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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 9 

Галузь знань: 

0201 «Культура» Професійної підготовки 

Спеціальність: 

028 – «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», 

029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа»  

Модулів – 3 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 10 
1-й – 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 270  

1, 2 – 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 5 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

 

   20 год.  – 

Практичні 

  100 год.  – 

Самостійна робота 

  150 год.   – 

Вид контролю: залік, іспит 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання –  55 % до  45 % 

для заочної форми навчання –   
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Культура мови» є: 

 засвоєння основних понять і критеріїв культури сучасної української літературної мови;  

 вивчення лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних і орфографічних норм 

літературної мови, пропаганда неприйняття спотвореної мови або суржику; 

 збагачення словникового запасу; 

 формування культури публічного виступу, діалогу; 

 оволодіння етикою мовного спілкування; 

 дослідження проблем сучасного стану мовної культури суспільства. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Культура мови» є: 

 визначити особливості стилістичної диференціації української літературної мови; 

 сформувати навички практичного застосовування норм сучасної української літературної 

мови відповідно до теми, мети і сфери спілкування; 

 навчити студентів правильно використовувати різні мовні засоби (лексичні, фразеологічні, 

морфологічні, синтаксичні) відповідно до комунікативних намірів; 

 виробити навички редагування текстів різних жанрів; 

 підвищити рівень культури мовлення студентів. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 предмет, мету вивчення, завдання і значення курсу; 

 комунікативні ознаки культури мовлення; 

 стилістичну диференціацію сучасної української мови; 

 специфіку професійної, наукової ділової мови, текстові норми наукового та офіційно-

ділового стилів; 

 лінгвостилістичні норми сучасної української мови (лексико-стилістичні, орфографічні, 

морфологічні, синтаксичні); 

 складні випадки перекладу лексем українською мовою з російської; 

 проблеми сучасного стану мовної культури суспільства; 

 особливості усного спілкування; 

уміти: 

 отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з питань програмного матеріалу 

навчальної дисципліни з різних джерел; 
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 дотримуватися лінгвістичних норм (лексико-стилістичних, орфографічних, морфологічних 

та синтаксичних) при побудові текстів різних стилів; 

 здійснювати аналіз і коригувати тексти відповідно до норм української літературної мови; 

 дотримуватися правильності, змістовності, логічності, багатства, точності, виразності, 

доречності й доцільності у висловленні думки; 

 здійснювати ефективну міжособистісну комунікацію; 

 висловлюватися правильно й виразно, вести діалог; 

 конструювати стилістично довершений текст; 

 логічно й послідовно викладати думки в текстах різних жанрів; 

 користуватися загальномовними словниками; 

 володіти культурою наукового тексту; 

 дотримуватись етикету спілкування. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРИ МОВИ  

Змістовий модуль 1. Культура мови як елемент загальної культури людини 

Предмет, мета, завдання курсу «Культура мови». Ортологія – розділ науки про культуру мови. 

Зв’язок з іншими науковими дисциплінами (сучасна українська літературна мова, історія мови, 

стилістика, виразне читання, риторика, психологія, педагогіка). Мова й мовлення. Функції мови. 

Поняття про загальнонаціональну й літературну мову. Усна й писемна форми існування 

української літературної мови. Характеристика понять «культура мови» та «культура мовлення». 

Мовні норми. Варіантність мовної норми. Функціональні стилі сучасної української мови. Текст і 

його ознаки. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. Мовний етикет. 

Змістовий модуль 2. Загальнокомунікативні ознаки культури мовлення 

Загальна характеристика комунікативно-стилістичних якостей мовлення. Правильність 

мовлення як одна з основ мовленнєвої культури. Точність мовлення як визначальна комунікативна 

ознака мовлення. Засоби досягнення мовної точності у текстах різних стилів. 

Логічність мовлення як головна семантико-синтаксична і стилістична ознака мовлення. Зв’язок 

логічності мовлення з його точністю. Загальні і специфічні ознаки логічності в кожному 

стильовому різновиді мовлення. Причини появи алогізмів, шляхи їх усунення. Поняття про 

чистоту мовлення, її зв’язок з правильністю і нормативністю. Багатство мовлення як основа 

мовленнєвого мистецтва. Умови  досягнення багатства та різноманітності, джерела. Поняття 

образності й виразності мовлення у зв’язку з його стильовою належністю. Засоби та прийоми 

досягнення образності. Доречність мовлення як неодмінна ознака стилістично досконалого за 
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своїм змістом і структурою мовлення. Простота, стислість, виразність, чіткість мовлення. 

