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ЛЕКСИЧНІ НОРМИ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ 

СПРАВИ 

 

  Слово – розум, думка, чуття, 

                                      які без нього не мали б ні 

                                   значення, ні означення.  

                                 Маємо дорожити ним, 

                                   тримати його в чистоті,  

            оберігати. 

М. Олійник 

 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що 

майбутні фахівці з інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи (далі ІБАС) під час навчання у вищому навчальному 

закладі повинні набути навичок вільного володіння культурою 

усного й писемного ділового спілкування, уміння грамотно 

застосовувати їх до потреб фахового спілкування.  

Мета статті – формування культури усного й писемного 

ділового спілкування майбутніх фахівців з ІБАС. 

Завдання дослідження – обґрунтування комунікативного 

використання мовних засобів у діловому спілкуванні. 

На нашу думку, від правильного вживання лексичних 

засобів сучасної української літературної мови в професійному 

спілкуванні (у першу чергу, під час складання службових 

документів) залежить розуміння змісту документа реципієнтом. 

Найчастіше відхилення від лексичних норм трапляються тоді, 

коли автори службових документів не розрізняють пароніми, 

уживають слова в невластивому для них значенні, неправильно 

перекладають слова з російської мови тощо. 

Питанням дотримання лексичних норм приділяла увагу 

значна кількість науковців, зокрема Г. Й. Волкотруб [1], 



Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар [3], В. Лоєнко [4], О. Олійник [5], 

І. Харлампович [7] та багато інших дослідників. 

У нашому дослідженні ми зупинимося на складних 

випадках у словорозрізненні, на які необхідно звернути увагу 

майбутнім фахівцям з інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи. 

Грати роль – відігравати роль 

Грати роль – так кажуть про роботу актора. 

Відігравати роль – мати важливе значення: відігравати 

значну, суттєву (неабияку) роль.  

Поширювати – розповсюджувати 

Поширювати – збільшувати в обсязі, масі чи просторі: 

вплив, діяльність, досвід, знання, ідеї, ініціативу, інформацію, 

хворобу, чинний розпорядок на співробітників, чутки. 

Розповсюджувати – роздавати, передавати, продавати 

багатьом для придбання: газети, запрошення, книжки, лотерейні 

білети, періодичні видання, речі, ядерну зброю. 

Слугувати – служити 

Слугувати – матеріалом, відправною точкою. 

Служити – у війську, в армії. 

Виключний – винятковий 

Виключний, тобто лише, тільки – який поширюється 

тільки на когось, щось (виключно для співробітників 

акціонерного товариства, виключна компетенція, виключні 

обставини). 

Винятковий уживається у значенні дуже, особливо, 

надзвичайно – той, що становить виняток із загальних правил, 

особливий, надзвичайний, феноменальний тощо (університет 

має винятково важливе значення, виняткова ситуація, виняткова 

оперативність, винятковий закон, винятковий випадок, 

винятковий характер). 

Вірно – правильно 

У діловому мовленні на позначення ‘правильно’ не 

можна вживати прислівник вірно: правильно (слушно, 

справедливо) зауважив, а не вірно зауважив; правильна думка. 

Нормативним є вживання у словосполученнях вірно 

любити, вірний собі, вірне кохання, вірні друзі. 

Скасувати – відмінити 



Скасувати – договір, угоду, закон, постанову, указ, 

карткову систему, сказане; відмінити – збори, засідання, нараду, 

спектакль, конференцію. 

Працювати – трудитися 

Усталеними є словосполучення з дієсловом працювати 

(секретарем, на посаді архівіста), трудитися має стилістичний 

відтінок урочистості: трудитися на благо Вітчизни, на ниві 

просвіти тощо. 

Запроваджувати – упроваджувати 

Упроваджувати – відповідник до російського 

‘внедрять’: упроваджувати електронний документообіг, а 

запроваджувати в перекладі з російської – ‘вводить’ – 

запроваджувати у практику, запроваджувати 8-годинний 

робочий день. Іноді запроваджувати може позначати і 

‘внедрять’, і ‘вводить’: запроваджувати у виробництво, 

запроваджувати нові інформаційні технології. 

Напрям – напрямок 

Напрям – діяльності, поглядів. 

Напрямок – руху, вітру. 

