачись. У ко$
ханні і дружбі це — майже ідеал, вони прагнуть не тільки  особи$
стого щастя, а й намагаються принести його тому, хто поруч.

*          *        *
Підмічено, що улюблені страви виявляють характер люди$

ни. Егоїсти надають перевагу кислим, романтики полюбляють

ЗАВДАННЯ 129.
Напишіть твір у публіцистичному стилі на тему: «Мій хаB

рактер». Скористайтеся поданими нижче текстами.

ПІЗНАЮТЬ ПО ХОДІ
Цікаву інформацію про людину допомагає отримати її хода.

Спеціалісти з кінесики (наука, що вивчає зовнішні показники 
поведінки людей) стверджують, що люди, які мають чітку мету і 
знають, як її досягти, ходять швидко і при цьому розмахують

Потайна, надзвичайно критично налаштована людина  заз$
вичай тримає руки в кишенях, навіть якщо на вулиці спека.
Однак і ті, хто перебуває в пригніченому стані, теж часто ходять,
засунувши руки в кишені, але хода в них специфічна: вони тро$
хи тягнуть ноги, погляд спрямований кудись убік, вони рідко
дивляться вгору і в тому напрямку, куди йдуть. Тому, побачив$
ши людину в такому стані, навіть не намагайтеся вирішувати з
нею проблеми, що цікавлять вас (особливо фінансові), краще по$
співчувайте їй. Тоді під час наступної зустрічі вона віддячить вам
ділом.

Якщо людина тримає руки на стегнах і хода її стрімка, то
знайте: перед вами надзвичайно неврівноважений тип, у якого
спалахи енергії змінюються періодами «застою». Отож з ним по$
трібно або швидко, не зволікаючи, приймати рішення і реалізо$
вувати їх, або набратися терпіння й методично підштовхувати
його до наступного кроку.

Повільна хода з частими зупинками, похилена голова, руки
за спиною — все це свідчить про те, що людина зайнята рішен$
ням якихось важливих питань і їй просто не до вас.

*       *       *
Ваш характер можна визначити «по Морфею», як стверд$

жує французький психолог П’єр Даво. Після довгих спостере$
жень Даво дійшов висновку, що психічний стан людини має
найбезпосередніше відношення до її звичної пози під час сну.
Якщо вона спить на животі, значить, її мучать різні комплекси

руками.
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ТЕСТ

ПІЗНАЙ ЗА ПОЧЕРКОМ ДУШУ
Розмір літер
1. Дуже маленькі — 3 бали.
2. Маленькі — 7.
3. Середні — 17.
4. Крупні — 20.

Нахил літер
1. Лівий — 2  бали.
2. Злегка нахил ліворуч — 5.
3. Злегка нахил праворуч— 14.
4. Різкий нахил праворуч — 6.

Напрям почерку
1. Рядки повзуть вгору — 16 балів.
2. Рядки прямі — 12.
3. Рядки повзуть униз — 1.

Розмашистість і сила натискання
1. Легка — 8 балів.
2. Середня — 13.
3. Дуже сильна — 21.

Характер написання слів
1. Схильність до з’єднання букв і складів — 11 балів.
2. Схильність до відокремлення букв одна від одної — 18.
3. Змішаний стиль — 15.

Загальна оцінка
1. Почерк акуратний — 11 балів.
2. Почерк нерівний, деякі слова прочитати важко — 9.
3. Почерк недбалий, нерозбірливий, літери написані абияк — 4.

Відповідь
30B40 балів — такий почерк характеризує людей зі слабким

здоров’ям, літніх.

солодке. Солона їжа до смаку скупим, але працьовитим людям.
Наївні і простодушні не можуть обійтися без гострих приправ.

П’яту частину майбутнього інтелекту ми набуваємо до кінця
першого року життя, половину — у чотирирічному віці, 92 відсот$
ки – до 13 років. У 13 років  уже можна прогнозувати інтелекту$
альний потенціал людини.