Етичність і естетичність мовлення як можливість реалізації моральності та оцінної емоційності. 

МОДУЛЬ 2.  НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ  

Змістовий модуль 3. Орфоепічна правильність українського мовлення. Акцентуаційні норми 

сучасної української літературної мови 

 Орфоепічні норми української літературної мови. Випадки порушення орфоепічних норм. 

Фонетичні та фонематичні помилки. Вимова голосних звуків. Вимова приголосних звуків. Вимова 

звукосполук. Вимова слів іншомовного походження. Формування нормованої артикуляційної 

бази. Наголос. Правильне наголошування слів. Позиційні чергування фонем. 

Змістовий модуль 4. Лексичні норми сучасної української літературної мови 

Стилістичне значення полісемії. Використання омонімів, паронімів, синонімів, антонімів у 

текстах документів. Випадки мовної надмірності та мовної недостатності в текстах документів і 

усунення подібних недоліків. Стилістичне вживання іншомовної лексики. Термінологія. 

Професіоналізми. Фразеологія ділового тексту. Мовні штампи. Фразеологія і мовні кліше. Функції 

фразеологізмів у діловій мові. Основні типи фразеологічних зворотів офіційно-ділового стилю. 

Нормативне використання типових мовних зворотів. 

Змістовий модуль 5. Словотвірні та правописні норми 

Способи словотвору і вживання деяких афіксів. Правила переносу слів. Правопис голосних. 

Позначення голосних у російських та в інших слов’янських власних назвах. Складні випадки 

перекладу прізвищ українською мовою. Голосні у префіксах іншомовного походження. Правопис 

приголосних. Подовження та подвоєння приголосних. Спрощення в групах приголосних. Зміни 

приголосних при словотворенні та словозміні. Правопис слів іншомовного походження. Вживання 

м’якого знака та апострофа. Правопис префіксів. Вживання великої літери. Основні правила 

вживання великої літери у складноскорочених словах. Правопис складних слів. Написання 

складноскорочених слів і графічних скорочень. Типи скорочень. 

Змістовий модуль 6. Морфологічні  норми й відхилення від них 

Правопис відмінкових закінчень іменників. Написання закінчень родового відмінка однини 

іменників чоловічого роду II відміни. Паралельне вживання закінчень -а(-я) та -у(-ю) в іменниках 

чоловічого роду II відміни. Типові відхилення при відмінюванні іменників. Відхилення у вживанні 

родових форм іменників. Рід та особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням у 

текстах документів. Паралельні форми вживання назв осіб за професією, посадою, званням. 

Відмінювання власних особових назв у текстах документів. Відмінювання прізвищ, імен та по 

батькові. Правила відмінювання географічних назв. Кличний відмінок іменників. Звертання, що 

складаються з кількох назв. Відхилення у вживанні іменників, які мають форму тільки однини або 

тільки множини. Творення та використання синтетичних і аналітичних форм вищого і найвищого 



7 

 

  

ступенів порівняння якісних прикметників, можливі порушення норми при цьому. Вживання 

займенників, можливі порушення. Особливості відмінювання числівників у СУЛМ та типові 

відхилення від норми. Особливості поєднання кількісних числівників  з іменниками. Стилістичні 

норми вживання дієслівних форм. Норми творення та вживання активних і пасивних 

дієприкметників в українській мові. Поширені відхилення від норми. Особливості використання 

службових частин мови. 

Змістовий модуль 7. Синтаксичні  норми й поширені відхилення від них 

Поняття про синтаксичні мовні норми. Основні закономірності поєднання слів у 

словосполучення. Типові помилки на рівні словосполучення. Норми використання порядку слів у 

реченнях та типові відхилення від них. Роль порядку слів у вираженні змісту речень. Узгодження 

присудка з підметом. Побудова простих речень, ускладнених однорідними і відокремленими 

членами речення. Основні норми побудови складносурядних, складнопідрядних та 

безсполучникових складних речень. Типові відхилення від них. Паралельні синтаксичні 

конструкції в текстах документів. 

Текст як надфразова єдність, або складне синтаксичне ціле. Засоби зв’язку між компонентами 

надфразової єдності, або складного синтаксичного цілого. Структурні типи надфразових єдностей, 

або складних синтаксичних цілих. 

Змістовий модуль 8. Пунктуаційні норми мови 

Тире між підметом і присудком та на місці пропущеного члена речення. Розділові знаки при 

однорідних членах речення. Розділові знаки між однорідними і неоднорідними означеннями. 

