
1.  Наголос в українській мові. Власне українські 

відповідники до запозичених слів.  

 

2.  У Львові чи в Львові: правильне використання 

у/в, і/й. Написання літери ґ в українських 

словах.  

 

3.  Щоб відвідувати тиждневий тренінг, купив 

проїздний на метро й зробив 2 помилки: 

спрощення звуків в українській мові. 

Студенський чи студентський, агенство чи 

агентство, нью-йоркський чи нью-йорцький: 

чергування звуків в українській мові. 

 

4.  Типові мовні помилки: суржик, кальки з 

російської, правильне вживання слів.  

 

5.  Типові мовні помилки: суржик, кальки з 

російської, правильне вживання слів.  

 

6.  Ефективний чи ефектний? Вираз чи вислів? 

Громадський чи громадянський? 

Інформативний чи інформаційний? Про 

різницю цих та інших таких слів, що звуться 

паронімами. 

 

7.  Написання м'якого знака.  

8.  Написання апострофа.   

9.  Подвоєння та подовження звуків: чому 

«піцца» та «експрессо» в меню відлякають 

філолога, а «довгожданний» вихідний просто 

«довгожданий» 😊  

 

10.  Велика літера. Лапки.   

11.  Рід іменників (шампунем чи шампунню, 

високий чи висока ступінь). Імена по батькові 

(Андрійович чи Андрієвич). Типові помилки в 

іменниках. 

 

12.  Кличний відмінок: як правильно звернутися 

до колеги, клієнта чи друга на ім'я. 

 

13.  Харкова чи Харкову? Документа чи 

документу? Рахунка чи рахунку? 

Написання закінчень -а,-я/-у, -ю. 

 

14.  Відмінювання числівників.  

15.  Як правильно відповісти на питання «Котра 

година?» та сполучити числівник з іменником 

(два долара чи два долари?). Правильне 

вживання назву місяців (з 8 Березням чи 8 

Березня?). 

 



16.  Типові помилки в прикметнику (самий 

відомий, більш відоміший тощо) та 

займеннику (їх книга чи їхня?). 

 

17.  Типові промилки при вживанні дієслова (їси 

чи їсиш, клеєш чи клеїш, оточуючі чи 

оточення). 

 

18.  Написання прислівників.  

19.  Розділові знаки: тире між підметом і 

присудком. 

 

20.  Розділові знаки при однорідних та звертаннях  

21.  Розділові знаки при вставних та вставлених 

конструкціях. Відокремлені додатки.  

 

22.  Розділові знаки при дієприкметникових та 

дієприслівникових зворотах.  

 

23.  Розділові знаки в складносурядному реченні.  

24.  Розділові знаки в складнопідрядному реченні.   

25.  Розділові знаки в безсполучниковому реченні.   

26.  Написання резюме.  

27.  Листування з клієнтами, партнерами. 

Листування одне з одним. 

 

28.   Гарний текст українською – це як? 

(стилістика, мовне оформлення). 

 

29.  Співбесіда українською: моделювання у класі.  

30.  Спілкування з клієнтами по телефону.  

 

*кожен урок, окрім роботи з грамотністю, передбачає також розмовну практику, 

щоб удосконалити навички говоріння українською мовою 