Положення – становище – стан 

Положення означає розташування у просторі: 

вертикальне положення, географічне положення, положення 

речі, предмета; розташування тіла або його частин: положення 

рівноваги, положення рук, положення тіла; певне теоретичне 

твердження чи думку: положення про вибори, положення Поля 

Отле про документологію; зведення правил, законів: основні 

положення закону, статуту, указу, правил. 

Становище – це події, обставини життя, ситуація 

(міжнародне, економічне, скрутне, смішне становище, 

фінансове становище; місце, роль у суспільному житті, 

професійному середовищі, родині: високе, залежне, майнове, 

панівне, привілейоване, рівноправне, службове, суспільне 

становище). 

Слово стан означає сукупність певних явищ чи 

процесів: надзвичайний стан, стан здоров’я, психічний стан 

людини, фізичний стан рідини, стан справ, стан речей, робочий 

стан, санітарний стан, стан облоги, стан невагомості; 



газоподібний стан, твердий стан; соціальну групу людей: 

родинний стан, сімейний стан, соціальний стан [2, с. 212].  

Приводити – призводити 

Дієслово приводити до чогось уживається у значенні 

‘зумовлювати, спричиняти що-небудь’: привести до перемоги, 

до успіху, у рух. 

Призводити до чогось – це спричиняти тільки негативні 

наслідки: призвести до нещастя, до втрат, до знищення. 

Чинний – діючий 

Чинний (а, е) – той, що має юридичну силу: правила, 

закон, розклад, договір, постанова, законодавство. 

Діючий (а, е) – той, що функціонує, працює: уряд, армія, 

модель, устаткування, потужність, сила, напруга, вулкан, фонд. 

Обсяг – об’єм 

Російське слово объём українською мовою залежно від 

контексту перекладається словами обсяг та об’єм. 

Об’єм – означає величину якогось тіла із замкнутими 

поверхнями завдовжки, завширшки і заввишки, вимірюється в 

кубічних одиницях: об’єм пакування, повітря, посудини, 

приміщення, простору, рідини, тіла, циліндра тощо; у медицині 

– об’єм серця, легень, дихальний об’єм, питомий об’єм. 

Обсяг – це позначення кількості, меж, величини: обсяг 

бюджету, випуску продукції, виробництва, документообігу, 

друкований обсяг видання, обсяг інформації, знань, 

капіталовкладень, книжки, контролю, перевезень, поставки, 

програми, робіт, статті. 

Збігаються – співпадають 

Збігаються – думки, погляди. 

Співпадають – площини, поверхні, отвори. 

Бік – сторона 

У мовній практиці усталилася синтаксична конструкція з 

одного боку, з іншого боку. Нею послуговуються при зіставленні 

чи переліку. 

Іменник сторона вживається в офіційних, юридичних 

документах у складі термінів: винна сторона, позовна сторона, 

потерпіла сторона, високі договірні сторони. 

Іменник бік уживається у словосполученнях: лицьовий, 

зворотний, тіньовий, позитивний бік; бути на чийомусь боці, 



привернути на свій бік; погляд з боку, з усіх боків; хитатися в 

бік кого (чого). 

Ненормативним є вживання слова сторона в значенні 

погляд, точка зору, наприклад: Із фінансово-економічної 

сторони ця організація є рентабельною.  

Правильно: Із фінансово-економічного погляду ця 

організація є рентабельною. 

Ємність – місткість 

Російське слово ёмкость перекладається українською 

мовою як ємність та місткість. 

Ємність – в обчислювальній техніці та зв’язку – 

характеристика запам’ятовувального пристрою, носія даних, 

каналу зв’язку: ємність у байтах, ємність дисплея; ємність 

запам’ятовувального пристрою, ємність каналу зв’язку, ємність 

телефонної станції, інформаційна ємність; у фізиці – величина, 

що характеризує нагромадження заряду: ємність акумулятора, 

теплоємність речовини, електроємність. 

Місткість – характеристика математичних об’єктів: 

місткість множини, місткість області; економічний показник, що 

характеризує споживання або вміст ресурсів: електромісткість 

продукції, енергомісткість продукції, місткість ринку, 

тепломісткість продукції. 

Зумовлювати – обумовлювати 

Зумовлювати – бути причиною (чогось); створювати 

передумови. 

Обумовлювати – обмежувати певною умовою, 

застереженням. 