Розділові знаки при узагальнювальних словах при однорідних членах речення. Відокремлені 

члени речення та розділові знаки при них. Розділові знаки при звертаннях. Вставні та вставлені 

конструкції. Розділові знаки у складному реченні. Розділові знаки при прямій мові. Розділові 

знаки при нумерації в діловому тексті.  

МОДУЛЬ 3. КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІАЛОГІЧНОЇ МОВИ. КУЛЬТУРА 

НАУКОВОГО ТЕКСТУ  

Змістовий модуль 9. Культура усного фахового спілкування  

Особливості усного спілкування. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. 

Функції та види бесід. Стратегія поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. 

Етикет телефонної розмови. Особливості дипломатичного протоколу. Мистецтво перемовин. 

Прийом відвідувачів. Ділові засідання (наради). Збори. Дискусії. Публічний виступ як важливий 

засіб комунікації переконання. Культура сприймання публічного виступу. Візитна картка 

Змістовий модуль 10. Наукова мовна культура – основа професійної діяльності дослідника 

Наукова мова як комунікативний феномен. Сутність та особливості наукового стилю 

української мови. Культура наукового тексту. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Культура мови 

як елемент загальної 

культури людини 

18 2 6 – – 10 – – – – – – 

Тема 2. 

Загальнокомунікативні 

ознаки культури 

мовлення 

18 2 6 – – 10 – – – – – – 

Тема 3. Орфоепічна 

правильність 

українського мовлення. 

Акцентуаційні норми 

сучасної української 

літературної мови 

18 2 6 – – 10 – – – – – – 

Тема 4. Лексичні 

норми сучасної 

української 

літературної мови  

36 2 14 – – 20 – – – – – – 

Тема 5. Словотвірні та 

правописні норми 
20 2 6 – – 12 – – – – – – 

Тема 6. Морфологічні  

норми  й поширені 

відхилення від них 

36 2 14 – – 20 – – – – – – 

Тема 7. Синтаксичні  

норми  й поширені 

відхилення від них 

38 2 14 – – 22 – – – – – – 

Тема 8. Пунктуаційні 

норми мови 
38 2 14 – – 22 – – – – – – 

Тема 9. Культура 

усного фахового 

спілкування  

24 2 10 – – 12 – – – – – – 

Тема 10. Наукова 

мовна культура – 

основа професійної 

діяльності дослідника 

24 2 10 – – 12 – – – – – – 

Усього годин  270 20 100 – – 150 – – – – – – 

 

                                                                                 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Культура мови як елемент загальної культури людини 

Предмет, мета, завдання курсу «Культура мови». Ортологія – розділ 

науки про культуру мови. Зв’язок з іншими науковими дисциплінами 

(сучасна українська літературна мова, історія мови, стилістика, 

6 
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виразне читання, риторика, психологія, педагогіка). Мова й мовлення. 

Функції мови. Поняття про загальнонаціональну й літературну мову. 

Усна й писемна форми існування української літературної мови. 

Характеристика понять «культура мови» та «культура мовлення». 

Мовні норми. Варіантність мовної норми. Функціональні стилі 

сучасної української мови. Текст і його ознаки. Роль словників у 

підвищенні мовленнєвої культури. Мовний етикет. 

2 Загальнокомунікативні ознаки культури мовлення 

Загальна характеристика комунікативно-стилістичних якостей 

мовлення. Правильність мовлення як одна з основ мовленнєвої 

культури. Точність мовлення як визначальна комунікативна ознака 

мовлення. Засоби досягнення мовної точності у текстах різних стилів. 

Логічність мовлення як головна семантико-синтаксична і стилістична 

ознака мовлення. Зв’язок логічності мовлення з його точністю. 

Загальні і специфічні ознаки логічності в кожному стильовому 

різновиді мовлення. Причини появи алогізмів, шляхи їх усунення. 

Поняття про чистоту мовлення, її зв’язок з правильністю і 

нормативністю. Багатство мовлення як основа мовленнєвого 

мистецтва. Умови  досягнення багатства та різноманітності, джерела. 

Поняття образності й виразності мовлення у зв’язку з його стильовою 

належністю. Засоби та прийоми досягнення образності. Доречність 

мовлення як неодмінна ознака стилістично досконалого за своїм 

змістом і структурою мовлення. Простота, стислість, виразність, 

чіткість мовлення. Етичність і естетичність мовлення як можливість 

реалізації моральності та оцінної емоційності. 

