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2. Навчальна  програма дисципліни. 
3. Робоча навчальна програма дисципліни. 
4. Програма навчальної, технологічної і професійної практик (не передбачено 

навчальним планом). 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів.  
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14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми 

навчання. 
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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної (варіативної) навчальної  дисципліни «Українська мова 

за професійним спрямуванням» складена Казанжи О. В. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки ступеня бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна 

освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: ділові папери та ділова комунікація. 

Міждисциплінарні зв’язки: сучасна українська мова, основи культури мовлення, етика. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

ознайомлення студентів з питаннями сучасного ділового мовлення: поняттям мовної норми, офіційно-

ділового стилю, класифікації, складання і оформлення документів, а також аналізом кожного окремого 

їх виду.  

Завдання: 

 поглибити знання студентів зі шкільного курсу української мови; 

 розкрити основні відомості про нормативність сучасної української літературної мови 

 (фонетичні, орфоепічні, акцентуаційні, графічні, лексичні, фразеологічні, граматичні, 

 пунктуаційні, стилістичні норми); 

 сформувати вміння й практичні навички комунікативно виправдано користуватися 

 засобами мови в різних сферах ділового мовлення; 

 збагатити активний словник студентів термінологічною й фаховою лексикою 

 галузевого й педагогічного спрямування; 

 подати відомості про найпоширеніші види документації, домогтися засвоєння правил 

 їх укладання. 

 навчити студентів працювати з текстами різних стилів і жанрів залежно від мети 

 мовлення й сфери спілкування; сприяти більш свідомому та якісному засвоєнню інших 

академічних курсів. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

загальнопредметні: 

 здатність використовувати, узагальнювати та аналізувати інформацію, ставити цілі і 

знаходити шляхи їх досягнення у галузі початкової освіти в умовах постійних змін у 

суспільстві; здатність до застосування різноманітних методів наукового дослідження, 

уміння використовувати їх у професійній діяльності початкової школи; формулювати 

думку з використанням наукових термінів; 

 здатність логічно правильно, аргументовано і чітко будувати усне та писемне мовлення, 

володіти навичками ведення дискусії та полеміки; 

 здатність працювати в будь-якому колективі, нести відповідальність за підтримання 

партнерських стосунків; 

 здатність використовувати цивільний кодекс. Правові та моральні норми в соціальній 

взаємодії та реалізації цивільної відповідальності у галузі початкової освіти; 

 здатність застосовувати основні методи захисту учнів початкової школи і населення від 

можливих наслідків, аварій. Катастроф, стихійних лих; техніку безбеки у початковій 

школі та громадських місцях; 

 здатність самостійно добирати та опрацьовувати історичні наукові документи, науково-

популярні та наукові джерела; порівнювати інформацію з різних джерел; узагальнювати 

і критично оцінювати історичні та наукові факти, узагальнювати і критично оцінювати 

історичні та інші події і явища, визначати їх суть, причинено-наслідкові зв’язки між 

ними; виділяти основне об’єктивне і суб’єктивне; робити висновки та узагальнення; 



 здатність працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах з метою 

реалізації завдань початкової освіти; 

 здатність вільно володіти українською мовою як державною та однією з іноземних мов 

на рівні, необхідному для виконання професійних завдань у галузі початкової освіти; 

 здатність використовувати методи і засоби для зміцнення здоров’я і забезпечення 

повноцінної соціальної та професійної діяльності у галузі початкової освіти; 

 здатність з повагою та дбайливо ставитись до історичної спадщини і культурних 

традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні відмінності у суспільстві. 

 

фахові : 

 здатність використовувати нормативно-правові документи у професійній діяльності у галузі 

початкової освіти; 

 здатність використовувати основні закони гуманітарних дисциплін у галузі початкової 

освіти; 

 здатність володіти різними видами мовлення, основами культури усного і писемного 

мовлення, базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях 

спілкування; 

 вміння оперувати сукупністю теоретичних знань, практичних умінь, навичок, ставлень, 

досвіду, що дають змогу здійснювати пошукову, евристичну діяльність, самостійно 

здобувати нові знання, аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу в 

початковій школі; 

 здатність до професійного самовдосконалення, постійного поповнення своїх знань, 

розвитку своїх розумових здібностей, користування своїми інтелектуальними і творчими 

можливостями, професійними навичками у початковій освіті; 

 здатність і готовність до спілкування з іншими людьми, повноцінно оволодіти різними 

видами мовленнєвої діяльності як засобом спілкуванні; 

 здатність розуміти зміст і головну думку усних і письмових висловлювань; 

 вести діалог з дотриманням правил мовленнєвого етикету; 

 будувати повноцінні в комунікативному аспекті усні й письмові зв’язні висловлювання; 

 готовність до володіння доступним і необхідним обсягом мовних знань, застосовувати 

мовні засоби у власному усному й писемному мовленні відповідно до орфоепічних, 

лексичних,граматичних,орфографічних, синтаксичних, стилістичних норм літературної 

мови. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Основні поняття української літературної мови 

 

Тема 1. Літературна мова. Норми літературної мови 

Літературна мова. Орфоепічні норми. Фонетичні норми. Акцентуалогічні норми. Граматичні 

норми (морфологічні та синтаксичні). Орфографічні норми. Пунктуаційні норми. Лексичні 

норми. Словотвірні норми. 

 

Тема 2. Орфоепічні норми української літературної мови 

Орфоепічні (від гр. orthos – прямий, правильний і epos – мова) – визначають правильну вимову 

звуків у різних позиціях, у сполученнях з іншими звуками, у граматичних формах, групах слів 

та окремих словах. Крім цього, вони включають і норми наголошування слів та інтонацію, адже 

«У поняття вимови входять, поряд з питаннями наголосу та інтонації, характеристика основних 

звуків мови (фонем), їх якість, їх зміни в певних фонетичних умовах». 

 



Тема 3. Граматичні норми української літературної мови 

Морфологічні (від гр. morphe – форма і logos – слово) норми регулюють правила вживання 

граматичних форм роду, ступенів порівняння прикметників, прислівників, особових і наказових 

форм дієслів тощо. Синтаксичні (від гр. syntaxis – побудова, зв’язок) визначають правила 

відбору варіантів при побудові словосполучень і речень. 

Тема 4. Лексичні норми української літературної мови 

Лексичні визначають лексичну сполучуваність, розрізнення значень і значеннєвих відтінків 

слів. Культура мови людини залежить від правильного вживання антонімів, синонімів, 

паронімів, фразеологізмів тощо. Помилки на лексичному рівні переважно виникають унаслідок 

українсько-російського білінгвізму. 

 

Тема 5.Орфографічні та пунктуаційні норми української літературної мови 

Орфографічні (від гр. orthos – прямий, правильний і grapho – пишу) – загальноприйняті 

правила передачі мови на письмі. Найчастіше трапляється порушення таких норм: написання 

м’якого знака, апострофа, власних назв тощо. Пунктуаційні (нім. Punktuation від лат. punktum – 

крапка) визначають правильне вживання розділових знаків. 

 

Тема 6. Стилі сучасної української літературної мови 

Поняття про стиль. Художній стиль. Розмовний стиль. Публіцистичний стиль. Науковий стиль. 

Офіційно-діловий стиль. Конфесійний стиль. Епістолярний стиль. Сфери використання та 

ознаки стилів. 

 

Кредит 2. Культура професійного спілкування 

 

Тема 1. Якості професійного мовлення вчителя 

Правильність мовлення. Доречність мовлення. Логічність мовлення. Точність мовлення. 

Чистота мовлення. Багатство мовлення. 

 

Тема2. Точність мовлення вчителя початкової школи та засоби її досягнення у 

професійній сфері 

Точність реалізується найперше лексичними ресурсами мови, тобто виявляється на рівні 

слововживання. Точність слововживання – це ступінь відповідності значення слова у 

повідомленні його семантики за тлумачним словником. Розрізняють такі ступені точності 

слововживання: точне, частково неточне, повністю неточне. Багатозначні слова. Синоніми. 

Антоніми. Пароніми. Позамовні фактори досягнення точності мовлення. 

 

Тема 3.Логічність професійного мовлення вчителя початкової школи 

Логічність як ознака культури мовлення формується на рівні мислення – мова – мовлення, 

залежить від міри володіння прийомами мисленнєвої діяльності, знання законів логіки і 

базується на знаннях об’єктивно-реальної дійсності, тобто перебуває в тісному зв’язку з 

точністю. Предметна логічність. Понятійна логічність. Вимоги до логічного мовлення у фаховій 

та особистісній комунікації. Логіка викладу та стильова диференціація мови 

 

Тема 4. Культура усного фахового мовлення 

Усна форма фахової мови. Культура публічної монологічної мови. Культура професійної 

діалогічної мови. Правила етикету щодо ведення телефонної розмови 

 

Кредит 3. Особливості створення й функціонування документів 

 

Тема 1. Загальні вимоги до укладання та оформлення документів 



Документ як основний вид офіційно-ділового стилю.. Критерії класифікації документів. 

Реквізит _елемент документа. Вимоги до мови ділових паперів. 

 

Тема 2. Організаційні та розпорядчі документи 

Вказівка. Наказ. Постанова. Розпорядження. Інструкції. Положення. Правило. Статут. 

 

Тема 3. Довідково-інформаційні документи 

Анотація. Відгук. Рецензія. Висновок. Довідка. Огляд. Доповідна записка. Пояснювальна 

записка. Запрошення. Звіт. Лист. Оголошення. План. Протокол. Витяг з протоколу. Стаття. 

Пресс-реліз. Наукова робота (реферат, тези, конспект). Телеграма. Адреса. Телефонограма. 

Радіограма. Факс. 

 

Тема 4. Обліково-фінансові документи. 

Акт. Доручення. Розписка. Список. Таблиця. Накладна. 

 

Тема 5. Особисті офіційні документи 

Автобіографія. Резюме. Заява. Пропозиція. Скарга. Характеристика. Трудовіа книжка. 

Особовий листок з обліку кадрів. 

 

 

Базова 

1. Українська мова (за правознавчим спрямуванням) [Текст] : Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / Уклад. О. Лисенко, В. Пивоваров, О. 

Прудникова, О. Шумейко. – Харків : Право, 2012. – 228с.  

2. Рускуліс Л. В.    Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : 

навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. 

Рускуліс, Т. А. Зайцева. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – 256 

с. 

3. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Т.В. Симоненко. – 2-

ге вид., стер. – К. : Видавничий центр "Академія", 2012. – 272 с. – (Альма-матер).  

4. Мацюк З. О.   Українська мова професійного спілкування [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. 

– 4-те вид. – К. : Каравела, 2012. – 352 с.  

5. Рускуліс Л. В.   Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Рускуліс, Т. 

А. Зайцева. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 306 с.  

6. Линчак І. М.   Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 

підготовки "Туризм" / І. М. Линчак, Г. В. Матвєєва. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 

330 с.  

 

Додаткова 

1. Азарова Л. Є., П’яст Н. Й. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. / Вінницький 

національний університет. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2007. – 232 с. 

2. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитися й правильно говорити / За заг. ред. О. 

Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 149 с. 

3. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Рад. письмен., 1970. – 254 с. 

4. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.  

5. Білинчук П. Д., Курко М. Н., Стахівський С. М. Процесуальні акти попереднього 

розслідування. Примірні зразки. – К.: Знання, 1995. – 235 с. 



6. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: Мова та етика ділової комунікації: Навч. 

посіб. – К.: АртЕк, 2003. – 208 с. 

7. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. / Прикарпат. націон. у-тет ім. В. 

Стефаника. – 2-е, доп. вид. – Івано-Франківськ: Типовіт, 2006. – 256 с. 

8. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. – 4-те вид. 

перероб. і доп. – К.: А. С. К., 2008. – 400 с.  

9. Горбул О. Д., Галузинська Л. І., Ситнік Т. І., Яременко С. А. Ділова українська мова: 

Навчальний посібник для студ вищих навч. Закладів / О. Д. Горбул (ред.). – К.: Знання, 

2000. – 228 с. 

10.  Грищенко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2003. – 

536 с. 

11.  Ділова українська мова: Метод. розробка для студ. усіх спеціальностей ІЗДН (на засадах 

кредитно-модульно-рейтингової системи) / Уклад.: Добровольська Л. А., Кіраль С. С., 

Луцюк М. В., Харченко С. В. – К.: НАУ, 2004. – 98 с. 

12.  Дороніна М. С. Культура ділового спілкування і партнерства: Навч. посіб. – Х.: ХНЕУ, 

2008. – 2004 с. 

13.  Етимологічний словник української мови: В 7-ми т. / Редкол. : О. С. Мельничук (гол. 

ред.). – К.: Наук. думка, 1982-2006.  

14.  Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне 
спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 480 с. 

15.  Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручник. – 8-ме вид., доп. – Х.: Торсінг, 

2007. – 445 с. 

16.  Зубков М. Г. Сучасне ділове мовлення: Навч. посіб. – Х: Книжковий клуб «Клуб 

сімейного дозвілля», 2008. – 448 с. 

17.  Караванський Святослав. Секрети української мови: Науково-популярна розвідка. – К.: 

УКСП «Кобза», 1994. – 152 с. 

18.  Кириченко Н. М., Лобода В. В. Російсько-український словник авіаційних термінів: У 2 

т. / В. П. Бабак (ред.). – К.: Техніка, 2004. 

19.  Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992. – 279 с. 

20.  Коваль А.П. Культура ділового спілкування. – К.: Либідь, 1993. – 324 с. 

21.  Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови). – 

К.: “К.І.С.”, 2004. – 168 с.  

22.  Культура української мови: Довідник. /За ред. В. М. Русанівського. – К.: “Либідь”, 1990. 

– 302 с. 

23.  Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова: Підручник для вищих навч. закл. – 

Х.: Торсінг Плюс, 2007. – 445 с. 

24.  Масенко Л. Мова і суспільство. – К.: КМ Академія, 2004. – 163 с. 

25.  Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови: Підручник. 

– К.: Вища школа, 2005. – 462 с. 

26.  Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших 

документів української мови. – К.: Знання, 1992. – 400 с. 

27.  Огієнко І. І. Нариси з історії української мови . – К.: Абрис, 1991. – 272 с. 

28.  Огієнко І. Історія української літературної мови // Упор., автор передмови і коментарів 
М. С. Тимошик. – 2-е вид., випр. – К.: Наша культура і наука, 2004. – 436 с. 

29.  Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Підручник. – 2. вид., перероб. і 

доп. – К.: Алерта, 2005. – 327 с.  

30.  Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. – К.: Либідь, 1997. – 294 с. 

31.  Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. – К.: Наук. думка, 1976. – 288 с. 

32.  Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К.: Навч. книга-

Богдан, 2000. – 246 с. 

33.  Савчин Т. О. Мова і ділове спілкування: норми, етикет, діловодство: Навч.-метод. посіб. 

для студ вищ. навч. закл. – Т.: Вид-во ТДПУ, 2002. – 264 с.  



34.  Селігей П. О. Науковий стиль української мови: ресурси оновлення. – Мовознавство, 

2006. – № 2, 3. – С.174 – 185. 

35.  Словник іншомовних слів / С. П. Бибик, Г. М. Сюта, С. Я. Ярмоленко (ред.). – Х: Фоліо, 

2006. – 623 с. 

36.  Словник іншомовних слів // Л. О. Пустовіт та ін. (уклад.) . – К.: Довіра: УНВЦ “Рідна 

мова”, 2000. – 1017 с. 

37.  Словник-довідник з культури української мови /Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. 

Сербенська та ін. – К: Знання, 2006. – 367 с. 

38.  Словник-довідник підприємця / В. К. Збарський та ін. (уклад.). – К. : НАУ, 2006.- 151 с. 

39.  Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: Док. і матеріали / Упоряд.: Л. 
Масенко та ін. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська акад.”, 2005. – 399 с. 

40. Українська мова: Енциклопедія // Редкол.: Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. 

О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Вид-во «Укр. енцикл.» 

ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с. 

41. Український орфографічний словник: Орфогр. словн. укр. мови: Близько 143 000 слів / 
Уклад.: М. М. Пещак та ін. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Довіра, 2002. – 1006 с.  

42.  Український правопис/ АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут 

української мови. – К.: Наук. думка, 2006. – 246 с. 

43.  Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. 

Пустовіт, Г. М. Сюта. – К.: Довіра, 1999. – 507 с.  

44.  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. и доп. О. Н. 

Трубачева. – М.: Прогресс, 1986-1987. 

45.  Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан 

і статус. – Ч.: Рута, 1998. – 207 с. 

46.  Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2007. – 435 с. 

47.  Ющук І. П. Українська мова: Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 640 с. 

48. Петровский М., Корней Чуковский. Книга о детском писателе, М., Детгиз, 1962. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. – Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібник / уклад.: Н. М. 

Півень, С. В. Артюх, Г. Ю. Шелест ; ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет». – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ»,  2014. – 280 с.: 

http://eir.pstu.edu/handle/123456789/6869.  
2. . Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/ 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: Форма 

підсумкового контролю успішності навчання: модульні контрольні роботи, 

колоквіуми, самостійні роботи, творчі роботи, тестування, реферати, 

повідомлення, інсценування. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, контрольна робота, усне 

опитування, творчі роботи, наукові статті; перевірка конспектування лекцій, першоджерел, 

виконання індивідуальних завдань та самостійних робіт, захист проектів. 
 

 

http://eir.pstu.edu/handle/123456789/6869
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://nbuv.gov.ua/
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Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для 

студентів спеціальності 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта 

 

Розробник: Казанжи Олександра Вадимівна, доцент кафедри початкової освіти,  

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри початкової освіти 

Протокол № 1від «28» серпня 2017 р. 

Завідувач кафедри ___________ (Якименко С.В.) 

«28» cерпня 2017 р. 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3,0 

(ДФН); 3,0 – ЗФН 

Галузь знань 01 Освіта 

 

Нормативна 

 

Спеціальність  

013 Початкова освіта 

012 Дошкільна освіта 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: реферат 

 

  

Рік підготовки: 

1-й  1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 (ДФН); 90 (ЗФН) 

 

 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

8 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

22 год.. 2 год. 

Лабораторні 

- год. 

