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1.  Особливості усного спілкування. 

Усне спілкування є формою реалізації мовної діяльності за допомоги звуків

(процес говоріння). Спілкування використовується в різних сферах діяльності

людини. Вирізняють такі особливості усного спілкування:

- первинне;
- монологічне, діалогічне, полілогічне;
- розраховане на певних адресатів у конкретній ситуації;
- непідготовлене заздалегідь (як правило);
- живе, без старанного мовного оформлення;
- імпровізоване;
- передбачає  використання  невербальних  засобів  (інтонація,  міміка,

жести);
- чітко індивідуалізоване;
- емоційне й експресивне;
- наявні повтори й перебивання;
- є повернення до вже сказаного;
- обмежене в часі;
- залежить від комунікативної ситуації.

Усне професійне спілкування відбувається на трьох рівнях: 1) «згори – вниз»

(керівник  −  підлеглий);  2)  «знизу  –  вгору»  (підлеглий  −  керівник);  3)  по

горизонталі (підлеглий − підлеглий).

2. Провідміняйте  імена  та  імена  по  батькові.  Анастасія  Олександрівна,

Софія Андріївна, Петро Тимофійович, Іван Ісакович.

Н. Анастасія Олександрівна 

Р. Анастасії Олександрівни 

Д. Анастасії Олександрівні 

Зн. Анастасію Олександрівну 

Ор. Анастасією Олександрівною 

М. Анастасії Олександрівні 

Кл. Анастасіє Олександрівно 
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Н. Софія Андріївна

Р. Софії Андріївни 

Д. Софії Андріївні

Зн. Софію Андріївну

Ор. Софією Андріївною

М. Софії Андріївні

Кл. Софіє Андріївно

Н. Петро Тимофійович

Р. Петра Тимофійовича

Д. Петрові (-у) Тимофійовичу

Зн. Петра Тимофійовича

Ор. Петром Тимофійовичем

М. Петрові (-і) Тимофійовичу

Кл. Петре Тимофійовичу

Н. Іван Ісакович

Р. Івана Ісаковича

Д. Іванові (-у) Ісаковичу

Зн. Івана Ісаковича

Ор. Іваном Ісаковичем

М. Іванові (-і) Ісаковичу

Кл. Іване Ісаковичу

3. Провідміняйте словосполучення. 327 осіб, 147-й рейс, півтори хвилини.

Н. триста двадцять сім осіб

Р. трьохсот двадцяти (двадцятьох) семи (сімох) осіб
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Д. трьомстам двадцяти (двадцятьом) семи (сімом) особам

Зн. трьохсот двадцяти (двадцятьох) семи (сімох) осіб

Ор. трьомастами двадцятьма (двадцятьома) сьома (сімома) особами

М. (на) трьохстах двадцяти (двадцятьох) семи (сімох) особах

Н. сто сорок сьомий рейс

Р. ста сорока сьомого рейсу

Д. ста сорока сьомому рейсу

Зн. сто сорок сьомий рейс

Ор. ста сорока сьомим рейсом

М. ста сорока сьомому рейсі

Н. півтори хвилини

Р. півтори хвилини

Д. півтори хвилинам

Зн. півтори хвилини

Ор. півтори хвилинами

М. півтори хвилинах

4. Поясніть,  чим  різняться  подані  пари  слів.  Розкрийте  ці  відмінності,

вводячи слова у речення. 

Сусідній-сусідський, будова-будівля, споживчий-споживацький, регіон-район,

хворий-хворобливий

Сусідній –  розташований поруч,  поблизу  кого-,  чого-небудь.  У сусідньому

селі мешкають родичі Марії. 

Сусідський  –  прикм.  до  сусід,  сусідка,  сусіда.  Належний сусідові,  сусідці,

сусідам. На сусідському подвір’ї ріс високий кипарис.
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Будова  – 1)  місце,  де  відбувається  будівництво.  Старший брат  працює  на

будові інженером; 2) розміщення, взаємне розташування частин чого-небудь.

Атмосфера Землі має складну будову.

Будівля – архітектурна споруда. Нова будівля на Подолі вирізняється з-поміж

інших стилем.

Споживчий  – який  служить  для  задоволення  потреб  споживання.  Уряд

затвердив споживчий кошик українця. 

Споживацький  – який  прагне  до  задоволення  власних  потреб,  ігноруючи

суспільні інтереси. Людина споживацького типу намагається з усього мати

користь. 

Регіон – певна територіальна одиниця, що вирізняється специфічними рисами

(географічними, геологічними, економічними тощо). Київська область – один

з регіонів України. 

Район – адміністративно-територіальна одиниця, яка є складовою частиною

області  та  великих  міст.  Печерський  район  Києва  –  це  найменший  за

територією і населенням район. 

Хворий – який має яку-небудь хворобу, нездужає; нездоровий. Хворий грипом

поширює вірус на відстань до двох метрів. 

Хворобливий –  який  легко піддається  хворобам,  часто  хворіє.  Хворобливе

обличчя характеризується зникненням зовнішніх проявів емоційних реакцій.

5. Відредагуйте речення. Запишіть правильний варіант. 

Абсолютна  більшість  цих  наказів  виконана.  На  повістці  денній  було  два

запитання.  Справа  рухається  дуже  повільно.  Мені  прийшлося  писати

резолюцію.

Більшість наказів виконана. На порядку денному було два питання. Справа

просувається поволі. Мені довелося накладати резолюцію.