6 

3 Орфоепічна правильність українського мовлення. Акцентуаційні 

норми сучасної української літературної мови 
Орфоепічні норми української літературної мови. Випадки порушення 

орфоепічних норм. Фонетичні та фонематичні помилки. Вимова 

голосних звуків. Вимова приголосних звуків. Вимова звукосполук. 

Вимова слів іншомовного походження. Формування нормованої 

артикуляційної бази. Наголос. Правильне наголошування слів. 

Позиційні чергування фонем. 

6 

4 Лексичні норми сучасної української літературної мови 
Стилістичне значення полісемії. Використання омонімів, паронімів, 

синонімів, антонімів у текстах документів. Випадки мовної 

надмірності та мовної недостатності в текстах документів і усунення 

подібних недоліків. Стилістичне вживання іншомовної лексики. 

Термінологія. Професіоналізми. Фразеологія ділового тексту. Мовні 

штампи. Фразеологія і мовні кліше. Функції фразеологізмів у діловій 

мові. Основні типи фразеологічних зворотів офіційно-ділового стилю. 

Нормативне використання типових мовних зворотів. 

14 

5 5. Словотвірні та правописні норми 
Способи словотвору і вживання деяких афіксів. Правила переносу 

слів. Правопис голосних. Позначення голосних у російських та в 

інших слов’янських власних назвах. Складні випадки перекладу 

прізвищ українською мовою. Голосні у префіксах іншомовного 

походження. Правопис приголосних. Подовження та подвоєння 

приголосних. Спрощення в групах приголосних. Зміни приголосних 

при словотворенні та словозміні. Правопис слів іншомовного 

походження. Вживання м’якого знака та апострофа. Правопис 

префіксів. Вживання великої літери. Основні правила вживання 

6 
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великої літери у складноскорочених словах. Правопис складних слів. 

Написання складноскорочених слів і графічних скорочень. Типи 

скорочень. 

6 Морфологічні  норми й відхилення від них 

Правопис відмінкових закінчень іменників. Написання закінчень 

родового відмінка однини іменників чоловічого роду II відміни. 

Паралельне вживання закінчень -а(-я) та -у(-ю) в іменниках чоловічого 

роду II відміни. Типові відхилення при відмінюванні іменників. 

Відхилення у вживанні родових форм іменників. Рід та особливості 

вживання назв осіб за професією, посадою, званням у текстах 

документів. Паралельні форми вживання назв осіб за професією, 

посадою, званням. Відмінювання власних особових назв у текстах 

документів. Відмінювання прізвищ, імен та по батькові. Правила 

відмінювання географічних назв. Кличний відмінок іменників. 

Звертання, що складаються з кількох назв. Відхилення у вживанні 

іменників, які мають форму тільки однини або тільки множини. 

Творення та використання синтетичних і аналітичних форм вищого і 

найвищого ступенів порівняння якісних прикметників, можливі 

порушення норми при цьому. Вживання займенників, можливі 

порушення. Особливості відмінювання числівників у СУЛМ та типові 

відхилення від норми. Особливості поєднання кількісних числівників  

з іменниками. Стилістичні норми вживання дієслівних форм. Норми 

творення та вживання активних і пасивних дієприкметників в 

українській мові. Поширені відхилення від норми. Особливості 

використання службових частин мови. 

14 

7 Синтаксичні  норми й поширені відхилення від них 
Поняття про синтаксичні мовні норми. Основні закономірності 

поєднання слів у словосполучення. Типові помилки на рівні 

словосполучення. Норми використання порядку слів у реченнях та 

типові відхилення від них. Роль порядку слів у вираженні змісту 

речень. Узгодження присудка з підметом. Побудова простих речень, 

ускладнених однорідними і відокремленими членами речення. Основні 

норми побудови складносурядних, складнопідрядних та 

безсполучникових складних речень. Типові відхилення від них. 

Паралельні синтаксичні конструкції в текстах документів. 

Текст як надфразова єдність, або складне синтаксичне ціле. Засоби 

зв’язку між компонентами надфразової єдності, або складного 

синтаксичного цілого. Структурні типи надфразових єдностей, або 

складних синтаксичних цілих. 

14 

8 Пунктуаційні норми мови 

Тире між підметом і присудком та на місці пропущеного члена 

речення. Розділові знаки при однорідних членах речення. Розділові 

знаки між однорідними і неоднорідними означеннями. Розділові знаки 

при узагальнювальних словах при однорідних членах речення. 

Відокремлені члени речення та розділові знаки при них. Розділові 

знаки при звертаннях. Вставні та вставлені конструкції. Розділові 

знаки у складному реченні. Розділові знаки при прямій мові. Розділові 

знаки при нумерації в діловому тексті.  