Самостійна робота 

60 год. 
80 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30 % аудиторної роботи, 70% самостійної роботи (3:7)).  



  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: ознайомлення студентів з питаннями сучасного ділового мовлення: поняттям мовної норми, 

офіційно-ділового стилю, класифікації, складання і оформлення документів, а також аналізом кожного 

окремого їх виду.  

 

Завдання: 

 поглибити знання студентів зі шкільного курсу української мови; 

 розкрити основні відомості про нормативність сучасної української літературної мови 

 (фонетичні, орфоепічні, акцентуаційні, графічні, лексичні, фразеологічні, граматичні, 

 пунктуаційні, стилістичні норми); 

 сформувати вміння й практичні навички комунікативно виправдано користуватися 

 засобами мови в різних сферах ділового мовлення; 

 збагатити активний словник студентів термінологічною й фаховою лексикою 

 галузевого й педагогічного спрямування; 

 подати відомості про найпоширеніші види документації, домогтися засвоєння правил 

 їх укладання. 

 навчити студентів працювати з текстами різних стилів і жанрів залежно від мети 

 мовлення й сфери спілкування; сприяти більш свідомому та якісному засвоєнню інших 

академічних курсів. 

 

Загальнопредметні компетентності 

 здатність використовувати, узагальнювати та аналізувати інформацію, ставити цілі і знаходити 

шляхи їх досягнення у галузі початкової освіти в умовах постійних змін у суспільстві; здатність 

до застосування різноманітних методів наукового дослідження, уміння використовувати їх у 

професійній діяльності початкової школи; формулювати думку з використанням наукових 

термінів; 

 здатність логічно правильно, аргументовано і чітко будувати усне та писемне мовлення, володіти 

навичками ведення дискусії та полеміки; 

 здатність працювати в будь-якому колективі, нести відповідальність за підтримання 

партнерських стосунків; 

 здатність використовувати цивільний кодекс. Правові та моральні норми в соціальній взаємодії 

та реалізації цивільної відповідальності у галузі початкової освіти; 

 здатність застосовувати основні методи захисту учнів початкової школи і населення від 

можливих наслідків, аварій. Катастроф, стихійних лих; техніку безбеки у початковій школі та 

громадських місцях; 

 здатність самостійно добирати та опрацьовувати історичні наукові документи, науково-

популярні та наукові джерела; порівнювати інформацію з різних джерел; узагальнювати і 

критично оцінювати історичні та наукові факти, узагальнювати і критично оцінювати історичні 

та інші події і явища, визначати їх суть, причинено-наслідкові зв’язки між ними; виділяти 

основне об’єктивне і суб’єктивне; робити висновки та узагальнення; 

 здатність працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах з метою реалізації 

завдань початкової освіти; 

 здатність вільно володіти українською мовою як державною та однією з іноземних мов на рівні, 

необхідному для виконання професійних завдань у галузі початкової освіти; 

 здатність використовувати методи і засоби для зміцнення здоров’я і забезпечення повноцінної 

соціальної та професійної діяльності у галузі початкової освіти; 

 здатність з повагою та дбайливо ставитись до історичної спадщини і культурних традицій, 

толерантно сприймати соціальні і культурні відмінності у суспільстві. 

 

 



  

 

Фахові компетентності: 

 здатність використовувати нормативно-правові документи у професійній діяльності у галузі 

початкової освіти; 

 здатність використовувати основні закони гуманітарних дисциплін у галузі початкової освіти; 

 здатність володіти різними видами мовлення, основами культури усного і писемного мовлення, 

базовими вміннями і навичками використання мови в різних сферах і ситуаціях спілкування; 

 вміння оперувати сукупністю теоретичних знань, практичних умінь, навичок, ставлень, досвіду, що 

дають змогу здійснювати пошукову, евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, 

аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу в початковій школі; 

 здатність до професійного самовдосконалення, постійного поповнення своїх знань, розвитку своїх 

розумових здібностей, користування своїми інтелектуальними і творчими можливостями, 

професійними навичками у початковій освіті; 

 здатність і готовність до спілкування з іншими людьми, повноцінно оволодіти різними видами 

мовленнєвої діяльності як засобом спілкування; 

 здатність розуміти зміст і головну думку усних і письмових висловлювань; 

 вести діалог з дотриманням правил мовленнєвого етикету; 

 будувати повноцінні в комунікативному аспекті усні й письмові зв’язні висловлювання; 

 готовність до володіння доступним і необхідним обсягом мовних знань, застосовувати мовні засоби 

у власному усному й писемному мовленні відповідно до орфоепічних, 

лексичних,граматичних,орфографічних, синтаксичних, стилістичних норм літературної мови. 

 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

 основні законодавчі документи про мову;  

 дефініції базових термінів: мова, літературна мова, мовна норма, стиль, офіційно-діловий стиль, 

документ, реквізит та ін.; 

 основні етапи становлення української літературної мови, зокрема особливості її розвитку на 

початку ХХ ст. ; 

 ознаки, мовні засоби, етапи формування офіційно-ділового стилю української літературної мови;  

 класифікацію та реквізити сучасних ділових паперів; 

 державний стандарт щодо оформлення документів різних типів; 

 особливості парадигматичних явищ (полісемії, антонімії, омонімії, синонімії) в тексті документа; 

 спільне та відмінне між термінами, професіоналізмами та номенами; 

 вимоги до етикету ділових паперів, національні особливості ділового етикету; 

 особливості перекладу сталих словосполучень з ділової мови й фахової термінології. 

вміти:  

- оформляти документи різних типів згідно з чинним державним стандартом; 

- правильно вимовляти, писати, вживати ділову й термінологічну лексику за фахом; 

- працювати зі словниками, граматиками, довідниками, лазерними дисками, Інтернет-ресурсами, 

що сприятиме удосконаленню мовної культури майбутніх фахівців;  

- перекладати та редагувати, уникаючи явища міжмовної інтерференції, тексти ділового та 

фахового спрямування; 

- вести документацію державною мовою.  

-  

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 



  

 

Кредит 1. Основні поняття української літературної мови 

 

Тема 1. Літературна мова. Норми літературної мови 

Літературна мова. Орфоепічні норми. Фонетичні норми. Акцентуалогічні норми. Граматичні норми 

(морфологічні та синтаксичні). Орфографічні норми. Пунктуаційні норми. Лексичні норми. Словотвірні 

норми. 

 

Тема 2. Орфоепічні норми української літературної мови 

Орфоепічні (від гр. orthos – прямий, правильний і epos – мова) – визначають правильну вимову звуків у 

різних позиціях, у сполученнях з іншими звуками, у граматичних формах, групах слів та окремих 

словах. Крім цього, вони включають і норми наголошування слів та інтонацію, адже «У поняття вимови 

входять, поряд з питаннями наголосу та інтонації, характеристика основних звуків мови (фонем), їх 

якість, їх зміни в певних фонетичних умовах». 

 

Тема 3. Граматичні норми української літературної мови 

Морфологічні (від гр. morphe – форма і logos – слово) норми регулюють правила вживання граматичних 

форм роду, ступенів порівняння прикметників, прислівників, особових і наказових форм дієслів тощо. 

Синтаксичні (від гр. syntaxis – побудова, зв’язок) визначають правила відбору варіантів при побудові 

словосполучень і речень. 

 

Тема 4. Лексичні норми української літературної мови 

Лексичні визначають лексичну сполучуваність, розрізнення значень і значеннєвих відтінків слів. 

Культура мови людини залежить від правильного вживання антонімів, синонімів, паронімів, 

фразеологізмів тощо. Помилки на лексичному рівні переважно виникають унаслідок українсько-

російського білінгвізму. 

 

Тема 5.Орфографічні та пунктуаційні норми української літературної мови 

Орфографічні (від гр. orthos – прямий, правильний і grapho – пишу) – загальноприйняті правила 

передачі мови на письмі. Найчастіше трапляється порушення таких норм: написання м’якого знака, 

апострофа, власних назв тощо. Пунктуаційні (нім. Punktuation від лат. punktum – крапка) визначають 

правильне вживання розділових знаків. 

 

Тема 6. Стилі сучасної української літературної мови 

Поняття про стиль. Художній стиль. Розмовний стиль. Публіцистичний стиль. Науковий стиль. 

Офіційно-діловий стиль. Конфесійний стиль. Епістолярний стиль. Сфери використання та ознаки стилів. 

 

Кредит 2. Культура професійного спілкування 

 

Тема 7. Якості професійного мовлення вчителя 

Правильність мовлення. Доречність мовлення. Логічність мовлення. Точність мовлення. Чистота 

мовлення. Багатство мовлення. 

 

Тема 8. Точність мовлення вчителя початкової школи та засоби її досягнення у 

професійній сфері 

Точність реалізується найперше лексичними ресурсами мови, тобто виявляється на рівні 

слововживання. Точність слововживання – це ступінь відповідності значення слова у повідомленні його 

семантики за тлумачним словником. Розрізняють такі ступені точності слововживання: точне, частково 

неточне, повністю неточне. Багатозначні слова. Синоніми. Антоніми. Пароніми. Позамовні фактори 

досягнення точності мовлення. 

 

Тема 9.Логічність професійного мовлення вчителя початкової школи 

Логічність як ознака культури мовлення формується на рівні мислення – мова – мовлення, залежить від 

міри володіння прийомами мисленнєвої діяльності, знання законів логіки і базується на знаннях 

об’єктивно-реальної дійсності, тобто перебуває в тісному зв’язку з точністю. Предметна логічність. 



  

 

Понятійна логічність. Вимоги до логічного мовлення у фаховій та особистісній комунікації. Логіка 

викладу та стильова диференціація мови 

 

Тема 10. Культура усного фахового мовлення 

Усна форма фахової мови. Культура публічної монологічної мови. Культура професійної діалогічної 

мови. Правила етикету щодо ведення телефонної розмови 

 

Кредит 3. Особливості створення й функціонування документів 

 

Тема 11. Загальні вимоги до укладання та оформлення документів 

Документ як основний вид офіційно-ділового стилю.. Критерії класифікації документів. Реквізит 

_елемент документа. Вимоги до мови ділових паперів. 

 

Тема 12. Організаційні та розпорядчі документи 

Вказівка. Наказ. Постанова. Розпорядження. Інструкції. Положення. Правило. Статут. 

 

Тема 13.. Довідково-інформаційні документи 

Анотація. Відгук. Рецензія. Висновок. Довідка. Огляд. Доповідна записка. Пояснювальна 

записка. Запрошення. Звіт. Лист. Оголошення. План. Протокол. Витяг з протоколу. Стаття. Пресс-реліз. 

Наукова робота (реферат, тези, конспект). Телеграма. Адреса. Телефонограма. Радіограма. Факс. 

 

Тема 14. Обліково-фінансові документи. 

Акт. Доручення. Розписка. Список. Таблиця. Накладна. 

 

Тема 15. Особисті офіційні документи 

Автобіографія. Резюме. Заява. Пропозиція. Скарга. Характеристика. Трудовіа книжка. Особовий 

листок з обліку кадрів. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л пр лаб інд ср л пр лаб інд ср 

Кредит 1. Основні поняття української літературної мови та культури мовлення 

Тема 1. Літературна 

мова. Норми 

літературної мови 

4 2    2 7 1    6 

Тема 2. Фонетичні та 

орфоепічні норми 

української літературної 

мови. 

6  2   4 6     6 

Тема 3. Граматичні 

норми української 

літературної мови 

6  2   4 6     6 



  

 

Тема 4. Лексичні норми 

української літературної 

мови 

6  2   4 6     6 

Тема 5 Орфографічні та 

пунктуаційні норми 

української літературної 

мови 

8  2   6 6     6 

Тема 6. Стилі сучасної 

української літературної 

мови 

6 2 2   2 7 1    6 

Разом за кредитом 1 36 4 10   22 38 2    36 

Кредит 2. Культура професійного спілкування 

Тема 7. Якості 

професійного мовлення 

вчителя 

12 2 2   8 10  2   8 

Тема 8. Точність 

мовлення вчителя 

початкової школи та 

засоби її досягнення у 

професійній сфері 

6  2   4 6     6 

Тема 9. Логічність 

професійного мовлення 

вчителя початкової 

школи 

6  2   4 4     4 

Тема 10. Культура 

усного фахового 

мовлення 

6  2   4 6     6 

Разом за кредитом 2 30 2 8   20 26  2   22 

Кредит 3. Особливості створення й функціонування документів 

Тема 11. Загальні вимоги 

до укладання та 

оформлення документів 

4 2    2 6 2    4 

Тема 12. Організаційні та 

розпорядчі документи 

5  1   4 4     4 

Тема 13. Довідково-

інформаційні документи 

5  1   4 6     6 



  

 

Тема 14. Обліково-

фінансові документи 

5  1   4 4     4 

Тема 15. Особисті 

офіційні документи 

5  1   4 6     6 

Разом за кредитом3 24 2 4   18 26 2    24 

Разом 90 8 22   60 90 4 2   84 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основні поняття української літературної мови та культури мовлення 

1 Фонетичні та орфоепічні норми української літературної мови. 2 

2 Граматичні норми української літературної мови. Морфологічна 

правильність мови. Синтаксична правильність мови. 

4 

3 Лексичні норми української літературної мови 2 

4 Орфографічні та пунктуаційні норми української літературної мови 2 

5 Науковий та офіційно-діловий стилі професійного спілкування 2 

 Разом 12 

Кредит 2. Культура професійного спілкування 

1 Якості професійного мовлення вчителя. Чистота мовлення. 2 

2 Точність і логічність мовлення вчителя початкової школи та засоби її 

досягнення у професійній сфері 

2 

3 Доречність професійного мовлення вчителя початкової школи 2 

4 Культура усного фахового мовлення 2 

 Разом 8 

Кредит 3. Особливості створення й функціонування документів 

1 Організаційні та розпорядчі документи. Довідково-інформаційні 

документи. Особисті офіційні документи 

2 

 Разом  2 

 Всього 22 



  

 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основні поняття української літературної мови та культури мовлення 

1 Поняття про державність мови. Мовне законодавство та мовна політика в 

Україні. Мовна ситуація сьогодення. Закон України «Про засади 

державної мовної політики». 

 

3 

2 Словесний наголос і його функції. Окремі закономірності 

наголошування. Варіативне наголошування. 

 

3 

3 Енциклопедичні словники та їх роль у професійній діяльності 3 

4 Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і 

розмовного стилів. 

3 

5 Взаємозв’язок мови та ментальності 3 

6 Видатні українські мовознавці (О. Потебня, І. Огієнко, Ю. Шевельов, А. 

Кримський та ін.), їх внесок у розвиток вітчизняної науки. 

4 

7 Використання фразеологізмів у художньому, публіцистичному, 

діловому та науковому стилях. 

3 

 Разом 22 

Кредит 2. Культура професійного спілкування 

1 Термін та його ознаки. Термінологія як система.  2 

2 Історія становлення української термінології й термінографії. Проблеми 

сучасного термінознавства. 

2 

3 Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. 

Професіоналізми та номенклатурні назви.  

2 

4 Способи творення термінів.  2 

5 Науковий стиль та його використання в професійному спілкуванні 4 

6 Невербальні засоби ділової комунікації. 2 

7 Діловий етикет 4 

8 Культура і тактика ведення ділових переговорів. 2 

 Разом 20 

 Кредит 3. Особливості створення й функціонування документів  

1 Наказ про особовий склад  



  

 

2 Види та правила оформлення службових записок  

3 Класифікація ділових листів  

4 Етикет ділового листування  

5 Складання списків і переліків.  

6 Реферат, тези, конспект як наукові документи  

7   

 Разом 18 

 Всього 60 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Кредит 1. Основні поняття української літературної мови та культури мовлення  
1. Підготувати презентацію на тему особливості розвитку української мови (історичний аспект) 

2. Підготувати реферат на тему: «Національно-мовні особливості формул звертань у європейських 

народів». 

 

Кредит 2. Культура професійного спілкування  
Підготувати реферати на теми: 

Історія становлення української термінології й термінографії. Проблеми сучасного термінознавства 

Мислителі давнього світу про мистецтво усного публічного мовлення. 

 

Кредит 3. Особливості створення й функціонування документів  
1. Підготувати презентацію на тему «Історія документа» 

2. Підготувати по одному прикладу різних документів, розглянутих в курсі «Українська мова за 

професійним спрямуванням» 

 

8. Методи навчання 
Лекція, бесіда, спостереження, тестування. 

 

9. Методи контролю 
Модульні контрольні роботи, колоквіуми, самостійні роботи, творчі роботи, реферати, презентації, 

повідомлення, інсценування, тестування. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Накопичу-

вальні 

бали/ 

Сума     

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

300 Практичні 

заняття 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



  

 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

75 60 60 

 КР1 – 20 КР2 – 20 

Усього 100 100 100 300 
 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

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 

79-89 В 
добре  

65-78 С 

56-64 D 
задовільно  

50-55 Е  

35-49 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 

Навчально-методичний комплекс 

 

12. Рекомендована література 

 

Базова 

 



  

 

7. Українська мова (за правознавчим спрямуванням) [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Уклад. О. Лисенко, В. Пивоваров, О. Прудникова, 

О. Шумейко. – Харків : Право, 2012. – 228с.  

8. Рускуліс Л. В.    Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Рускуліс, Т. А. 

Зайцева. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – 256 с. 

9. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Т.В. Симоненко. – 2-ге вид., 

стер. – К. : Видавничий центр "Академія", 2012. – 272 с. – (Альма-матер).  

10. Мацюк З. О.   Українська мова професійного спілкування [Текст] : навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2012. – 352 с.  

11. Рускуліс Л. В.   Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Рускуліс, Т. А. Зайцева. – 

Миколаїв : Іліон, 2014. – 306 с.  

12. Линчак І. М.   Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Туризм" / І. М. 

Линчак, Г. В. Матвєєва. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 330 с.  

 

Додаткова 

49. Азарова Л. Є., П’яст Н. Й. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. / Вінницький національний 
університет. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2007. – 232 с. 

50. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитися й правильно говорити / За заг. ред. О. Сербенської: 
Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 149 с. 

51. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Рад. письмен., 1970. – 254 с. 

52. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.  