*          *        *
ГРАФОЛОГІЯ

     Графологія — це наука, що вчить визначати характер, вдачу,
схильності та здібності людини з її письма. Так, стиснене, густе
письмо характеризує скупих, економних людей. Широке пись$
мо з великими полями є ознакою щедрих, добрих. Літери, похи$
лені праворуч, говорять про гордого чоловіка, який покладаєть$
ся на власні сили, а дуже похилені ліворуч — про брак сили волі,
слабкий, безініціативний характер. Письмо з літерами, не спо$
лученими між собою, свідчить про неабияку уяву і одночасно
невміння пристосуватися до практичного життя. Дрібне письмо
характеризує обережних, терплячих і працьовитих людей, а ве$
лике є ознакою відважних, щирих і правдивих. Письмо, в якому
рядки підносяться вгору, є свідченням  прямування до поступу,
бажання знання і замилування до праці. Рядки, що падають
вниз, говорять про зневірених людей, слабку волю і характер.
Грубі літери, написані з притиском, є ознакою злочинного,
підступного характеру. Тонкі, рівні літери говорять про інтелі$
гентність, любов до порядку та чистоти.
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ПІЗНАЙ ЗА ПОЧЕРКОМ ДУШУ
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2. Рядки прямі — 12.
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3. Дуже сильна — 21.

Характер написання слів
1. Схильність до з’єднання букв і складів — 11 балів.
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2. Почерк нерівний, деякі слова прочитати важко — 9.
3. Почерк недбалий, нерозбірливий, літери написані абияк — 4.

Відповідь
30B40 балів — такий почерк характеризує людей зі слабким

здоров’ям, літніх.

солодке. Солона їжа до смаку скупим, але працьовитим людям.
Наївні і простодушні не можуть обійтися без гострих приправ.
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першого року життя, половину — у чотирирічному віці, 92 відсот$
ки – до 13 років. У 13 років  уже можна прогнозувати інтелекту$
альний потенціал людини.

*          *        *
ГРАФОЛОГІЯ

     Графологія — це наука, що вчить визначати характер, вдачу,
схильності та здібності людини з її письма. Так, стиснене, густе
письмо характеризує скупих, економних людей. Широке пись$
мо з великими полями є ознакою щедрих, добрих. Літери, похи$
лені праворуч, говорять про гордого чоловіка, який покладаєть$
ся на власні сили, а дуже похилені ліворуч — про брак сили волі,
слабкий, безініціативний характер. Письмо з літерами, не спо$
лученими між собою, свідчить про неабияку уяву і одночасно
невміння пристосуватися до практичного життя. Дрібне письмо
характеризує обережних, терплячих і працьовитих людей, а ве$
лике є ознакою відважних, щирих і правдивих. Письмо, в якому
рядки підносяться вгору, є свідченням  прямування до поступу,
бажання знання і замилування до праці. Рядки, що падають
вниз, говорять про зневірених людей, слабку волю і характер.
Грубі літери, написані з притиском, є ознакою злочинного,
підступного характеру. Тонкі, рівні літери говорять про інтелі$
гентність, любов до порядку та чистоти.
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ДІЛОВІ   ПАПЕРИ.   РОЗПОРЯДЖЕННЯ.
УКАЗИ.

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ. УКАЗИ
Розпорядження та укази видають організації, установи та

службові особи.

Зразок № 1

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення М. Іваненка Міністром праці України

Призначити                                                                        Міністром праці
України.

 

ІВАНЕНКА Миколу Петровича 

м. Київ   В. ЮЩЕНКО
08 серпня 2008 року
№ 675/96

10 РОЗДІЛ

41B50 балів — так пишуть люди несміливі, пасивні, флегма$
тичні.

51B60 балів — цей почерк належить особам  нерішучим, м’я$
ким, з витонченими манерами. Вони трохи наївні, але не поз$
бавлені почуття власної гідності.

61B70 балів — почерк людей прямих, відвертих, вразливих і
товариських.

71B80 балів — люди з таким почерком чесні й порядні, з
сильною, стійкою психікою, ініціативні, рішучі й кмітливі.

81B90 балів  — це індивідуалісти. Запальні, мають швид$
кий і гострий розум, відзначаються незалежністю в судженнях і
вчинках, і водночас їх легко образити.  Це люди  талановиті,  з
нахилом  до  творчості, але важкі у спілкуванні.

Більше 91 бала  — почерк  людей безвідповідальних, недис$
циплінованих, грубих, зарозумілих.

(З календаря)

*       *        *
Не те добре, коли кричать великим голосом, але те є велике,

коли говорять добре.
Демосфен

*       *        *
Все, про що маєш намір ти сказати, розглянь перше в умі

своєму, бо у багатьох язик випереджає й саму думку.
Сократ

*       *        *
Усяка промова повинна бути складена, наче жива істота, —

у неї повинно бути тіло з головою й ногами, причому тулуб і
кінцівки повинні пасувати одне одному і відповідати цілому.

Платон

*       *        *
Слово — єдине, що буде жити вічно.

Гезлітт

Президент України 
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