Численні – чисельні 

 Численні – чисельні розрізняють таким чином: 

чисельний – який стосується числа, виражається числовим 

виразом, кількісний: чисельний показник, аналіз, перевага, 

численний – який складається з великої кількості кого-, чого-

небудь, наявний у великій кількості: численний натовп, 

маніфестація, численні (багаторазові) випадки.  

Комунікативний – комунікаційний 

Прикметник комунікаційний має значення ‘який 

стосується комунікації – шляхів сполучення, транспорту, ліній 

зв’язку тощо’: комунікаційні труби. Комунікативний – ‘який 



стосується комунікації як спілкування, інформації’: 

комунікативна функція, документно-комунікативна система [2, 

с. 210]. 

Дзвонити – телефонувати 

Дзвонити – у дзвони, у двері, телефонувати – до 

міністерства, директорові. 

Багато – чимало 

Чимало має відтінок розмовного мовлення, тому це 

слово можна використовувати у виступах на зборах, нарадах 

тощо. Прислівник багато уживається в офіційно-діловому 

стилі. 

Заслухати – прослухати – вислухати 

Заслухати стосується офіційних повідомлень, нарад, 

зборів тощо: делегати заслухали звіт голови комітету. 

Прослухати означає слухати щось з початку до кінця: 

прослухали оголошення, прослухали курс лекцій. 

Дієслово вислухати характеризує акт розмови: 

вислухати співрозмовника, вислухати вимоги тощо. 

В офіційно-діловому мовленні перевага надається 

дієслову заслухати: планується заслухати звіти голів фракцій [2, 

с. 208]. 

Білет – квиток 

Справа тут полягає у мовній традиції: де, у якій ситуації 

папірець називали білет, а де й коли говорили квиток. Так, 

квиток – картка, що дає право проїзду на транспорті: квиток в 

один кінець, залізничний квиток, зворотний квиток, трамвайний 

квиток, проїзний квиток; можливість відвідувати театр, музеї, 

виставки тощо: вхідний квиток, театральний квиток, а також 

квитком називають документ, який засвідчує членство в якійсь 

організації: журналістський квиток, партійний квиток, 

профспілковий квиток, студентський квиток, читацький квиток, 

членський квиток тощо. Слово білет уживається значно рідше: у 

значенні цінний папір у фінансовій та інших галузях діяльності 

– банківський білет,  білет державного банку, білет державної 

позики, білет державної скарбниці (рос. государственный 

казначейский билет), депозитний білет, заставний білет, 

кредитний білет, ломбардний білет, лотерейний білет; питання 



для тих, хто складає іспити чи заліки – екзаменаційний білет [6, 

с. 130].  

Обробка – опрацювання 

Обробка – надання чомусь потрібного вигляду, 

доведення до певного стану; упорядкування, удосконалення 

чогось: обробка деталі. 

Опрацювання – глибоке вивчення чогось, ознайомлення 

з чимось: опрацювання вхідної кореспонденції, опрацювання 

документів, опрацювання інформації. 

Додержувати – додержуватися 

Додержувати – слова, обіцянки, порядку. 

Додержуватися – курсу, переконань. 

Таким чином, дотримання лексичних норм є необхідним 

для правильного розуміння тексту службового документа 

реципієнтом. Власне тому майбутній фахівець у сфері ДЗУ 

повинен  старанно вивчати лексичні норми сучасної української 

мови, застосовувати у своїй практичній діяльності тлумачні 

словники, посібники, довідники з культури мови. Ґрунтовне 

знання лексичних норм – запорука успіху в подальшій 

професійній діяльності, оскільки фахівець у сфері ДЗУ повинен 

уміти грамотно укладати документи, дотримуючись вимог не 

лише до оформлення реквізитів, а й до тексту службового 

документа. 
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У статті досліджуються особливості формування 

культури усного й писемного ділового спілкування майбутніх 

фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, 

акцентується увага на використанні лексичних норм сучасної 

української літературної мови у професійному спілкуванні. 

 

В статье исследуются особенности формирования 

культуры устного и письменного делового общения будущих 

специалистов в сфере информационного, библиотечного и 

архивного дела, акцентируется внимание на использовании 

лексических норм современного украинского литературного 

языка в профессиональном общении. 

 

In the article the features of formation of culture of oral and 

written business communication of future specialists in the field of 

information, library and archives, focuses on the use of lexical norms 

of modern Ukrainian literary language in professional 

communication. 

 