53. Білинчук П. Д., Курко М. Н., Стахівський С. М. Процесуальні акти попереднього розслідування. 

Примірні зразки. – К.: Знання, 1995. – 235 с. 

54. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції: Мова та етика ділової комунікації: Навч. посіб. – К.: 

АртЕк, 2003. – 208 с. 

55. Брус М. П. Українське ділове мовлення: Навч. посіб. / Прикарпат. націон. у-тет ім. В. Стефаника. 

– 2-е, доп. вид. – Івано-Франківськ: Типовіт, 2006. – 256 с. 

56. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. – 4-те вид. перероб. і 

доп. – К.: А. С. К., 2008. – 400 с.  

57. Горбул О. Д., Галузинська Л. І., Ситнік Т. І., Яременко С. А. Ділова українська мова: Навчальний 
посібник для студ вищих навч. Закладів / О. Д. Горбул (ред.). – К.: Знання, 2000. – 228 с. 

58.  Грищенко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2003. – 536 с. 

59.  Ділова українська мова: Метод. розробка для студ. усіх спеціальностей ІЗДН (на засадах 

кредитно-модульно-рейтингової системи) / Уклад.: Добровольська Л. А., Кіраль С. С., Луцюк М. 

В., Харченко С. В. – К.: НАУ, 2004. – 98 с. 

60.  Дороніна М. С. Культура ділового спілкування і партнерства: Навч. посіб. – Х.: ХНЕУ, 2008. – 

2004 с. 

61.  Етимологічний словник української мови: В 7-ми т. / Редкол. : О. С. Мельничук (гол. ред.). – К.: 

Наук. думка, 1982-2006.  
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445 с. 
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67.  Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992. – 279 с. 
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80.  Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К.: Навч. книга-Богдан, 

2000. – 246 с. 
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Засоби діагностики навчальних досягнень студентів  

Методи навчання 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів лишається лекція, в 

ході якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння матеріалом, дає настанови для 

наступної самостійної роботи над книгою. На лекції викладаються лише узагальнені, вузлові 

питання навчальної дисципліни, методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

Семінарські заняття мають за мету поглибити знання студентів з тем змістовного 

модуля, сприяють опануванню практичних умінь та навичок.  

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має на меті 

дослідження нових напрямків розвитку дитячої літератури, а також нових концепції та нових 

матеріалів, що використовуються у літературознавстві. Наукова робота виконується самостійно 

під керівництвом викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, яка 

виконується в позааудиторний час. 

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом 

аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає30 

годинам робочого часу. 

Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина 

навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та 

структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного 

забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна 

частина навчального модуля, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного 

змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-

технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового 

контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами 

знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі шляхом 

написання контрольно-екзаменаційних робіт. 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом 

усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь 

шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, змістовно-модульного 

(проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в 

балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи студентів, рівня 

засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється під час проведення аудиторних 



  

 

занять. Поточна змістовна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент 

отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного модуля – 

виконання та захист теоретичних завдань, тестових та розрахункових завдань, лабораторних 

робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента протягом 

вивчення окремого змістовного модуля за результатами теоретичного та практичного 

матеріалу, передбаченого змістовним модулем, який завершується обов’язковим 

написанням змістовної модульної рейтингової контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково проводиться з тих 

навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачений залік та екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну кількість балів для 

оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для оцінювання результатів 

поточного та підсумкового контролю, встановлюються відповідно до критеріїв оцінювання 

теоретичної та практичної підготовки студента. Інформацію про розподіл балів та кількість 

змістовних модулів викладач зобов’язаний довести до відома студентів на початку вивчення 

навчальної дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, складає модульний 

контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного контролю (ЗМРКР) 

обов’язкова та проводиться шляхом виконання контрольних завдань для перевірки фактичного 

матеріалу відповідних змістовних модулів та розв’язування задач. Письмово-усна форма 

змістовного модульного контролю (ЗМРКР) вводиться на підставі рішення кафедри з подання 

викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. Завдання ЗМРКР 

повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії оцінювання результатів виконання 

контрольних завдань доводяться до відома студентів перед проведенням ЗМРКР. 

 

Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються студенти, які виконали 

всі види робіт, передбачені змістовним модулем. ЗМРКР проводиться для студентів групи за 

розкладом. Тривалість письмової компоненти становить одну академічну годину. Якщо 

запланована письмово-усна форма проведення ЗМРКР, то усну компоненту лектор проводить 

після перевірки письмових завдань в час та місці, визначеному розкладом. Проведення та 

перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, залучаючи викладачів, які проводять 

практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, вважається 

атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. Контрольні завдання видаються 

кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. При виконанні 

ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним матеріалом або засобами, які 

дозволені викладачем. Під час проведення ЗМРКР студентам забороняється в будь-якій формі 

обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, 

крім дозволених. Викладач зобов’язаний контролювати самостійність виконання студентом 

свого завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного заходу. 

При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку проведення 

ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення контролю, не перевіряє його письмову 

відповідь, робить на ній відповідний запис та оцінює ЗМРКР нулем балів без права повторної 

атестації. 

ЗМРКР студента, який не з’явився на контрольний захід, оцінюється нулем балів. 



  

 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право написати її 

повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану роботу зменшується на
1
/3 від 

загальної кількості балів при виконанні тієї ж самої кількості завдань. Якщо студент не з’явився 

на перше написання контрольної роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ, 

то штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше ніж за два 

робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового контрольного 

завдання, має право звернутися до лектора і отримати обґрунтоване пояснення. У випадку 

незгоди студента з рішенням лектора, він може звернутися з письмовою апеляцією до 

завідувача кафедри не пізніше, ніж на наступний робочий день після оголошення результатів 

перевірки цього завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри або 

визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності студента протягом 

двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо оцінки контрольного завдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути зменшена, а 

тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду апеляції фіксується на тексті 

виконаного завдання і підтверджується підписами відповідних викладачів. Якщо студент не 

звернувся з апеляцією у встановлений термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці 

контрольного завдання, є остаточною. 

 
Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних навичок 

У процесі оволодіння цим курсом студенти повинні знати основні теоретичні та 

прикладні питання фізіології вегетативної нервової системи, сучасні методи фізіологічних 

досліджень, основи лабораторного аналізу, морфо функціональних особливостей симпатичної 

та парасимпатичної іннервації різних органів, нейроефекторні синапси, особливості їх будови 

та функціонування, а також вміти проводити фізіологічний експеримент. Стосовно навчального 

предмету “Фізіологія вегетативної нервової системи ” в системі вищої освіти такі рівні 

компетентності студентів, які інтерпретуються так: 

Бали рівень Критерії 

10 відмінно 

Студент виявляє творчі здібності, на основі глибоких і 

міцних знань за власним бажанням розвиває свої 

обдарування і нахили, уміє самостійно здобувати і 

використовувати інформацію у нестандартних ситуаціях, 

аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї 

9 дуже добре 

Студент з незначними помилками виявляє гнучкі здібності, 

на основі глибоких і міцних знань за власним бажанням 

розвиває свої обдарування і нахили, уміє самостійно 

здобувати і використовувати інформацію у нестандартних 

ситуаціях, аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї. 

8 

добре Студент самостійно і логічно відтворює навчальний 

матеріал і застосовує знання в нестандартних ситуаціях, 

уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, 

виявляє розуміння основоположних літературних теорій і 

фактів, уміє наводити приклади на підтвердження цього і 

робити висновки 

6 – 7 задовільно Студент відтворює навчальний матеріал за допомогою 



  

 

викладача й уміє переказати зміст творів і теоретичного 

матеріалу 

5 достатньо 
Студент має фрагментарні уявлення з предмету самостійно 

частково відтворює навчальний матеріал. 

1 – 4 незадовільно 

Студент має фрагментарні знання про творчість 

письменників і їхні твори, загальні уявлення про 

літературний процес. 

0 – 1 неприйнятно Відсутні теоретичні знання і практичні навички 

 

Форми контролю 

Модульні контрольні роботи, тести, поточний контроль. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

75 400 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 33 32 33 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 

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 
79-89 В 

добре  
65-78 С 

56-64 D 
задовільно  

50-55 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 
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Лекція 1 

ПОНЯТТЯ ПРО МОВУ І МОВЛЕННЯ.  

ЛІТЕРАТУРНА НОРМА. ТЕКСТ 

 

Мета: дати визначення поняттям мова, мовлення, мовна норма, текст, схарактеризувати 

функції мови; розвивати пам'ять, уяву, критичне мислення; виховувати любов до рідного слова. 

 

План 

1. Поняття про основи культури мовлення. Мова і мовлення; 

1. основні форми спілкування 

2. літературна мова та її норми; 

3. форми мовлення. 

2. Функції мови 

3. Текст як засіб відтворення зв’язного мовлення. 

4. Сучасні проблеми культури мовлення. 

 

Література 
13. Українська мова (за правознавчим спрямуванням) [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Уклад. О. Лисенко, В. Пивоваров, О. Прудникова, 

О. Шумейко. – Харків : Право, 2012. – 228с.  

14. Рускуліс Л. В.    Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Рускуліс, Т. А. 

Зайцева. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – 256 с. 

15. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум [Текст] : навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Т.В. Симоненко. – 2-ге вид., 

стер. – К. : Видавничий центр "Академія", 2012. – 272 с. – (Альма-матер).  

16. Мацюк З. О.   Українська мова професійного спілкування [Текст] : навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2012. – 352 с.  

17. Рускуліс Л. В.   Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Рускуліс, Т. А. Зайцева. – 

Миколаїв : Іліон, 2014. – 306 с.  

18. Линчак І. М.   Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Туризм" / І. М. 

Линчак, Г. В. Матвєєва. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 330 с.  

 

1. Поняття про основи культури мовлення як навчального предмета.  
Як свідчить назва навчального предмета, він складається з двох розділів: культури 

мовлення і техніки мовлення. 

Мова – засіб спілкування. Це система членоподільних звукових знаків і правил їх 

комбінування, що історично склалася на задоволення потреб спілкування і вираження всієї 

сукупності знань та уявлень людей про оточуючу дійсність. Спілкуючись між собою, люди 

користуються реченнями. Речення – основна одиниця спілкування. Мова є основною формою 

національної культури і насамперед першоосновою літератури. Мова існує у вигляді 

різноманітних актів мовлення , повторюваних усно й фіксованих за допомогою письма. 

Конкретне використання мовних засобів у практичній діяльності людей 

називається мовленням (мова в дії). Основу мови і мовлення становить мовленнєва 

діяльність. Мовленнєва діяльність можлива лише в суспільстві, зумовлюється його потребами. 

Спілкування – це обмін інформацією. Передача певної інформації однією людиною 

іншій. Спілкування здійснюється в мовленнєвих актах. До форм спілкування належать монолог, 

діалог, полілог, внутрішній діалог (звернення до самого себе). Будь-яке мовне повідомлення є 

наслідком мовленнєвої діяльності певної людини. Отже, обов’язковим учасником спілкування , 

крім мовця, є слухач, реальний чи уявний. Мовлення. Таким чином, є конкретне говоріння, усне 

чи писемне. А також сприйняття (слухання або читання). 



  

 

Досконале володіння мовою, її нормами в процесі мовленнєвої діяльності людини 

визначає її культуру мовлення. Мета культури мовлення як навчального предмета: 

o правильність усного мовлення, тобто відповідність літературній мові 

(відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує державну діяльність, 

культуру, пресу, художню літературу, науку, театр, державні установи, освіту побут 

людей); 

o майстерність мовлення, що виявляється в умінні добирати з існуючих у 

мові варіантів ті мовні одиниці, які дохідливо й виразно формулюють висловлювання. 

Кінцева мета освоєння культури мовлення пов’язується з досягненням навичок говорити 

правильно і гарно. 

Формами реалізації мови як засобу спілкування є усне і писемне мовлення. Писемне 

мовлення – мовлення зафіксоване на папері. Воно є вторинною формою існування мови. 

Первинною формою існування  мови є усне мовлення – така форма реалізації мови, яка 

вимовляється, виражається за допомогою звуків, є процесом говоріння. 

 
 

 
Мова – явище фізичне, фізіологічне, антропологічне, суспільне. Умова його існування - 

людське суспільство. Це феномен людської цивілізації. Зв'язок мови й суспільства обопільний. 

Вона - одна з головних ланок ланцюга "суспільна свідомість - праця - мова", що робить людину 

власне людиною. Мова - найважливіше знаряддя соціалізації людини. Суспільна сутність 

людини виявляється уже в тому, що вона щодня спілкується, пристосовується до свого 

оточення, зміцнює суспільні зв'язки, взаємодіє зі суспільними групами. 

Мова – засіб спілкування, мислетворення, інтелектуального та естетичного освоєння 

світу, нагромадження і збереження людського досвіду, а також умова подальшого поступу 

усього людства. 



  

 

Мова лежить в основі духовного єднання людей у певну спільноту, вона є 

„найдосконалішим, незамінним засобом етнічної (національної) єдності" (В. Чапленко), 

„найголовнішим і найміцнішим цементом, що об'єднує етнографічний народ і перетворює його 

в свідому націю" (І. Огієнко). У ній виявляється генотип нації, досвід її буття, закладено код 

нації, її ментальність. Мова - найважливіша ознака нації і засіб репрезентації її у світі. 

Формою існування мови є мовлення – конкретний, практичний вияв мови, „мова в дії-", 

реалізація мови у різних сферах життєдіяльності. 

Щоб осягнути роль мови в суспільстві, варто розглянути її функції, важливі для 

суспільства взагалі і для кожного окремого носія мови. Узагальнити їх можна як функції 

спілкування, повідомлення і впливу. 

Комунікативна функція мови полягає в тому, що вона — найважливіший засіб 

спілкування людей і забезпечення інформаційних процесів у сучасному суспільстві (у науковій, 

технічній, політичній, діловій, освітній та інших галузях життялюдства). У цій ролі мова має 

універсальний характер: нею можна передавати все те, що виражається, наприклад, 

мімікою,жестами чи символами, тоді як кожен із цих засобів спілкування не може конкурувати 

з мовою за ступенем виразності. 

Із комунікативного боку слід розглядати й сукупність текстів як наслідок діяльності 

комунікантів, здійснюваної шляхом обміну писемною продукцією. 

Ідентифікаційна функція виявляється в часовому й у просторовому вимірах. Ми, 

сучасні українці, відчуваємо свою спільність і з пращурами, і з нащадками, і з тими, хто 

перебуває поряд, і з тими, хто в інших краях. Кожна людина має своєрідний 

індивідуальний мовний «портрет», мовний «паспорт», у якому відображено всі її національно-

естетичні, соціальні, культурні,духовні, вікові та інші параметри. Лише для тих хто знає мову, 

вона є засобом спілкування, ідентифікації, ототожнення в межах певної спільноти. Для тих, хто 

її не знає зовсім або знає погано, вона може бути причиною роз'єднання, 

відокремлення,конфліктів і навіть ворожнечі. 

Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження 

внутрішнього світу людини. 

Кожний Індивід має унікальний неповторний світ, сфокусований у його свідомості, у 

надрах інтелекту, у гамі емоцій, почуттів,мрій, волі. І цей прихований світ може розкрити для 

інших лише мова: чим досконаліше володієш мовою, тим виразніше, повніше, яскравіше 

повстаєш перед людьми як особистість. Те ж саме можна сказати і про націю, народ: «Говори 

— і я тебе побачу», — запевняли мудреці античності. 

Гносеологічна функція мови виражається в тому, що вона є своєрідним засобом 

пізнання навколишнього світу. На відміну від інших істот людина користується не лише 

індивідуальним досвідом і знаннями, а й усім набутком своїх попередників і сучасників, тобто 

суспільним досвідом. Але за умови досконалого знання мови, й далеко не однієї. 

Пізнаючи будь-яку мову, людина пізнає різнобарвний світ крізь призму саме цієї мови. 

Оскільки кожна мова є неповторноюкартиною світу — зникнення якоїсь із них збіднює 

уявлення людини про багатогранність світу, звужує її досвід. Гносеологічна функція мови 

полягає не лише в прийнятті й нагромадженні досвіду суспільства. Вона безпосередньо 

пов'язана з функцієюмислення, формування та існування думки. 

Мислетворча функція реалізується в тому, що, формуючи думку, людина мислить 

мовними нормами. Мислення може бути конкретним (образно-чуттєвим) й абстрактним 

(поняттєвим). Понятійне мислення — це оперування поняттями, позначеними певними 

словами, що без цих слів перестали б існувати. До того ж, у процесі мислення ці поняття 

зіставляються, протиставляються, поєднуються, заперечуються, порівнюються тощо за 

допомогою специфічних мовних засобів. Тому «мислити» означає «оперувати мовним 

матеріалом», Відомий вислів «обмінятися думками» насправді означає обмінятися певними 

мовними одиницями, у яких і закодовані думки. Цей обмін не завжди буває корисним для обох 

співрозмовників. Недарма кажуть: «Хто ясно мислить, той ясно висловлюється». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4_(%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


  

 

Естетична функція мови полягає в тому, що вона є першим джерелом культури, 

знаряддям і водночас матеріалом створення культурних цінностей. Існування мови у фольклорі, 

красному письменстві, театрі, пісні тощо дає безперечні підстави стверджувати, що вона є 

становим хребтом культури. Ось чому виховання відчуття краси мови — основа естетичного 

виховання. 

Культурологічна функція мови відіграє важливу роль у житті будь-якої нації. Культура 

кожного народу відображена та зафіксована найперше в його мові. Для глибшого пізнання нації 

необхідне знання її мови, яка виконує функції своєрідного каналу зв'язку культур між 

народами. Репрезентуючи свою мову, ми репрезентуємо і власну культуру, її традиції та 

здобутки, збагачуючи світову культуру. 

Через мову передається й естафета духовних цінностей від покоління до покоління. Чим 

повнокровніше функціонує в суспільстві мова, тим надійніший зв'язок та багатша духовність 

наступних поколінь. Дотримання мовних норм, популяризація рідної мови — це поступ у 

розвитку загальної культури нації. 