14 

9 Культура усного фахового спілкування  
Особливості усного спілкування. Індивідуальні та колективні форми 

фахового спілкування. Функції та види бесід. Стратегія поведінки під 

час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної 

10 
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розмови. Особливості дипломатичного протоколу. Мистецтво 

перемовин. Прийом відвідувачів. Ділові засідання (наради). Збори. 

Дискусії. Публічний виступ як важливий засіб комунікації 

переконання. Культура сприймання публічного виступу. Візитна 

картка. 

10 Наукова мовна культура – основа професійної діяльності 

дослідника 

Наукова мова як комунікативний феномен. Сутність та особливості 

наукового стилю української мови. Культура наукового тексту. 

10 

 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Культура мови як елемент загальної культури людини 10 

2 Загальнокомунікативні ознаки культури мовлення 10 

3 Орфоепічна правильність українського мовлення. Акцентуаційні 

норми сучасної української літературної мови 
10 

4 Лексичні норми сучасної української літературної мови 20 

5 Словотвірні та правописні норми 12 

6 Морфологічні  норми  й поширені відхилення від них 20 

7 Синтаксичні  норми  й поширені відхилення від них 22 

8 Пунктуаційні норми мови 22 

9 Культура усного фахового спілкування 12 

10 Наукова мовна культура – основа професійної діяльності дослідника 12 

 

 

8. Методи навчання 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні, практичні вправи, робота в 

Інтернеті, самостійна робота, складання схем, порівняльних таблиць та есе, розв’язання тестових 

завдань, відповіді на питання. 

 

9. Методи контролю 

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, які 

передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних занять і передбачає перевірку знань студентів з 

окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає кафедра. 

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання після закінчення 

логічно завершеної частини лекційних і практичних занять з дисципліни – модуля. Завданням 

модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблення умінь 

самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст кількох тем дисципліни, умінь 
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публічно чи письмово представити певний матеріал. Формою модульного контролю є модульна 

контрольна робота. Семестровий контроль проводиться у формі заліку в 1 семестрі та іспиту в 2 

семестрі в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, 

встановлені робочим навчальним планом та графіком навчального процесу. Відповідно до видів 

контролю набутих студентом знань і вмінь, рейтингова система оцінювання передбачає 

використання наступних видів рейтингових оцінок: поточна, контрольна модульна, підсумкова 

модульна, підсумкова з дисципліни. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Підсумковий контроль – 20 балів; 

рубіжне тестування – 5 балів; 

реферат – 10 балів; 

відповідь на практичному занятті – 5 балів; 

звіт про самостійну роботу – 5 балів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Ілюстративно-картографічний матеріал. 

3. Підручники та навчальні посібники. 

4. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД). 

5. Профільні ресурси Інтернету. 
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12. Рекомендована література 

 

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – 4-е вид., перероб. і 

доп. –  К. : Українська книга, 1997. – 336 с.  

2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів, 1990. – 520 с. 

3. Бевзенко С. П. Сучасна українська мова : Синтаксис : навч. посіб. / С. П. Бевзенко, 

Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. – К. : Вища шк., 2005. – 270 с. 

4. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови / Н. В. Ботвина. – К. : 

«АртЕк», 1999. – 264 с. 

5. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. 

ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. 

6. Волкотруб Г. Й. Практична стилістика української мови: навч. посіб. / Г. Й. Волкотруб. – 

Тернопіль, 2004. 

7. Головащук І. С. Російсько-український словник сталих словосполучень / І. С. Головащук. – 

К., 2001. – 640 с. 

8. Головащук  І. С. Словник наголосів : понад 20 000 слів / І. С. Головащук. – К. : Наукова 

думка, 2003. – 320 с. 

9. Головащук С. І. Орфографічний словник української мови / С. І. Головащук, М. М. Пещак. 

– К. : Довіра, 1994. – 864 с. 

10. Головащук С. І. Українське літературне слововживання / С. І. Головащук. – К., 2002. – 

319 с. 

11. Гринчишин Д. Г. Словник паронімів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. О. Сербенська. 

– К. : Радянська школа, 1986. – 222 с. 

12. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2003. – 536 с. 

13. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посіб. / М. В. Гуць, 

І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – К. : Міжнародна агенція «BeeZone», 2004. – 336 с. 

14. Довідник з культури мови : посібник / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Н. М. Сологуб та ін. / 

За ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Вища школа, 2005. – 399 с. 
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