Номінативна функція. Усе пізнане людиною одержує від неї свою назву і тільки так 

існує у свідомості. Цей процес називається лінгвілізацією — «омовленням» світу. Мовні 

одиниці, передусім слова, служать назвами предметів, процесів, якостей, понять ознак тощо. У 

назвах не лише зафіксовані певні реалії дійсності, адекватно пізнані людиною, але також її 

помилкові уявлення, ірреальні сутності, фантазії тощо. 

Фатична функція. Фатична комунікація (дослівно – беззмістовна, пуста) – обмін 

неінформативними з погляду реальної комунікації повідомленнями, які виконують важливу 

етикетну функцію. “Це є своєрідна мовна гра, яку зобов’язані підтримувати члени суспільства, 

дотримуючись етикетних настанов.” Це зачин розмов, стримані відповіді, стереотипні 

запитання про життя, сім’ю, справи, здоров’я, врожай, як-от: Як справи? Дякую, добре. А у вас? 

Як життя? Що нового? Як успіхи?  та ін. Поетеса Ліна Костенко порівняла цей обмін 

репліками з ”настільним тенісом розмов.” Характер цих запитань умовний, але для 

встановлення контакту, підтримання розмови вони дуже важливі. Фатична комунікація має 

національну специфіку, а також відповідає нормам народної етики. Без дотримання фатичних 

ритуалів не буде мати успіху дипломатія, ділові перемовини.  

Окремий розділ практичного освоєння культури усного мовлення становить техніка 

мовлення. Вона визначає норми артикуляції (утворення) звуків і використання пауз, сили, 

темпу і тембру голосу як інтонаційних елементів висловлювання. 

Отже, основи культури і техніки мовлення ґрунтуються на літературній мові: її 

звуковому й словниковому складі, граматичній будові, тобто на знані певних норм, що 

становлять її найголовнішу ознаку. Норма літературної мови – сукупність загальноприйнятих 

правил, якими користуються мовці в усному й писемному мовленні. Наука, що вивчає 

нормативність мови, її відповідність тим вимогам, що ставляться перед мовою в суспільстві, 

називається культурою мови. Вона розробляє правила вимови, наголошення, слововживання, 

формотворення, побудови словосполучень і речень та вимагає від мовців їх дотримання. 
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2. Текст як засіб відтворення зв’язного мовлення. 

У процесі спілкування мова ділиться на відрізки, що мають певну протяжність і 

членуються на більш-менш завершені частини. Таке мовлення називається зв’язним – 

висловлювання пов’язане однією темою, основною думкою і структурою тексту. Результатом 

процесу говоріння є усний чи письмовий текст, який твориться на основі законів, правил даної 

мови, що становлять її норми. 

Текст (лат. тканина, зв’язок, побудова) – висловлювання, яке складається з кількох 

речень, має певну змістову і структурну завершеність. У кожному наступному реченні в тексті 

використана попередня інформація, що й становить змістовий зв’язок між його частинами 

(реченнями, абзацами). Мовними засобами тексту є узгодження форм, часу і способу дієслів, 

займенники, синоніми, сполучники тощо. Текст може складатися як з кількох, так і з одного 

речення (прислів’я, коломийки, частівки, крилаті вислови) 

Те, про що говориться в тексті, називається темою (відображена у заголовку). Тема 

може членуватися на підтеми (мікротеми). Частиною тексту, в якій розкривається зміст 

підтеми, є абзац. На письмі абзац виділяється відступом вправо. Перші речення абзацу 

вимовляються з більшою силою голосу. Між абзацами паузи довші, ніж між реченнями в 

середині абзацу. 

Тема – ознака будь-якого тексту. Крім того, у кожному тексті є основна думка, те 

головне зради чого твориться текст. Думка в тексті розвивається. Текст є засобом відтворення 

зв’язного мовлення. 

Будова тексту. «Дане» в тексті служить для зв’язку речень. У ньому повторюється якась 

частина попереднього речення. «Нове» в реченні містить основне повідомлення і виділяється 

логічним наголосом. У спокійному монологічному мовленні «нове» звичайно знаходиться 

наприкінці речення. У тексті може бути послідовний («ланцюжком») і паралельний зв'язок. При 

послідовному зв’язку речень «даним» наступного речення стає «нове» попереднього. 

Паралельний зв'язок полягає в тому, що «дане» залишається одним і тим же. 

Засобами зв’язку у реченні виступають займенники, прислівники, сполучники. А також 

синоніми. 

3. Типи мовлення. 
Залежно від змісту і будови текст і його частини діляться на три смислові типи: 

розповідь, опис і роздум (міркування), кожен з яких має свою будову і різновиди. 

Розповідь – це повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі (початок дії – 

розвиток подій – кінець подій). Різновиди: оповідання (власне розповідь), повідомлення (власне 

повідомлення, звіт, рапорт, донесення тощо), відповідь, перелік, найменування, оголошення. 



  

 

Опис – це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явища. В описі 

дається характеристика людей, предметів. Явищ природи шляхом перелічення їхніх головних. 

Суттєвих ознак. Найголовніше в описі – дати точне або яскраве уявлення про предмет 

мовлення. Описи діляться на пейзажні, портретні, описи інтер’єру, характеристики людини, 

предметів, явищ. 

Роздум (міркування) – це висловлювання про причини якостей, ознак, подій. Будова: 

теза (основне твердження, чітко сформульована думка), докази, аргументи (підтверджують 

висунуту тезу), висновок (випливає з доказів, узагальню сказане). В основі роздуму лежать 

причинно-наслідкові відношення. Види: індуктивні (від часткового, конкретного до загального) 

і дедуктивні (від загальних положень до конкретних висновків), роздум-твердження (докази 

істинності висунутого твердження), роздум спростування (докази хибності твердження), роздум 

з прямими доказами (справедливість висунутої тези безпосередньо обґрунтовується доводами), 

роздум з доказом від протилежного (істинність основної тези доводиться шляхом спростування 

передбачуваної тези, протилежної тій, що доводиться). 

“Чисті” розповіді, описи і роздуми використовуються рідко. Організація тексту і зв’язків 

між його частинами залежить від типів і стилів мовлення, манери автора, жанру художнього 

твору. 

4. Сучасні проблеми культури мовлення. 

Основні причини недостатнього різня культури мовленнядак± 1) Більшість сучасних 

учнів мало читає художніх текстів; окремі мовці не володіють навичками швидкого й 

осмисленого читання, у них слабо розвинені почуття естетичного задоволення від спілкування з 

книгою. 2) Вік технократії виробив у багатьох людей байдужість до гуманітарних дисциплін, 

зокрема до мови як предмета шкільної програми (література має більше засобів естетичного і 

виховного впливу), у зв'язку з чим подекуди втратились елементи творчості, усвідомлення 

практичної необхідності знання мови, потреби системності у засвоєнні нормативної граматики, 

а це продукує поверховість, фрагментарність знань тощо. 3) Практика білінгвізму, яка в Україні 

має деформований зміст, спричинює у деяких мовців численні явИІ«а інтерференції, 

звільнитися від в яких можна ляше за умови глибокого знання систем обох мов. Дотримання 

цієї умови необхідне і при перекладах (для практичного застосування у конкретній сфері 

діяльності) спеціальної наукової чи технічної літератури з російської мови українською. При 

перекладах з інших мов також трапляються русизми саме внаслідок тривалого користування в 

науці лише російською мовою. 4) Відсутність в окремих людей навичок користування 

довідковою літературою (словниками, довідниками тощо), а часом і недостатність таких видань 

зумовлюють консерватизм знань, поступову тенденцію до їх зменшення і, зрештою, 

відставання від розвитку загальнонародної мови, адже норми літературної мови змінюються, 

удосконалюються, вимагаючи від її носіїв уваги до процесів цього вдосконалення. Відсутні 

навички постійного навчання, у тому числі й мови, — для багатьох воно закінчується разом з 

отриманням диплому. 5) Одним із найефективніших засобів формування загальнонародної 

мовленнєвої культури є добрий зразок. Це не тільки твір класика, сучасного майстра 

художнього слова, а й передусім мова батьків — у сім'ї, вихователя — у дитячому садку, 

вчителя — у школі. Та чи завжди їх мовлення зразкове?! І чи завжди такі еталони культури 

мовлення, як преса, радіо і телебачення, відповідають сучасним вимогам?! А чи завжди   театр і 

кіномистецтво пам'ятають про свою функцію у вихованні етики, у тому числі мовленнєвої, 

глядача-мовця?! 6) Поява час від часу «модних віянь» у мовленнєвій практиці суспільства — то 

на іншомовні слова, то на ультрапуризм, то на вульгаризацію спілкування і т.ін. — і можливість 

потрапити під їх вплив окремих мовців є загрозою не меншою, аніж байдужість до власного 

мовлення. Найгірше те, що «модні» тенденції засвоюють не ті, хто володіє літературною 

мовою, а саме ті, хто повинен би її навчатися (знавець мови «модним» слівцем може й не 

погіршити свого доброго мовлення, а лише з відчуттям стилю його «оздобить»). 

Отже, щоб підвищувати рівень мовленнєвої культури, необхідно: 

1) шанувати мову, якою спілкуєшся, і людей, з якими спілкуєшся цією мовою; 2) багато 

читати — творів різних стилів, майстрів індивідуального художнього стилю, читати вдумливо, 



  

 

прагнучи до системності у підборі літератури; 3) намагатися, користуючись на практиці 

кількома мовами, добре, оволодіти нормами кожної з них, осмислите їх специфіку, і не 

допускати змішування мовних явищ, усувати прояви інтерференції; 3) незалежно від сфери 

своєї діяльності стежити за змінами норм, які фіксуються у нових виданнях словників, 

правописних збірниках та ін.; 4) критично (і творчо) ставитися до написаного і промовленого 

слова, звіряючи його і з кодексами норм, і з практикою визнаного (і визначного) зразка 

(письменника, учителя, лектора і т. д.); 5) не йти за «модними» тенденціями, які виявляють себе 

в окремих виданнях, в окремих авторів або соціальних чи професійних груп людей (напр., у 

вживанні іншомовних слів, -жаргонізмів, термінологізмів, «телеграфного» стилю і мовлення, 

нарочитої спрощеності тощо). 

 

Лекція 2 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

 

Мета: визначити поняття функціональний стиль мовлення, дати характеристику стилям 

мовлення; розвивати пам'ять, увагу, уяву, критичне мислення; виховувати любов до рідного 

слова. 

 

План 

1. Поняття про стилі мовлення. 
2. Особливості наукового стилю. 
3. Особливості художнього стилю. 
4. Особливості публіцистичного стилю. 
5. Особливості розмовного стилю. 
6. Поняття про конфесійний та епістолярний стилі.  
7. Специфіка офіційно-ділового стилю. 

 

Література 
1. Українська мова (за правознавчим спрямуванням) [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Уклад. О. Лисенко, В. Пивоваров, О. Прудникова, 

О. Шумейко. – Харків : Право, 2012. – 228с.  

2. Рускуліс Л. В.    Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Рускуліс, Т. А. 

Зайцева. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – 256 с. 

3. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Т.В. Симоненко. – 2-ге вид., 

стер. – К. : Видавничий центр "Академія", 2012. – 272 с. – (Альма-матер).  

4. Мацюк З. О.   Українська мова професійного спілкування [Текст] : навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – 4-те вид. – К. : 

Каравела, 2012. – 352 с.  

5. Рускуліс Л. В.   Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Рускуліс, Т. А. Зайцева. – 

Миколаїв : Іліон, 2014. – 306 с.  

6. Линчак І. М.   Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Туризм" / І. М. 

Линчак, Г. В. Матвєєва. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 330 с.  

 

 

 

Правильно й чисто говорити своєю мовою може кожний, аби тільки було бажання. Це не 

є перевагою вчених-лінгвістів, письменників або вчителів-мовників, це не тільки ознака, а й 

обов'язок кожної культурної людини. Культурними в нас мусять бути всі, незалежно від того, 

працює людина розумово чи фізично. 



  

 

Слово "стиль" багатозначне, походить воно від латинського stilus, stylus - гостра паличка 

для письма, манера письма. Нині є понад 100 дефініцій стилю, що зумовлено специфікою 

аспекту розгляду цього поняття і різноманітністю ключових слів (спосіб, комунікація, 

підсистема, поведінка, стереотип тощо). 

Мовний стиль - це усвідомлена суспільством підсистема в системі загальнонародної 

мови, закріплена за тими чи іншими ситуаціями спілкування, яка історично склалася й 

характеризується набором засобів вираження і певним принципом їхнього відбору. 

Мовленнєвий і функціональний стиль розуміємо як сукупність прийомів відбору та 

сполучень мовленнєвих засобів, функціонально зумовлених змістом, метою та 

обставинами спілкування. 

В українській літературній мові вирізняють такі функціональні стилі: художній, 

офіційно-діловий, публіцистичний, науковий, розмовний, конфесійний та епістолярний. Кожний 

зі стилів має свої характерні ознаки й реалізується у властивих йому жанрах. 

Художній стиль - це мова художньої літератури, особливий спосіб мислення, створення 

мовної картини світу. 

Основне призначення стилю - різнобічний вплив на думки і почуття людей за допомоги 

художніх образів. 

Головними ознаками художнього стилю є емоційність, образність, експресивність. На 

лексичному рівні в ньому вживається все словникове багатство української мови: слова з 

найрізноманітнішим лексичним значенням, різні за походженням. Художньо-літературне 

мовлення багате на епітети, метафори, порівняння, повтори, перифрази, антитези, гіперболи та 

інші зображувальні засоби. З певною художньою метою можуть уживатися діалектна та 

професійна лексика, фразеологізми. 

Художній стиль послуговується різними типами речень за будовою, метою 

висловлювання, за відношенням змісту речення до дійсності. 

Художній стиль реалізується в таких жанрах: трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, 

повість, оповідання, поема, вірш, байка, епіграма. 

Взірець художнього стилю: 

Втіхо моя, пісне українська! Мов дотик зачарованої історії, ти зміцнюєш свої сили, 

кріпиш почування, викликаєш жадобу життя, що таке огидне і безталанне іншої доби! Велика, 

незрівнянна, певно, твоя сила, коли ти зачудувала Європу, перейшла нетрі Азії, прийнялася в 

Америці, а може, ще й по інших сторонах світу. Нехай що знають, те й галасують проти 

твого краю і народу питомого, твої найлютіші вороги не втечуть від казкових чарів твоєї 

мелодії, азабувши про всякі силоміцтва, самі пристають до хору шво/х співаків-виконавців. І 

лунаєш ти серед Європи на славу рідної країни (П. Грабовський). 

Науковий стиль - функціональний різновид літературної мови, що обслуговує сферу і 

потреби науки. 

Основне призначення стилю - повідомлення про результати наукових досліджень, 

систематизація знань. 

Головними ознаками наукового стилю є широке використання науково-термінологічної 

лексики, слів з абстрактним значенням та іншомовного походження. Показовим є членування 

тексту на розділи, підрозділи, параграфи, введення формул, таблиць, діаграм. Лексичні, 

текстові одиниці репрезентують точність, логічність, узагальненість, аргументацію 

висловлених положень. 

Розрізняють власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний підстилі 

наукового стилю. 

Власне науковий репрезентується такими жанрами, як дисертація, монографія, наукова 

стаття, доповідь, дипломна, магістерська, курсова робота тощо. 

Науково-популярному підстилю властива доступність викладу наукової інформації, 

розрахованої на нефахівців. 

Науково-навчальний підстиль реалізується в підручниках, посібниках для учнів шкіл та 

студентів вищих навчальних закладів, слухачів мережі просвітницьких установ. 



  

 

Науковий стиль реалізується в таких жанрах: дисертація, монографія, стаття, підручник, 

лекція, відгук, анотація, рецензія, виступи на наукових конференціях, дискусії, доповіді на 

наукові теми. 

Взірець власне наукового стилю. «Мовна конвергенція - тактичний вияв 

комунікативної стратегії урівноваження статусу співрозмовників як пристосування 

адресанта до адресата, що передбачає уподібнення мовлення одного до мовлення другого з 

метою досягнення комунікативної кооперації. Наприклад, спілкування з дитиною на підставі 

коду дитячого мовлення, перехід на сленг чи жаргон, спілкуючись з людиною, що використовує 

їх. 

У комунікативній лінгвістиці мовна конвергенція розглядається як стратегія 

перемикання кодів (анг. codeswitchinq), тобто перехід адресанта на мовленнєвий регістр 

адресата» (Селіванова О.Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія)._ 

Офіційно-діловий стиль - це мова ділових паперів, що використовуються в офіційному 

спілкуванні між державами, установами, приватною особою і установою і регулюють їх ділові 

взаємини. 

Основне призначення стилю - регулювання офіційно-ділових стосунків. 

Головні ознаки офіційно-ділового стилю: наявність реквізитів, що мають певну 

черговість, однозначність формулювань, точність, послідовність викладу фактів, гранична 

чіткість висловлювання, наявність усталених мовних зворотів, певна стандартизація початків і 

закінчень документів, широке вживання конструкцій (у зв 'язку з, відповідно до, з метою, згідно 

з). Лексика стилю здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні. Залежно від того, 

яку саме галузь суспільного життя обслуговує офіційно-діловий стиль, він може містити 

суспільно-політичну, професійно-виробничу, науково-термінологічну лексику. Синтаксис 

стилю характеризується вживанням речень різної будови з прямим порядком слів; 

запроваджується поділ тексту на пункти, підпункти. Виокремлюють такі його функціональні 

підстилі: 

 законодавчий (закони, укази, постанови, статути); 

 дипломатичний (міжнародні угоди, конвенції, комюніке (повідомлення), 

звернення (ноти), протоколи, меморандуми, заяви, ультиматуми); 

 адміністративно-канцелярський (накази, інструкції, розпорядження, заяви, 

характеристики, довідки, службові листи тощо). 

Офіційно-діловий стиль реалізується в таких текстах: закон, кодекс, устав, наказ, 

оголошення, доручення, розписка, протокол, акт, інструкція, лист, список, перелік, накладна 

тощо, а також виступи на зборах, наради, прес-конференції, бесіди з діловими партнерами. 

Взірець офіційно-ділового стилю. Конституція України. Стаття № 24 

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній 

підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я 

жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість 

поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 

підтримкою материнства і дитинства, зокрема надання оплачуваних відпусток та інших пільг 

вагітним жінкам і матерям. 

Публіцистичний стиль - це функціональний різновид літературної мови, яким 

послуговуються в засобах масової інформації (газетах, часописах, пропагандистських 

виданнях). 

Основне призначення стилю - обговорення, відстоювання і пропаганда важливих 

суспільно-політичних ідей, формування відповідної громадської думки, сприяння суспільному 

розвитку. 



  

 

Головні ознаки публіцистичного стилю: популярний, чіткий виклад, орієнтований на 

швидке сприймання повідомлень, на стислість і зрозумілість інформації, використання 

суспільно політичної лексики: державність, громадянин, поступ, єдність, національна ідея, 

актуальністьтощо. Типовими є емоційно забарвлені слова, риторичні запитання, повтори, 

фразеологічні одиниці, що зумовлюють емоційний вплив слова. Тон мовлення пристрасний, 

оцінний. 

Публіцистичний стиль реалізується в таких жанрах: виступ, нарис, публіцистична стаття, 

памфлет, фейлетон, дискусія, репортаж. 

Взірець публіцистичного стилю.  

Третє тисячоліття 

Поколінню, що переступає рубіж третього тисячоліття, випала щаслива нагода, хай 

умоглядно, але все ж відчути себе причетним до таких грандіозних історичних перетворень, 

як зміна епох. 

Звісно, наївно і безпідставно чекати від віку, що настає, якихось несподіваних 

механічних нововведень, покликаних до невпізнанності змінити життя, чи тішити себе надією 

на раптовий наплив незбагненних добрих див. Мова про інше: волею долі, свідомо чи несвідомо, 

нам дано відчути саму атмосферу цього незвичного часу. Реальність складається таким 

чином, що мимохіть заполонює свідомість уявленнями масштабними - від прадавнини до 

неозорого майбутнього... (Ігор Шаров) 

Конфесійний стиль - стильовий різновид української мови, що обслуговує релігійні 

потреби суспільства. 

Основне призначення стилю - вплив на душевні переживання людини. 

Головні ознаки стилю: вживання слів для найменування бога та явищ потойбічного світу 

(Божий Син, Святки Дух, Спаситель, Царство Боже, рай, вічне життя, сатана тощо), стосунків 

людини до Бога (молитися, воскресіння, заповіді, покаяння, грішні, праведні), мова багата на 

епітети, порівняння, метафори, слова з переносним значенням. Для підкреслення урочистості 

використовуються речення із зворотним порядком слів, поширені повтори слів. 

Конфесійний стиль репрезентується в таких жанрах: Біблія, житія, апокрифи, проповіді, 

послання, молитви, тлумачення Святого Письма. 

Взірець конфесійного стилю. 

Молитва Гэсподня 

Отче наш, що ecu на небесах, 

нехай святиться ім'я Твоє; 

нехай прийде Царство Твоє; 

нехай буде воля Твоя, 

як на небі, так і на землі. 

Хліб наш насущний дай нам сьогодні; 

і прости нам провини наші, 

як і ми прощаємо винуватцям нашим; 

і не введи нас у спокусу, 

але визволи нас від лукавого. 

Бо Твоє Царство, і сила, 

і слава, Отця, і Сина, 

і Святого Духа, нині, і 

повсякчас, і на віки віків. 

Амінь. 

Розмовний стиль обслуговує офіційне й неофіційне спілкування людей, їх побутові 

потреби. 

Основне призначення стилю - обмін інформацією, думками, враженнями, прохання чи на 

подання допомоги, виховний вплив. 

Головні ознаки розмовного стилю: широке використання побутової лексики, 

фразеологізмів, емоційно забарвлених і просторічних слів, звертань, вставних слів і 



  

 

словосполучень, неповних речень. Для розмовно-побутового мовлення характерне порушення 

літературних норм: уживання русизмів, вульгаризмів, жаргонізмів, неправильна вимова слів. 

Розмовний стиль має істотно виявлений різновид - розмовно-професійний, тобто мова, 

якою спілкуються не в побуті, а у виробничій, освітній та інших сферах. 

Взірець розмовного стилю: 

Професор запитує у студента: 

- Чому ви так хвилюєтеся?Боїтеся моїх запитань? 

- Та ні, професоре, я боюся своїх відповідей. 

Епістолярний стиль - це стиль приватного листування. 

Основне призначення стилю - поінформувати адресата про щось, викликати в нього 

певні почуття, які б відповідали емоційній настроєності автора. 

Головні ознаки епістолярного стилю: широке використання форм ввічливості - звертань 

у формі кличного відмінка, наявність початкової, прикінцевої та прощальної фраз, 

стереотипних словесних формул висловлення побажання, вітання, співчуття; невимушеність у 

доборі лексичних одиниць. 

До епістолярного стилю зараховують не тільки листи видатних письменників, 

громадських і культурних діячів, учених, а й щоденники, записки, мемуари. 

Взірець епістолярного стилю: 

До Василя Стефаника 28 жовтня 1902 р. 

Високоповажний добродію! 

Ніяк не можу погодитися з думкою, що у збірнику на честь Куліша не буде Вашої хоч би 

й маленької новелки! Терпеливо чекав я два місяці обіцяного оповідання, та вже й третій 

місяць минув, а від Вас як немає нічого, так немає. І ось пишу знову. Прошу й благаю: 

дозвольте нам бачити Вас дорогим гостем у нашому альманахові... 

Не менш бажав би я познайомитися з Вами особисто та побесідувати про спільні й 

дорогі нам справи. 

З високим поважанням Ваш щирий М. Коцюбинський. 

Систему функціональних стилів, їхні стильові домінанти, сукупність мовних засобів, 

властивих кожному зі стилів, а також масиви текстів, об'єднаних жанром, досліджує 

функціональна стилістика. 

2. Офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови та його суттєві 

риси. 

Офіційно-діловий стиль – це мова ділових паперів: розпоряджень, законів, актів, 

програм, постанов, резолюцій, протоколів та ін. 

Офіційно-діловий стиль — це сукупність мовних засобів, призначених для 

регулювання ділових стосунків, спілкування на державно-політичному, громадському, 

економічному рівні, у законодавстві, сфері управління адміністративно-господарською 

діяльністю (офіційно-ділова мовна сфера). 

Один з найдавніших стилів. Його ознаки знаходимо в документах ХІ-ХІІ ст, українсько-

молдавських грамотах, українських літописах.  

Головні ознаки офіційно-ділового мовного стилю 

1. Ґрунтується на логічній основі. Найважливішим у ньому є послідовність і точність 

викладу актів, документальність, об’єктивність оцінок, гранична чіткість, емоційно-

експресивна нейтральність вислову. 

2. Відзначається суворими вимогами до лексики й фразеології (широке використання 

професійної термінології, канцеляризмів, абревіатур, відсутність діалектизмів, жаргонізмів, 

просторічних виразів, слів із суфіксами суб’єктивної оцінки тощо). 

3. Характеризується як зростаючою стандартизацією мови (вживання усталених 

словесних формул, значна частота повтору слів, зворотів, конструкцій), так і своєрідністю 

синтаксису (прямий порядок слів: підмет — перед присудком і якомога ближче до початку 

речення; означення — перед означуваним; додаток — після керуючого слова; обставинні слова 

— якомога ближче до пояснюваного; вставні слова вживаються на початку речення тощо). 



  

 

4. Високий ступінь одноманітності, стандарту форми, сувора регламентація розміщення 

та будови тексту. 

Сфера вживання ділового стилю зумовлює його жанрову розгалуженість. Обслуговуючи 

потреби суспільства в державному, громадському, економічному й політичному житті, тексти 

офіційно-ділового стилю мають виразні відмінності й у межах того самого жанру.  

Підстилі офіційно-ділового мовного стилю.  

В офіційно-діловому мовному стилі виділяють такі підстилі: 

1. Законодавчий — використовується в законотворчій сфері у вигляді Конституції, 

законів, указів, статутів, постанов тощо. 

2.Дипломатичний — використовується в сфері між державних офіційно-ділових 

стосунків у вигляді договорів, конвенцій, протоколів, заяв тощо. 

3.Юридичний — використовується в юриспруденції у вигляді актів, позовних заяв, 

протоколів, постанов, запитів, повідомлень тощо. 

4.Адміністративно-канцелярський — використовується в професійно-виробничій сфері, 

правових взаєминах і діловодстві у вигляді офіційної кореспонденції, договорів, контрактів, 

заяв, автобіографій, доручень тощо. 

Як і сам офіційно-діловий мовний стиль, його підстилі мають власну сферу 

застосування, межі якої визначаються метою й умовами ділового спілкування. Вони 

виступають засобом функціонування взаємозв’язаних між собою систем документації — 

цілісних утворень із певними специфічними рисами (система управлінських, адміністративних 

документів та спеціалізовані (галузеві) документаційні системи (банківська, юридична тощо). 

Отже, тексти офіційно-ділового стилю вимагають документації тверджень, точності 

формулювань, не припускають двозначності тлумачення змісту. 

Синтаксис офіційно-ділового стилю мови характеризується такими особливостями:  

 вимога дотримання прямого порядку слів;  

 переважне використання розповідних речень, питальні та окличні речення 

зустрічаються досить рідко;  

 активне вживання безособових речень (звертаємо Вашу увагу...);  

 активне вживання пасивних конструкцій (комісією встановлено...);  

 використання речень з однорідними членами;  

 переважне вживання складнопідрядних речень;  

 переважне вживання інфінітивних конструкцій;  

 вживання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів;  

 переважне вживання непрямої мови.  

Лише в офіційно-діловому стилі допустимі мовні кліше, стереотипні конструкції, як-от: 

з метою; у зв'язку з тим, що (через те, що); з огляду на те, що; зважаючи на те, що; зважаючи на 

викладене вище; відповідно до; в порядку...; згідно з; по лінії; оскільки... то; або усталені 

словосполучення: прошу дозволити; взяти до уваги; довести до відома; взяти за основу; взяти 

зобов'язання; таким чином; ми, що нижче підписались тощо. 

Офіційно-діловий стиль визначають такі особливості: 

1. Точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, гранична чіткість у 

висловленні. Діловий стиль позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських 

рис. 

2. Лексика здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні. Залежно від того, 

яку саме галузь суспільного життя обслуговує офіційно діловий стиль, він може містити 

суспільно-політичну, суспільно-виробничу, юридичну, наукову лексику тощо .\ 

3. Наявність реквізитів, які мають певну черговість. У різних видах ділових паперів 

склад реквізитів неоднаковий, він залежить від змісту документа, його призначення, способу 

обробки. Закріплення за реквізитами постійного місця робить документи зручними для 

зорового сприйняття, спрощує їх опрацювання. 

4. Логічність і аргументованість викладу. Ця риса ділової мови передбачає відображення 

правильного стану речей, послідовність та об'єктивність фактів і оцінок, нейтральність тону. 



  

 

5. Відсутність індивідуальних рис стилю. На відміну від інших сфер діяльності учасники 

ділового спілкування здебільшого виступають у ролі представників певних організацій, 

закладів і виражають їхні інтереси - тобто є носіями певних функцій. У зв'язку з цим прояви 

індивідуальності в діловій мові вважаються відступами від норми, нетиповими для стилю 

взагалі. 

6. Наявність мовних зворотів, певна стандартизація початків і закінчень документів. Це 

так звані кліше - усталені словесні формули, закріплені за певною ситуацією і сприймаються як 

звичайний, обов'язковий компонент. Наявність стандартних висловів полегшує, скорочує 

процес укладання текстів, приводить до однотипності засобів в однакових ситуаціях. 

Взірець офіційно-ділового стилю.  

Конституція України. Стаття № 24 

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній 

підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я 

жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість 

поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 

підтримкою материнства і дитинства, зокрема надання оплачуваних відпусток та інших пільг 

вагітним жінкам і матерям. 

 

 

Лекція 3 

КУЛЬТУРА УСНОГО ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ 

 

Мета: визначити поняття «культура фахового мовлення», розкрити специфіку фахового 

мовлення і спілкування; розвивати мовлення, критичне мислення,увагу, уяву; виховувати любов 

до рідного слова. 

 

План 

1. Усна форма фахової мови.  

2. Культура публічної монологічної мови.  

3. Культура професійної діалогічної мови.  

4. Правила етикету щодо ведення телефонної розмови  

 

Література 
1. Українська мова (за правознавчим спрямуванням) [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Уклад. О. Лисенко, В. Пивоваров, О. Прудникова, 

О. Шумейко. – Харків : Право, 2012. – 228с.  

2. Рускуліс Л. В.    Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навчально-
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6. Линчак І. М.   Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Туризм" / І. М. 

Линчак, Г. В. Матвєєва. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 330 с.  

 

1. Усна форма фахової мови  

Професійна  діяльність  ґрунтується  на  наукових  знаннях,  тому  дотримання стильових  

норм  наукового  стилю  є  важливим  показником  культури  фахової  мови. Науковий  стиль  

характеризується  абстрагованістю,  інформативністю,  доступністю, предметністю,  логічністю,  

узагальненістю,  однозначністю,  точністю,  об’єктивністю  і лаконічністю  викладу.  

Досягається  це  шляхом  використання  різних  мовних  одиниць, серед  яких  помітну  роль  

відіграють  терміни.  Досконале  володіння  термінологічною системою свідчить про  

сформовану  професійну  мовнокомунікативну  компетенцію індивіда.  

Особливістю офіційно-ділового стилю є перевага писемної форми реалізації, що 

значною мірою визначає специфіку синтаксису ділових паперів. Проте в сучасному житті 

важливого значення набула також  усна  ділова мова, яка, на відміну  від  писемної, 

індивідуалізована, спонтанна (підготовленість обмежується продуманістю  логіко-

композиційної  структури  мовлення),  ситуативна, діалогічна. Усна  ділова  мова  є різновидом 

публічної мови, яка передбачає спілкування мовця з колективним слухачем і характеризується 

специфічними засобами впливу на аудиторію. Усна професійна мова реалізується у формі 

бесіди, наради, переговорів, телефонної розмови тощо. В усному спілкуванні, крім вербальних, 

задіяні невербальні засоби, а саме інтонація, жести, міміка, які також несуть інформацію про 

особу мовця, про її ставлення до змісту мовленого. Мовний,  візуальний  та  акустичний  

складники  усної  мови  тісно  взаємодіють  і взаємодоповнюють один одного у процесі подання 

і сприймання інформації.  

2. Культура публічної монологічної мови  

Культура публічної мови ще в античні часи водночас із риторикою. В античному світі 

публічна мова була тісно пов’язана із політичним життям, рівнем освіченості людей, способом 

мислення, з особливостями розвитку культури народу, що створив її. Вона була популярна  в  

середовищі  освічених  людей.  Гостра,  життєво  необхідна  потреба  в красномовстві, культ 

живого, а не писаного слова сприяли піднесенню культури публічної мови в Стародавній Греції 

і Давньому Римі на надзвичайно високий рівень. Саме культура публічної  мови  античності  

лягла  в  основу  гуманітарного  розвитку  Європи  з  часів Ренесансу аж до  XVIII ст. Нині 

публічна мова є однією з форм ділового спілкування. Володіння нею передбачає високий рівень 

мовного розвитку людини.  

Публічною вважається мова, адресована широкому загалу. Одним з її різновидів є 

ораторська мова, що функціонує як форма живого спілкування промовця з колективним 

слухачем з метою впливу на нього і переконання. Ораторська мова вибудовується у формі 

монологу, тобто розгорнутого мовлення однієї особи, зверненого до багатьох слухачів, до 

суспільства і розрахованого на безпосередню реакцію слухача.   

Ораторську  мову  використовують  у  різних  сферах  громадського,  мистецького життя,  

в  політиці,  науці,  освіті.  Вона  характеризується  певними  особливостями:  за тематикою 

вона є суспільно-важливою і проблемною; за формою реалізації  – писемно-усною;  за  

відношенням  до  форми  –  книжно-розмовною;  за  функціональним  типом мовлення  – 

синтезом усіх елементів розповіді, опису, роздуму, доказу, спростування; за характером 

реалізації – підготовчо-імпровізаційною.  

Темою публічних промов є актуальні, подекуди проблемні, складні для вирішення 

питання  суспільно-політичного,  громадського життя, які  потребують  публічного 

ствердження  або  заперечення, аргументації чи спростування,  правильного  вибору.  

Переконливою  ораторську  мову  роблять  продуманий  зміст,  точність  і  ясність 

висловлювань, доступність і логічність викладу, експресивність, аргументативна структура. 

Переконливість ораторської мови значною мірою залежить від тих аргументів, за  допомогою  

яких  обґрунтовується  істинність  основної  ідеї,  а  також  від  ступеня використання в 

доведенні фактів і положень, які не потребують обґрунтування, посилань на  авторитетні 



  

 

джерела, точних цитат і висловлювань, результатів досліджень, статистичних даних. Це 

підсилює  аналітичний  аспект  промови,  її  інформативну значущість і коментаторську 

позицію оратора.  

Публічна промова передбачає фіксування на папері всієї підготовчої роботи, тобто 

поєднання писемної та усної форми  мови. Такий підхід до реалізації  передбаченого виступу є 

необхідним  для  того,  щоб  промовець  виклав хід своїх думок  послідовно, логічно, 

несуперечливо, розібрався у власних судженнях, відчув силу й вагу кожного слава. У процесі 

виголошення промови підготовлений текст має бути відчужений від паперу. Настає момент для 

мовної імпровізації, але вона буде природною, коли промовець чітко  знає  відшліфований  план  

і  зміст  написаного  тексту.  У  професійній  публічній промові писемна й усна форми мови 

врівноважуються.  

Книжний характер публічної промови виявляється на підготовчому, писемному, етапі  (у  

граматичній  правильності,  дотриманні  норм  літературної  мови,  у  логічній послідовності, 

точності і стислості матеріалу, у доцільності добору художніх засобів) і залежить  від  галузевої  

сфери  функціонального  стилю  (офіційно-ділова,  виробнича, політична промова, навчальне, 

судове красномовство тощо).  

Розмовний  характер  публічного  мовлення  полягає  передусім  в  його  усному 

проголошенні і використанні тих мовних емоційно-вольових виражальних засобів, які 

впливають  на  слухачів  і  здатні  активізувати  їх  сприймання  та  пізнавальну  і  творчу 

діяльність. Ораторське мистецтво є глибоко психологічним і соціальним, тому оратору важливо 

підібрати таку форму виголошення промови, яка б відповідала емоційному стану та  

інтелектуальному  рівню  аудиторії. Завдання оратора  –  збалансувати  книжність і розмовність 

у своєму виступі, зробити  його природним.  Природність  виявляється у безпосередності 

мовного контакту, невимушеності розмови, спонтанності народження і виголошення думки, 

доцільності використання  невербальних  засобів  спілкування, у пристойному вигляді особи 

промовця.  

Підготовчо-імпровізаційний характер публічних промов виявляється у тісному зв’язку 

двох основних етапів – підготовчого й виконавчого. На виконавчому етапі імпровізація 

неминуча, бо прочитаний без імпровізації текст не стане промовою, а буде читанням, яке 

створюватиме ефект штучності. Імпровізація  буде  вдалою  тільки  за наявності попередньої 

якісної мовної підготовки.  

З часів античності публічна мова повинна мати на меті:  

а) навчати;  

б) подобатися;  

в) зворушувати.  

Цим вимогам мають відповідати і сучасні промови. Навчати публічна мова може тоді, 

коли ґрунтується на науково достовірних званнях про предмет, логічних судженнях, відображає 

реальні факти, явища, події тощо, має практичне спрямування. Подобатися слухачам буде 

правильна, точна, чиста, логічна,  змістовна, доступна, ясна, виразна, милозвучна, естетична, 

багата публічна мова, зворушуватиме слухачів натхненна емоційно-оцінна промова, яка 

збуджуватиме почуття, хвилюватиме порушеними проблемами й небайдужим ставленням до 

них промовця. Крім того, сучасна публічна мова повинна інформувати, консолідувати колектив 

чи суспільство, спростовувати хибні думки, уявлення.  

Досягти впливу на слухачів публічною мовою, переконати їх у чомусь можливо тільки  в  

тому  разі,  якщо  в  ній  гармонійно  поєднані  візуальні,  вербальні  і  вимовні складники 

публічного спілкування.  

3. Культура професійної діалогічної мови  

Демократичні зміни в суспільстві й державному житті та перехід до інформаційної епохи 

сприяють зростанню популярності дискутивно-полемічної  мови.  Суперечки, дискусії, 

полеміка стали невід’ємною частиною професійного, громадського, релігійного, наукового 

життя, їх використовують в освіті, судочинстві, побуті тощо. У  професійній діяльності  

важливу роль відіграю діалогічна мова – форма соціально-мовного спілкування, основа 



  

 

співробітництва і взаємопорозуміння між людьми у процесі спільної діяльності. Діалог 

передбачає безпосередній словесний контакт мовця і слухача, під  час якого  відбувається  

активна  мовленнєва  взаємодія: висловлювання (репліки) одного змінюються  

висловлюваннями  (репліками)  іншого.  Діалогічна мова формується  під  впливом  мотивів  

діяльності,  має  певну  мету  і  завдання.  Специфіку діалогічної мови визначають:  

– непідготовленість  спілкування,  оскільки  неможливо  заздалегідь  спланувати  

мовну поведінку як співрозмовника, так і власну;  

– безпосередність контакту учасників спілкування, звідси – можливість емоційних  

виявів;  

– використання невербальних засобів (міміки, жестів);  

– пряма  зорієнтованість  мовлення на  конкретне висловлення  співрозмовника, а отже, 

необхідність постійно стежити за його думкою, що  потребує  концентрації мовленнєвих зусиль 

і проведення деяких мовленнєво-мисленнєвих операцій;  

– можливість зміни  теми  висловлювання, що вимагає уваги і відповідної оперативної 

реакції співрозмовника;  

– налаштованість на діалог співрозмовників,  що передбачає наявність бажання і вміння 

слухати і сприймати іншого.  

Ці  чинники зумовлюють синтаксичні особливості діалогічної мови, окрема широке і 

відносно компактне  використання речень різної  модальності:  розповідних, питальних, 

спонукальних, окличних.  

Діалогічна мова характеризується інтонаційним  багатством і водночас є інтонаційно 

неорганізованою, бо відображає природну безпосередність людини. Інтонація в діалозі не 

тільки бере участь в оформленні речення як комунікативної одиниці, а й сприяє формуванню 

діалогічного контексту. Важливу роль відіграють сила звуку, довжина вимови, темброве 

забарвлення, темп. Разом із контекстом і ситуацією, у якій відбувається розмова, інтонація 

конкретизує емоційно-експресивний зміст висловлювання, передає ставлення мовця до 

сказаного ним або його співрозмовником тощо.  

У діалогічній мові функціонує репліка – особлива мовна одиниця, яка характеризується 

відносною формально-граматичною  завершеністю і відносною самостійністю. Репліки 

відрізняються тематично, лексично й синтаксично, мають різну протяжність: одні відносно 

лаконічні і самостійні, між ними наявний лише змістовий зв’язок; інші являють собою ланцюг 

взаємопов’язаних речень, що дає підстави розглядати їх як мінімонолог або діалогічну єдність. 

Взаємозв’язок різних видів реплік забезпечує єдність мовного потоку, розвиток розмови.  

Використання діалогічної мови в діловій сфері і побуті істотно відрізняється, що 

спричиняють такі позамовні чинники, як мета спілкування та його тривалість. Нечіткі часові 

межі побутового спілкування і його довільна тематика дають змогу легко переходити  від однієї  

теми до іншої впродовж тривалого  часу. Ділове спілкування характеризується комунікативною 

і прагматичною спрямованістю мовців.  

4. Правила етикету щодо ведення телефонної розмови:  

1. Привітайтеся з тим, хто говорить з вами по телефону. Постарайтеся з самого початку  

задати тон бесіди ввічливий, довірливий, оптимістичний.  

2. Назвіть себе. Залежно від конкретних обставин, назвіть свої установу, відділ i 

прізвище.  

3. Зробіть перерву. Це допоможе вашому співрозмовникові зосередитись. Спокійно 

викладіть сутність справи.  

4. Не беріть трубку (слухавку), якщо ви дуже зайняті.  

5. Не говоріть: Почекайте хвилинку – психологи вважають, що від цієї фрази у того, хто 

дзвонить, складається враження, ніби він байдужий установі, до якої телефонує.  

6. Умійте повернути розмову в потрібне вам річище. Зробіть бесіду  конструктивною, 

плідною.  

7. Не дратуйтесь. Говорити по телефону рівним, спокійним тоном – ваш професійний 

обов'язок.  



  

 

8. Уникайте телефонних монологів. Пам'ятайте, що розсіювання уваги при телефонній 

розмові відбувається швидше, ніж у звичайній бесіді.  

9. Не мовчіть, намагайтеся уміло й не одноманітно підтримати розмову.  

10. Не вживайте категоричних тверджень i не нав'язуйте своїх рiшeнь співрозмовникові.  

11. Дайте тому, хто телефонує, право вибору часу для повторного дзвінка (фраза 

Подзвоніть мені через годину не годиться).  

12. Не робіть зi співрозмовника прохача, якщо він  залежить від вас. Постарайтесь 

побудувати розмову на демократичних засадах.  

13. Будьте лаконічними, але не на шкоду делікатності й інформативності.  

14. Пам'ятайте, що  навіть  у  службовій  розмові  чоловік  повинен  бути  дуже  

люб'язний,  якщо  його співрозмовник – жінка.  

15. Говоріть загальнодоступною мовою, уникайте канцеляризмів, штампів, професійного 

жаргону.  

16. Звертайте увагу на інтонацію  – просторічна інтонація, що знижує значення будь-якої 

фрази, неприпустима у службовій розмові.  

17. Називайте співрозмовника так, як він назвав себе: або на прізвище, або на ім'я та по 

батькові.  

18. Якщо просять до телефону вашого колегу, не варто відповідати: Його немає (не 

можна замінювати  ім'я  відсутньої  особи  займенником).  Треба  відповідати:  1вана  Івановича 

немає).  

19. Повідомте, коли краще подзвонити відсутньому співробітникові.  Запишіть потрібну 

для нього інформацію.  

20. Тримайте марку свого підприємства. Навіть якщо ви випадково взяли трубку, не 

говоріть: Я  тут  ніхто. Умійте  гідно представити  установу, в якій працюєте  

(за Г. Каменською). 

 

 

Лекція 4 

 

КУЛЬТУРА ПИСЕМНОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ. 

 

Мета: розкрити поняття «документ», розглянути класифікацію документів, ознайомитися з 

вимогами до ділової документації; розвивати мовлення, мислення, увагу; виховувати любов до 

рідного слова, взаємоповагу й толерантність. 

 

План 

1. Поняття про документ і текстові норми ділового стилю. 

2. Класифікація ділових документів. 

3. Вимоги до оформлення ділової документації. 
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4. Мацюк З. О.   Українська мова професійного спілкування [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. 

– 4-те вид. – К. : Каравела, 2012. – 352 с.  

5. Рускуліс Л. В.   Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Рускуліс, Т. 

А. Зайцева. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 306 с.  

6. Линчак І. М.   Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 

підготовки "Туризм" / І. М. Линчак, Г. В. Матвєєва. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 

330 с.  

 

У наш час практично всі члени суспільства залучені до сфери офіційного спілкування. 

Тому кожній освіченій, культурній людині конче потрібні знання й навички оцінювання та 

побудови різних документів, а лікареві – професійних документів. 

1. Поняття про документ і текстові норми ділового стилю. 

Документ (лат. documentum – повчальний приклад, доказ, взірець; від лат. doceo – 

пояснює, викладає справу; укр. архаїзм – грамота) – це матеріальний об’єкт, що містить у 

зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до 

чинного законодавства юридичну силу. 

Кожному з нас у житті вже неодноразово доводилося складати якийсь документ. 

Спробуймо уявити схему внутрішньої роботи, яку доводиться кожному здійснювати при цьому. 

Той хто пише (точніше – буде писати) насамперед повинен досить точно оцінити 

характер офіційно-ділової ситуації. Саме ця ситуація диктує вибір відповідного документа: 

якщо вам необхідно про щось попросити яку-небудь організацію (керівництво цієї організації), 

потрібним документом виявляється заява; якщо ви зробили для цієї організації якусь роботу і 

хочете, щоб вам її оплатили, це буде рахунок і т. д. Отже, перший етап у діяльності того хто 

пише у сфері ділового спілкування це – з’ясування характеру офіційно-ділової ситуації і 

вибір відповідного жанру документа. 

Вибір жанру документа зумовлює необхідність знання форми (формуляру, 

схеми) відповідного документа. Передбачається (в ідеалі), що той хто пише її знає (у зв’язку з 

його професійною підготовкою, з якого-небудь довідника або завдяки тому, що хтось підказав 

потрібний зразок). 

Що ж таке форма (формуляр) документа? 

Кожен документ є низкою або сукупністю постійних елементів змісту. Їх 

називають реквізитами. Ними можуть бути такі відомості: 1) про адресата; 2) про адресанта; 

3) назва жанру документа (у деяких документах назва обов’язкова, напр. Заява, Доповідна 

записка, Доручення, а в деяких її не ставлять, напр. у ділових листах); 4) текст документа; 

5) опис документальних додатків (якщо вони є); 6) дата; 7) підпис автора документа; 8)  віза, 

резолюція та ін. 

Відповідно, форма (формуляр) документа – це сукупність його реквізитів і 

змістовно-композиційна схема, їх взаємозв’язок, послідовність і розміщення. 

І тільки тоді, коли вибрали жанр документа, а отже і його форма, виникає проблема 

мовного наповнення документа. 

Таким чином, схема зумовленості вибору в реалізації ділової мови така: типова 

офіційно-ділова ситуація → жанр документа → форма документа → мовне наповнення 

документа. 

Під час складання ділового тексту в мовній свідомості того хто пише виникає певний 

«зразок», або еталон, що охоплює і загальну схему тексту документа, і його постійні та змінні 



  

 

елементи, їх порядок і розміщення. При цьому текстові норми документів можна розрізняти за 

ступенем жорсткості / гнучкості організації. 

Перший тип тексту – це зразок-матриця. Він характеризується фіксованістю всіх трьох 

основних параметрів організації тексту: набором реквізитів, їх послідовністю, просторовим 

розміщенням. 

Для зразка-матриці суттєвою є фіксована організація постійних елементів змісту в таких 

типах текстів, як готові бланки довідки, анкети, медичної карти: у них на перший план 

виступає роль пропусків для позначення змінних елементів у тексті. Складання такого 

документа вимагає мінімум зусиль. 

Для таких документів виготовляють бланки. Бланк документа – це стандартний аркуш 

паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для 

змінної. 

Другий тип тексту – зразок-модель. Він демонструє більший рівень гнучкості норми, 

більшу свободу. Але й тут форма документа досить жорстка, напр. у заяві є по суті єдиний 

«творчий» реквізит – формування прохання. Сюди ж належить більша частина різновидів 

ділових листів. 

Третій тип тексту – зразок-схема. Він характеризується тільки одним параметром 

фіксованості набору основних реквізитів. Сюди належить Протокол, Пояснювальна записка. 

Правила складання й оформлення документів спираються на державний стандарт (У 

нашій країні існує відповідна установа – Державний стандарт України). І на людях, що 

займаються діловодством, крім обов’язку вміти висловлюватися «по-діловому», лежить ще й 

відповідальність перед законом. 

Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів: А4 

(210 х 297 мм) і А5 (210 х 148 мм). 

Встановлено такі розміри берегів: лівий – 20 – 35 мм; правий – не менше 

ніж 8 мм; верхній – 10 – 20 мм; нижній – не менше ніж 8 мм. 

2. Класифікація ділових документів. 

Класифікація документів – це поділ їх на класи за основними ознаками схожості та 

відмінності. Мета класифікації полягає в підвищенні оперативності роботи апарату управління 

та відповідальності виконавців. У поточній роботі класифікацію документів здійснюють на 

етапі групування їх у справи. 

За способом фіксації інформації розрізняють письмові, графічні, фото-, кіно-, 

відеодокументи, фонодокументи. 

За змістом документи поділяють на організаційно-розпорядчі, фінансово-розрахункові, 

постачально-збутові та ін. (детальніше подивитеся у посібниках). 

За найменуванням розрізняють: накази, заяви, протоколи, розпорядження, вказівки, 

інструкції, правила, статути, звіти, плани, службові листи, акти тощо. 

За особливостями складання документи поділяють на типові, що розробляються 

вищими органами для підвідомчих організацій з однорідними функціями і мають обов’язковий 

характер; трафаретні, бланки яких виготовляють друкарським способом; індивідуальні, що 

створюються кожного разу по-новому. 

За ступенем складності документи бувають прості, що містять інформацію з одного 

питання, і складні, які містять інформацію щодо двох і більше питань. Прості документи легше 

обробляти, контролювати їх виконання, здійснювати пошук. 

За місцем складання розрізняють внутрішні та зовнішні 

документи. Внутрішні створюють на тому чи іншому підприємстві (в організації, установі), де 

вони й функціонують; зовнішні – ті, що надійшли ззовні або направлені іншим підприємствам, 

установам чи громадянам. (медична карта, витяг з медичної карти). 



  

 

За напрямом – вхідні, вихідні. 

За терміном виконання документи бувають термінові, що виконуються у строки, 

встановлені законом, відповідним правовим актом (переважно – 1 міс.), керівником, а також 

документи з позначкою «Терміново»; нетермінові, які виконуються в строки, визначені 

керівництвом підприємства (організації, установи, фірми). 

За походженням документи поділяють на службові, що стосуються діяльності 

підприємства, та офіційно-особисті (іменні), які стосуються конкретних осіб (заяви, листи, 

скарги). 

За ступенем гласності документи бувають звичайні, для службового 

користування (ДСК), таємні, конфіденційні та ін. За втрату чи розголошення змісту останніх 

винні притягаються до відповідальності. 

За юридичною силою розрізняють справжні та підроблені документи. Справжні 

(істинні) документи готують в установленому законом порядку за всіма правилами. У свою 

чергу, справжні документи бувають чинні та нечинні. Документ стає нечинним, коли втрачає 

юридичну силу з будь-яких причин, напр. у зв’язку з закінченням строку договору. 

Підробленими (фальшивими) документи можуть вважатися внаслідок матеріальної чи 

інтелектуальної підробки. Матеріальна підробка буває тоді, коли до змісту справжнього 

документа замість справжніх вносять несправжні відомості, роблять виправлення, підчистки та 

ін. Інтелектуальна підробка виражається у складанні і видачі документа свідомо неправдивого 

змісту, хоч і правильного з формального боку. 

За стадіями виготовлення розрізняють оригінали і копії документів.  

Оригінали – перші або єдині примірники офіційних документів. 

Копії – документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі 

їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені. Існують такі різновиди 

копій: відпуск (повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом), витяг 

(копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена), 

дублікат (повторний примірник документа, виданий у зв’язку із втратою оригіналу чи з іншої 

причини). 

У юридичному відношенні оригінал і копія рівнозначні. 

За строками зберігання розрізняють документи постійного, тривалого (понад 10 років), 

тимчасового (до 10 років) зберігання. 

За спеціалізацією документи поділяють на управлінські (адміністративні, загальні) і 

спеціальні (галузеві). Спеціальні документаційні системи відтворюють специфіку різних сфер 

діяльності суспільства: банківська, дипломатична, зовнішньоекономічна, юридична, медична 

документація. 

Організація роботи з документами та діяльність щодо створення документів 

називається діловодством. 

4. Вимоги до оформлення ділової документації. 

Поняття високої культури діловодства й культури мови реалізуються в таких конкретних 

вимогах: 

1. Кожен документ складається повноважним органом або особою відповідно до її 

компетенції. 

2. Документ не повинен суперечити чинному законодавству й директивним вказівкам 

керівних органів. 

3. Документ повинен бути достовірним. 

4. Документ слід складати за встановленою формою. Навіть незначний відступ від 

форми може зробити документ недійсним. 

5. Документ має бути бездоганно відредагований і оформлений. 



  

 

Лише в офіційно-діловому стилі допустимі мовні кліше, стереотипні конструкції, як-от: з 

метою; у зв’язку з тим що (через те що); з огляду на те що; зважаючи на те що; зважаючи на 

викладене вище; відповідно до; в порядку; згідно з; по лінії… 

прошу дозволити; взяти до уваги; довести до відома; взяти за основу; взяти 

зобов’язання; таким чином… 

У цьому стилі небажана багатоманітність виражальних засобів – універсалізація форм 

висловлення думки полегшує сприйняття змісту документа, концентрує увагу на кожному його 

положенні, спрощує процес складання окремих видів ділових паперів. 

Тут недопустиме вживання емоційно-експресивної, діалектної, просторічної та іншої 

стилістично-маркованої лексики, розмовних конструкцій, адже тон ділової мови – нейтральний, 

колорит – офіційний. 

Неправильно називати офіційно-діловий стиль «сухим», «казенним», «канцелярсько-

бюрократичним» – це не вади, а визначальні риси стилю, його характерні параметри. 

Інша справа – вживання канцеляризмів у розмовному стилі. Це вада. 
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Практичне заняття №1 

Фонетичні та орфоепічні норми української літературної мови 

1. Підготувати доповідь про основні мовні норми і якості культури мовлення. 

2. Розкрити основні фонетичні та орфоепічні мовні норми. 

3. Виконати вправи. 

 

Практичне заняття №2 

Граматичні норми. Морфологічна правильність мовлення 

1. Що таке морфологічна правильність мовлення? 

2. Виконати вправи за підручниками: 

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред.Н.Д.Бабич.Чернівці:Книги – 

ХХІ, 2005. – 572 с.: 

Завдання 314. Утворіть усіма можливими способами форми вищого і найвищого ступенів 

порівняння прикметників: авторитетний, відомий, гучний, вправний, освічений, делікатний, 

вихований. 

Завдання 318. Запишіть цифри словами у необхідній за текстом відмінковій формі. 

1. З 2408 виборчих дільниць 579 опікувалися самі громадяни. 2. До 8590 пасажирів, яких за 

півроку перевезла нова залізниця, долучилися 1150 учнів, привезених нею безкоштовно за час 

зимових канікул. 3. З висоти 4500 метрів, на яку всупереч негоді усе ж піднялися туристи-

альпіністи, спускатися було значно важче. 4. Від 648 читачів бібліотека отримала заяви-

замовлення на передплату періодичних видань. 5. Якби всі ЗО учнів погодилися з пропозицією 

Сашка, то мали б змогу розташувати свою експозицію на 25 стендах. Через 500 років глибина озера 

зменшилася від 980 метрів до 300. На висоту 3874 км з хворим серцем не варто сходити. 8. Якби до 

його 2180 гектарів та хоча б 200 тракторів, то можна б говорити проперспективу. 9. На 100 

кілометрі довелося бортувати колесо. 

Завдання 321. Утворіть дієприслівники теперішнього і минулого часу від дієслів. Якщо якась 

форма неможлива, поясніть, чому. 

Зволікати, дорікати, заважати, хвилювати, хвилюватися, обговорювати, зневажати, 

телефонувати, факсувати, позначати, моніторити, оперувати, оживлювати, досліджувати, 

поділяти, диктувати. 

Завдання 327. Запишіть слова, розкриваючи дужки, з одним чи двома приголосними. 

Поясніть причини написання подвоєних букв. 

І. Гали/ч/ина, небе/з/ахисний, істи/н/ий, іме/н/ик, заня/т/я, могутніс/т/ю, Доне/ч/ина, 

о/б/ризкати, о/в/а, радіс/т/ю, пі/ч/ю, /с/ати, ві/д/ячити, на/д/ворі, іме/н/ий, Туре/ч/ина, 

ві/д/окремити, на/д/ністрянський, свяще/н/ик, яка/н/я, ро/з/умний, гайдама/ч/ина. 

П. Тума/н/ий, пісе/н/ий, мерзе/н/ість, прирече/н/ий, чу/т/ів, ста/т/ей, шале/н/ий, букве/н/ий, 

схвильова/н/ий, гума/н/ий, качи/н/ий, ві/д/а/н/ість, столі/т/ь, дволи/ч/я, дозві/л/я, ема/л/ю, 

зра/н/я, мі/д/ю, бездорі/ж/я, коза/ч/ина, учас/т/ю, обли/ч/. 

Завдання 352. Перепишіть, поставте, де потрібно, апостроф або м'який знак. Поясніть 

правопис та значення поданих слів. 

Кон.-юнктивіт, павіл..йон, порт..єра, барел..єф, круп..є, вар..єте, рант..є, прес-пап..є, 

шампін..йон, шин..йон, Рів..єра, ф...юзеляж, кар..єра, б..юро, к..ювет, п..єдестал, ал..янс, досє, 

к..юрі, медал..йон, кар..єрист, ін-єкція, б..юджет, Х..юстон, Мол..єр, н..юанс, модел..єр. 

Завдання 350. Подані слова стоять у давальному відмінку однини. На місці крапок, де 

потрібно, вставте м'який знак. Поясніть його вживання. 

Руч...ці, казоч...ці, внучен..ці, оболон..ці, квіт..ці,  жін..ці, авос.ці, бджіл..ці, галуз..ці, 

очеретин..ці, жмен..ці, гусці, свин..ці, мисці, кізон..ці, стеблин..ці, снігурон..ці, колисці, 

трісці, сопілці.  

Завдання 343. Від поданих словосполучень утворіть складні прикметники і поясніть їх 

правопис. 

Народний і демократичний, жовтий і гарячий, пізній і античний, військовий і юридичний, 

фізика і хімія, мова і література, русе волосся, давній руський, 127 кілометрів, зелений і червоний, 



  

 

ремонт вагонів, зовнішня торгівля, мало калорій, національний і визвольний, будувати 

судна, очищення насіння, сад і культура. 

 

 

Практичне заняття №3 

Граматичні норми. Синтаксична правильність мовлення 

1. Що таке синтаксична правильність мовлення? 

2. Виправте помилки і запишіть речення правильно: 

1. Читаючи звіт, розболілася мені голова. 2. Вимагая від мене звіт, він не поспішав з поданням 

своїх документів. 3. Повернувшись з відрядження, радо зустріла мене дворічна донечка. 4. 

Впоравшись із завданням, нам не доведеться ризикувати. 5. Змагаясь, їм вдасться ближче 

познайомитись. 6. Людина, звірена собаці, пішла за нею. 7. Шукаючи друзів, нас здолала втома. 8. 

Учитуючи ситуацію, ми зуміли вийти зі скрутного становища. 9. Читаючи твори У.Самчука, в серці 

закипають біль і лють одночасно. 10. Він вирятував лисицю із пастки і взяв її з собою. 11. Підвівши 

підсумки, з'явилось відчуття задоволення. 
 

3. Побудуйте словосполучення з поданими словами у ролі головного слова. поясніть 

особливості керування: відповідно, глузувати, дивуватися, завдячувати, знущатися, 

нехтувати, легковажити, зраджувати, стосуватися, повідомляти, радіти, спонукати. 

 

4. Зробіть усі можливі перестановки слів у наведених реченнях і прокоментуйте, що може 

"робити" порядок слів зі змістом речення. 
1. Сьогодні я прийшов додому увечері. 2. Чи не хотіли б ви поїхати влітку в Карпати? 3. Так же 

ж не можна було робити! 

 
5. Перебудуйте подані конструкції за нормами української мови. 
Відділ по міжнародним зв'язкам; їздити по нашим дорогам; пройтися по магазинам; ходить по 

людським головам; в тролейбусах часом лазять по кишеням; не ходіть по ногам!; по цим 

питанням консультує; по цьому питанню зверніться до...; знаю це по слухам; заступник по 

питанням зовнішніх зв'язків; не встигає по математиці; відмінник по англійській мові; пронеслося 

по рядам; приїдуть по твоєму проханню; видали по документам, завіреним керівником; 

зрозуміли по інтонації; бачили по очам, спрямованим над головами співбесідників; їх розрізняли 

тільки по голосам; по килимам, розстеленим на всю підлогу, ходили босі; поїзд буває лише по 

непарним дням; зустрічаються по вихідним; допоможіть по питанню працевлаштування; не 

судіть лише по оцінкам в атестаті; зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. 

 

Робота в аудиторії 

1. Складіть 7 речень з дієприслівниковими зворотами та однорідними членами речення. 

 

2. Виправте речення, поясніть причини помилок і способи їх уникнення. 
1. Проїжджаючи повз станцію, увагу батька привернула постать, чимось наче знайома. 2. 

Читаючи роман, мені так хотілося, щоб ІІІ кохані все ж зосталися разом. 3. Прочитавши його 

сумну сповідь, мені не вірилось, що не могло статися інакше. 4. Повернувшись зі і її коли, його 

радісно зустрів собака. 5. Неподалік стояв батько, дивившись на темну хмару, що насувалася на 

село. 6. Вийшовши з лекцій, надворі стало вже поночі. 7. Навчавшись в університеті, він 

залишається для мене кращим другом. 8. Повернувшись додому, у мене знову з'явився добрий 

настрій. 9. Відправившись на прогулянку, з нами трапилась пригода. 10. Почувши цю звістку, мені 

розболілася голова. 11. Повторюючи за вчителем, тобі запам'ятається добра вимова. 12. 

Приїхавши в місто, було вже пізно. 13. Будучи маленькою, мати часто розповідала мені казки. 14. 

Вивчаючи маршрути Карпат, ми літом поїдемо туди відпочивати. 15. Опинившись у темряві, на 

хлопчика подуло вітром. 16. Читаючи твір, у мене виникає почуття гордості за свій народ. 17. 

Піднявшись на гору, перед туристами відкрилися мальовничі краєвиди. 18. Хлопчик кинувся на 



  

 

допомогу бабусі і не звертаючи уваги на свого товариша. 

 

3. Написати під диктовку речення (Практикум Ющука). Пояснити у них розділові знаки. 

стор. 276-277, впр. 85; 

 

Практичне заняття №4 

Лексика і фразеологія фахової мови вчителя. Професіоналізми та жаргонізми  

План 

1. Словниковий склад мови. Класифікація української лексики за походженням і сферою 

вживання. 

2. Професіоналізми, жаргонізми, номенклатурні назви. 

3. Універсальні, зайві слова як вада ділової мови медпрацівника 

4. Використання в практиці ділового спілкування метафор і евфемізмів. 

5. Функціонування багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів, паронімів у фаховому 

мовленні. 

Список літератури 

1. Золотухін Г.О. Фахова мова медика / Г. О. Золотухін, 

Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник Н.В.. – К.: Здоров’я, 2001. – С. 192-197, 217-220. 

2. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. - 

К.: Каравела, 2006. – С. 

120-157. 

3. Методичні вказівки, вправи і завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів І-го 

курсу спеціальності «Лікувальна справа» денної форми навчання /Укладач 

Л. М. Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 30, 32-33. 

4. Зайві слова, багатослів’я, повтори // Коваль А. П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне 

ділове спілкування / А. П. Коваль. – К.: Вища школа, 1987, - С. 136-138. 

5. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посібник/ О. Пономарів. – К.: 

Либідь, 1999. – С. 78-82, 182-185, 129-133, 137-138. 

Завдання 

1. Поясніть значення фразеологізмів, перевірте себе за словником: 

Ахіллесова п’ята, витріщити очі, допекти до живого, мати на увазі, грати першу скрипку, 

ведмежа послуга, голуба квітка, велике коло обігу, язик чесати, гордіїв вузол, лебедина пісня. 

2. До якої семантичної групи належить подані пари слів. Поясніть їх значення; 2-3 пари введіть у 

контекст. 

Лікувати – лічити, стрес – струс, сердечний – серцевий – сердешний, психіатричний – 

психічний – психологічний, болісний – болючий, відчуття – почуття, шкірний – шкіряний, 

лі´карський – ліка´рський. 

3. Знайдіть зайві слова, визначте, де вони містяться? Відредагований варіант запишіть. 

Повідомляємо наступне в порядку Ваших пунктів; Дано цю довідку в тому, що гр. … справді є 

пацієнтом тубдиспансера; питання регламентації; до питання про проект; ми сподіваємось на 

позитивне розв’язання цього питання в найкоротші терміни; самий найдоцільніший варіант; 

строк повноважень закінчується у січні місяці 2013р., моя автобіографія. 

4. З’ясуйте за словником можливі значення «отношение», які їх українські відповідники? 

Перекладіть українською мовою такі вирази: внимательное отношение к пациенту, был в 

наилучших отношениях с товарищами, это не имеет отношения к делу, процентное отношение, 

отношение к делу, имеет отношение к инфекционным заболеваниям. 

5. Наведіть кілька власних прикладів професіоналізмів учителя. 

 

Практичне заняття №5 

Орфографічні та пунктуаційні норми української мови  

План 



  

 

1. Акцентологічні норми і засоби милозвучності української мови. Складні випадки наголошення 

медичних термінів. 

2. Правопис складних слів-медичних термінів. 

3. Правила написання складноскорочених слів і графічних скорочень. 

4. Орфографічний практикум: велика літера, позначення м’якості приголосних, вживання 

апострофа, спрощення в групах приголосних, подвоєння та подовження приголосних тощо 

Список літератури 

1. Золотухін Г.О. Фахова мова медика: підручник /Г. О. Золотухін Г.О., Н. П. Литвиненко, Н. В. 

Місник. – К.: Здоров’я, 2001. – С. 30-31, 41-48, 282-340. 

2. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – 

ХХІ, 2006. – С. 236-244. 

3. Український правопис. – 4-те вид. – К., 1993. – 240 с. 

4. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови: навч. посіб./ І. П. Ющук. – К. : Освіта, 

1994. – 254 с. 

5. Ткаченко О. Г. Ділова українська мова: навч. посіб. / О. Г.Ткаченко. – Суми: Вид-во Сум ДУ, 

2004. 

Завдання 

1. Повторіть основні орфографічні норми української мови. 

2. Запишіть подані слова за правилами правопису: 

Мати/й/мачуха; лікар/ортопед/хірург; сон/трава; пів/тюбика; лейб/лікар; резус/несумісність; 

рауш/наркоз хвороба бері/бері; душ/масаж; тяжко/хворий, напів/лежачий; данс/терапія; 

скронево/нижньо/щелепний; білково/вітамінний; після/операційний; гіркувато/солоний 

3. Поясніть орфографію поданих словосполучень, запам’ятайте їх написання. 

Жовчокам’яна недуга, хімічно чистий продукт, малорухомий спосіб життя, 

судинорозширювальний препарат, спеціально відведене місце, топографоанатом, блок-

рефлектор, гідроблок. 

4. Вставте пропущені літери, сформулюйте орфограму. 

З…єднаний, без…язиковий, запід…язиковий, над…ясенний, під…ясенний. 

5. Поставте наголоси у словах. Перевірте за словником. 

Вугілля, помилка, прополіс, рогівковий, постарілий, поперек, уразливий. 

 

 

Практичне заняття №6 

Науковий та офіційно-діловий стилі професійного спілкування 

 

Завдання 1. Визначте, до якого підстилю наукового стилю належать названі жанри, 

поясніть їх особливості. Монографія, лекція, конспект, підручник, словник, стаття, доповідь, 

курсова робота, дипломна робота, методичний посібник, дисертаційна робота, довідник, 

реферат, анотація, тези, рецензія.  

Завдання 2. Прочитайте уважно уривок тексту, випишіть спеціальну лексику, 

схарактеризуйте її. Визначте синтаксичні особливості наведеного уривка.  

Проблема адекватної побудови динамічного рівняння стану (надалі ДРС) виникає при 

описі поширення довгих нелінійних хвиль в газо-рідинних сумішах, грунтах, скельних породах 

та літосфері, яка в світлі сучасних уявлень має блочно-ієрархічну структуру. Відомо, що 

наявність структури спричинює такі явища, як фрагментація початково гладких нелінійних 

збурень та підсилення ударних фронтів в гетерогенних сумішах, бісолітонні властивості 

нелінійних P-хвиль в геофізиці, прояви ефектів пам'яті, тощо. В умовах високоінтенсивного 

імпульсного навантаження (удар, вибух, сейсмічна хвиля), коли середовище перебуває далеко 

від рівноважного стану, при формуванні хвилі проявляється нелокальний характер взаємодії 

збурення з середовищем. Виявляється, що для опису поширення довгих нелінійних хвиль в 

структурованих середовищах можуть бути залучені фундаментальні принципи – симетрія та 

феноменологічна термодинаміка незворотних процесів, які дозволяють побудувати адекватні 



  

 

визначальні рівняння. В рамках такого підходу в працях В.А. Даниленка з співавторами були 

обгрунтовані динамічні рівняння, що враховують ефекти часової та просторової нелокальності. 

З математичної точки зору врахування нелокальності в довгохвильовому наближенні зводиться 

до появи членів з високими похідними в ДРС. Тим самим виникає суттєво новий клас задач, які 

потребують всебічного вивчення. Однак для використання коректно узагальнених моделей в 

складних задачах гостро постає потреба в достатньо простих та інформативних еталонних 

задачах, до яких відносяться дослідження автохвильових структур, що виникають в системі з 

просторовою та часово-просторовою нелокальностями. (Скуратівський С.І. Автореферат 

«Автохвильові розв'язки моделі середовища з просторовою та часовою нелокальністю»).  

Завдання 3. Перетворіть особові конструкції у безособові. Поясніть особливості 

вживання обох типів конструкцій під час професійної комунікації. Я переконаний; ми 

дослідили; я неодноразово звертався до цього питання у попередніх виступах; ми вважаємо; ми 

порушуємо це питання; я пропоную розв’язати цю задачу таким чином.  

Завдання 4. Оформіть список фахової літератури з теми Вашої курсової роботи (статті, 

дповіді на наукову конференцію, реферату) відповідно до стандартів (10 джерел).  

Завдання 5. Знайдіть 5 інтернет-ресурсів фізичного спрямування. Оформіть посилання 

на ці ресурси в зошиті. 

 Завдання 6. Виправте і прокоментуйте помилки у словосполученнях із наукових 

текстів. Складіть речення з правильними варіантами словосполучень. Ми рахуємо за необхідне, 

підводячи підсумки нашого дослідження, у дипломній приводяться приклади, можна назвати 

наступні методи дослідження, доказ цьому, потерпіти крах, прийняти до уваги, усестороннє 

дослідження данного явища, в порівнянні з, в залежності від, відповідно з, з іншого боку, до 

певної міри це питання досліджено, мова йдеться, торгівельні зв’язки, трьохтомна праця, 

список літератури можна найти наприкінці данної роботи, співпадає з назвою, географічна 

приналежність, використання цього терміну в нашій роботі, більша половина архівів, з 

наведеного пересвідчуємось, дослідження по періоду, всі дослідники сходяться на думці, 

звертає на увагу дослідження, згадані напрямки вивчення, на протязі останніх років, 

науковцями було піднято тематику.  

Завдання 7. Оформіть конспект наукової статті за фахом (до 5 рукописних сторінок). 

Завдання 64. Відредагуйте речення, прокоментуйте помилки. 1. Вже у міфологічній свідомості 

ми знаходимо присутність концепта національного характеру. 2. Однією з суспільно-наукових 

категорій, за допомогою якої можливий такий рівень дослідження, являється категорія 

національного характеру. 3. Не зважаючи на свої досить обмежені можливості розпізнавання 

культурної індивідуальності етносів, міфологічна свідомість робить два великих внески у 

характерологію народів. 4. На початку четвертого року свого існування Асоціація мала в своєму 

складі 193 дійсних членів та 158 співробітників. Серед них – 73 професора та 39 викладачів 

вищих учбових закладів. 5. Підводячи підсумок нашого дослідження, можемо зробити деякі 

узагальнюючі висновки. 6. Комунальні підприємства міст регіону, не зважаючи на труднощі із 

фінансуванням, були відновлені та почали стабільно працювати у більшості міст. 7. Негативну 

роль грала ідеологічна складова. 8. Загальна чисельність таких організацій не йшла ні в яке 

порівняння із дореволюційним періодом. 9. Це певною мірою накладало свій слід і на розвиток 

самих міст Прикарпаття. 10. Водночас, динамічний розвиток історичних знань за новітніх часів 

призвів до появи у термінологічному апараті вітчизняної історичної науки слів автохтонного 

походження: «українознавство», «народознавство», «джерелознавство» тощо.  

Завдання 8. Сформулюйте тему наукового дослідження за фахом. Поміркуйте, чи 

можливі варіанти назви. Обґрунтуйте свій вибір. Відповідно до теми визначте мету й завдання 

роботи.  

 

Практичне заняття №7 

Якості професійного мовлення вчителя. Чистота мовлення 

1. Підготувати відповідь на питання, що таке чистота мовлення. Навести приклади порушень 

чистоти мовлення.  



  

 

2. Виконати вправи. 

1. Напишіть українські відповідники російських конструкцій. 

Из-за болезни, добиваться успеха, ввиду изложенного, считаться с (его) мнением, текущий 

отчет, принимать во внимание, это являетея предупреждением, наличньш раечет, 

гражданское правонарушение, прилагать усилия, разработать мероприятия, анализ спроса и 

потребления, банковский перевод. 

2. Виправте помилки у реченнях, коментуючи характер помилки і спосіб виправлення. 

1. У травні місяці було тепло. 2. Ти, сестра, втомилася – спочинь. 3. Зараз двадцять годин і 

десять минут. 4. Вибачаюсь, що спізнилась, – тролейбуси не ходили. 5. Які міроприємства ви плануєте 

до Дня міста? 6. Учора в другій годині він дзвонив. 7. Я завжди нервую на іспитах. 8. Він являвся для 

нас зразком. 9. Ти вже написав свою автобіографію? 10. По плану у нас переоблік. 11. Не мішай мені 

слухати лекцію! 12. Ти не маєш жодної уяви про цей роман. 13. Напиши мені свій адрес, щоб я міг 

написати листа. 14. Сьогодні мінус сім градусів морозу. 15. На якій інстанції він чемпіон з бігу? 16. Ти 

не приймав у тих змаганнях участь? 17. Ми маємо безчисленні випадки аморальності. 18. Коли ти 

вже будеш вести себе пристойно? 19. Це право є лише на бумазі. 20. Це лишній раз доводить його 

любов до тварин – братів наших менших. 

3. Виправте, де необхідно, помилки. Правильні конструкції запишіть. 

Обобщати питання; рядом з іншими; провірка документів; при допомозі; одобрити рішення; 

піднімати питання; по ініціативі; не дивлячись на обставини; здавати екзамен, нанести шкоду; 

ніякий клієнт не повірить, що; маса цікавих питань; накопичення знань; напоминати про зустріч; без 

надобності це мені; грошові засоби; дає себе знати; нести втрати; в заключення скажу; займати 

участок; другим разом буде краще; відложити засідання; відповідати по бажанню; поїхав по 

призначенню; позорити колектив; прошлого року в травні місяці; проводити міроприємства; 

приносити збитки; все якраз наоборот; робити вигляд, що не впізнав; це в якому смислі ти 

кажеш; самий активний вкладчик; це являється прикладом; дійсне лице цієї людини; вшивати подив; 

поштовий перевод; багаточисленні вкладники; скажіть у двох словах; внести у список, підписні 

видання; на тій стороні сонячно; я до вас по справі; по заклику батьків; це лишній раз доказує, що 

вся прошла неділя була важка; це визиває заперечення; говорити на англійській мові; дальше 

попадаємо в комп'ютерний клас; це до мене не відноситься; літом я віддихаю, подорожуючи по 

нашим селам; розкажу другим разом; вискажи свою думку; треба воплотити цей задум у життя; умій 

держати слово, ваше кінцеве рішення; дійсно правильно. 

 

Практичне заняття №8 

Точність і логічність мовлення 

1. Дати визначення точності і логічності мовлення і які існують випадки її порушення. 

2. Виконайте вправи. 

Завдання 1. Розташувати синоніми в порядку наростання, знайти стрижневе слово. 

Наприклад: Дорога, шосе, автострада, стежка, траса стежка, дорога, шосе, траса, автострада.  

Здоровенний, велетенський, великий, гігантський, грандіозний.  

Гнівний, лютий, сердитий, незадоволений.  

Рюмсати, плакати, ридати, тужити.  

Завдання 2. Зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке, на вашу думку, є 

найдоцільнішим у конкретному реченні.  

Головуючий ( відчинив, відкрив, розкрив, розгорнув) чергове засідання профспілкових 

зборів. Сьогодні по телебаченню виступатиме ( нинішній, чинний, діючий, теперішній, 

існуючий) міністр культури і туризму України. Я (рахую, вважаю, гадаю), що проект заходів з 

нагоди Дня міста затвердять. Зазначену суму треба негайно (перерахувати, перевести, 

переказати, передати) на наш розрахунковий рахунок. У цих документах ( зустрічаються, 

трапляються, попадаються) грубі граматичні помилки. (Уздовж, на протязі, уподовж, 

протягом, упродовж) усієї подорожі нас жодного разу не потурбували. На адресу будинку 

культури ( прийшло, поступило, надійшло, прибуло) термінове повідомлення.  



  

 

Завдання 3. Перепишіть, вставляючи в реченнях на місці пропусків один із наведених у 

дужках паронімів.  

1. З піснями і музикою весела .... зупинилася  на галявині. Виборча .... пройшла 

організовано (кампанія, компанія).  2. Мій .... , мабуть, помилився і відправив лист на стару 

адресу. Рекомендовані листи .... повинен одержувати особисто (адресат, адресант). 3. Через 

ліс проходив найнебезпечніший для ворога .... шляху. Молоді ялини були вкриті зеленою з 

голубим .... хвоєю (відтінок, відтинок). 4. Гнійний .... – дуже небезпечна хвороба. Хворому вчора 

вирізали .... (апендикс, апендицит).  

Завдання 4. Поясніть, як правильно сказати:  

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Магазин відкрито 

чи відчинено? Рятівник чи рятувальник за професією? Аптека працює круглу чи цілу добу? 

Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газету на 

рік підписати чи передплатити? Туфлі одягти, взути чи обути? Плаття одягнути чи одіти? 

Екзаменаційний білет чи квиток? На поїзд білет чи квиток? Ставлення чи відношення до мене 

змінилося? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музичні чи 

музикальні здібності? Пам'ятка чи пам’ятник архітектури? Не маєш уяви чи уявлення про 

архітектуру? 

 

Практичне заняття №9 

Доречність мовлення 

1. Підготувати конспект й усне повідомлення про доречність мовлення за підручником: Бабич 

Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003. – 432 с. (8 б.) 

2. Виконати вправи. 

1.Відтворіть ситуації: 

I. Керівник викликав працівника, щоб повідомити йому про звільнення через скорочення 

посади... 

II. Учитель викликав батька (матір), щоб повідомити, що син (дочка) має стосунки з 

кримінальною групою людей... 

III. Лікар мусить повідомити пацієнтові діагноз, який є загрозою його життю... 

ІV.  Ви хочете освідчитися в коханні людині, яка кохає когось іншого... 

2. Дайте стилістичний коментар щодо використання пар конструкцій. 

Братися до літературної праці - братися за перо; виявляти гуманне ставлення - мати Бога в серці; 

застосовувати фізичну силу - давати волю рукам; знімати з себе відповідальність - умивати 

руки; не виявляти ознак життя - лежати трупом; не володіти достатньою мірою мовою - не 

могти слів стулити; перебувати в стані радісного збудження - землі не чути під собою; 

повертатися до попередньої практики - братися за своє; притягатися до судової відповідальності 

-ставати перед судом; вимушений обставинами-рад-не-рад; ставати об'єктом обговорення - 

потрапляти на язик; стати жертвою вогненної стихії - піти з димом; творити з допомогою 

фантазії - брати з голови; мати позитивний і негативний досвід - бувати на коні і під конем. (За: 

Караванським С. Секрети української мови. - К.: Кобза, 1994. - С.56). 

3. Побудуйте правильні контексти (речення) для фразеологізмів: 

пуститися берега, зійти на пси, багато важити, всі розуми поїв, у псячий голос, вилетіти в 

комин, як пісок (вода) крізь пальці, гнути бандити, доростати розуму, вже вус засіявся, втерти 

маку, хоч мак сій, сховати в довгу скриню, і не розвиднялося, і на зяб не орано, позирай на задні 

колеса, поки притча во язицех, азбучна істина, різати без ножа. 

4. Доберіть зразки текстів художнього, публіцистичного та наукового стилів про 

природу. Порівняйте їх. Поясніть доречність застосованих у них мовностилістичних засобів, 

специфіку інтонування, темп виголошування (8 б.). 

 

 

Практичне заняття №10 



  

 

Культура професійного мовлення. Публічний виступ як форма пропаганди педагогічних 

знань  

План 

1. Особливості усного (публічного й приватного) і писемного мовлення. 

2. Публічний виступ як форма пропаганди медичних знань, показник професіоналізму вчителя. 

3. Підготовка і реалізація виступу на професійну тему. Структура і композиція. Мистецтво 

аргументації. Засоби активізації уваги слухачів під час виступу. Презентація виступу. 

4. Етикет службової телефонної розмови (в т.ч. по мобільному телефону). 

5. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, мистецтво слухати. 

6. Комунікативний тренінг: публічний виступ, елементи наукової дискусії, телефонна розмова – 

ситуативні завдання. 

Список літератури 

1. Коваль А. П. Ділове спілкування : навч. посібник / 

А. П. Коваль. – К. : Либідь, 1992. – С.181- 215. 

2. Корж О.Ю. Комунікативні якості майбутніх лікарів: Режим доступу http://irbis-

nouv.gov./ua/cgi-bin... 

3. Культура фахового мовлення: навч. посіб. /За ред. 

Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – XXI, 2005. – С. 119-124. 

4. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. 

Станкевич. – К. : Каравела, 2006. – С. 97-102. 

5. Методичні вказівки, вправи і завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 

І-го курсу спеціальності «Лікувальна справа» денної форми навчання /Укладач 

Л. М. Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.16-19. 

6. Карнелі Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично…/ Д. 

Карнегі. – К. : Глобус, 1995. 

7. Про вигляд оратора / Сагач Г. М. Золотослів: навч. посібн. – К. : Райдуга, 1993. – С.247-249. 

8. Томан Їржі. Мистецтво говорити / Їржі Томан ; [пер. з чес.]. – К., 1989. – 293с. 

Завдання 

1. Ознайомтесь з методикою підготовки публічного виступу, використовуючи одне із 

пропонованих джерел. 

2. Оберіть тему, підготуйте 2,5 - 3 хвилинний виступ, проведіть його тренінг і виголосіть в 

аудиторії. Заявіть адресата (звертання до аудиторії) 

Орієнтовний перелік тем для публічного вступу як форми пропаганди знань 

Проблеми Нової української школи. 

Проблеми розвитку сучасного першокласника. 

Розвиток патріотизму учнів початкової школи. 

 

Практичне заняття №11 

Укладання й оформлення документів 

1. Документація з кадрово-контрактових питань. Заява.  Автобіографія.  Характеристика. 

 Трудова угода.  Контракт.  Особовий листок з обліку кадрів 

2. . Документи, пов’язані з працевлаштуванням.  Резюме (хронологічного, 

функціонального, комбінованого типу).  Супровідний лист до резюме.  

Рекомендаційний лист.  Особисті офіційні документи. Доручення. Розписка.  

3. . Розпорядчі документи.  Наказ.  Витяг із наказу.  Розпорядження.  Вказівка.  

4. . Довідково-інформаційні документи.  Пояснювальна записка.  Доповідна записка.  

Акт.  Протокол.  Витяг із протоколу.  Службовий лист.  Прес-реліз.  Повідомлення 

про захід.  Звіт.  Рапорт.  Довідка.  

 

Завдання для практичних занять та самостійної роботи з теми 
Завдання 1. Укладіть документ, у якому міститься прохання про зарахування Вас студентом 

вищого 



  

 

навчального закладу. 

Завдання 2. Укладіть автобіографію-розповідь. Назвіть реквізити. 

Завдання 3. Оформіть документ, у якому міститься інформація про хід і результати ділової 

наради. 

Завдання 4. Оформіть пакет документів, необхідних для влаштування на роботу в школу 

вчителем 

історії. 

Завдання 5. Оформіть документ, у якому міститься повідомлення керівникові про виконання 

службового доручення. 

Завдання 6. Укладіть розпорядження про перенесення занять у школі. 

Завдання 7. Укладіть акт про порушення трудової дисципліни працівником соціальної служби. 

Завдання 8. Укладіть документ, що підтверджує факт проживання Іваненка Дмитра Сергійовича 

за 

відповідною адресою. 

Завдання 9. Оформіть службову розписку. Назвіть реквізити. 

Завдання 10. Оформіть витяг з наказу щодо призначення Антоненко Галини Петрівни на посаду 

учителя 

фізики. 

Завдання 11. Оформіть витяг з протоколу засідання Студентської ради фізичного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Завдання 12. Відредагуйте документ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студента 2 курса групи сп-23 

Фізичного факультета Київського Національного університету ім. Шевченко 

Васильєва Андрія Павловича 

1992 року народження 

Васильєв Андрій Павлович у 2009 році вступив на 1 курс Фізичного факультета КНУ ім. 

Шевченко. 

За час навчання проявив себе сумлінним та працелюбним студентом, що добре 

навчається. Перші дві сесії на «добре» та «відмінно». В навчанні є наполегливим, демонструє 

творче ставлення до роботи. 

За характером стриманий, дисциплінований, тактовний, ввічливий. В спілкуванні 

дружелюбний, в критичних ситуаціях схильний до прийнятного компроміса. 

Користується повагою професорсько-викладацького складу та товаришів по навчанню. 

Характеристику видано для подання туди, де проситимуть. 

Заст. Декана Фізичного факультета                                                          Іванов Г.М. 

Декан Фізичного факультета                                                                   Петров О.К. 

 

Завдання 13. Прочитайте статтю (за власним вибором) у фаховому збірнику, напишіть 

рецензію. 

Завдання 14. Прочитайте автореферат дисертації (за власним вибором) відповідно до Вашого 

фаху. 

Напишіть відгук. 

Завдання 15. Оформіть відгук на доповідь студента на семінарському занятті. 

Завдання 16. Відредагуйте резюме. 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові: Пашненко Володимир Дмитрович 

Дата народження (вік): 16.06.1986 (26) 

Місто: Харків 

Освіта: вища 

Досвід: досвід роботи 2-5 років 

Бажаний графік роботи: повна занятість 



  

 

Зарплата від: 1800 грн 

Посада: всі роздивлюсь. 

Досвід роботи: працюю в охоронній сфері, шукаю іншу роботу. 

Професійні навики: професійно володію історією, вітчизняною і зарубіжною, володію 

комп’ютером. 

Освіта: закінчив університет Каразіна, фізичний факультет. 

Телефонуйте: 111111. 

 

Завдання 17. Укладіть звіт про проходження літньої практики. 

Завдання 18. Укладіть документ, у якому міститься пояснення факту Вашої відсутності на 

заняттях в 

університеті. 

Завдання 19. Оформіть формуляр особового листка з обліку кадрів. 

Завдання 20. Оформіть формуляр довідки для студентів історичного факультету. 

Завдання 21. Оформіть особисту розписку, назвіть реквізити. 
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Контрольні роботи 

В1 

Завдання 1. Переписуючи речення, виправте неправильне вживання слів. 

1. Застосування ТЗН змусило учнів більш активніше працювати. 2. Не дивлячись на 

поразку Німеччини у війні, Франція розглядала її як потенціального супротивника. 3. Це 

сталося у тисячу дев’ятсот сорок п’ятому році. 4. З двісті семи учнів відмінників п’ятдесят. 5. З 

таких відомостів мало що стає зрозумілим. 6. Він не обмовився ні жодним словом. 7. Існує біля 

шістсот визначень речення. (10 б.) 

 

В2 

Завдання 2. Відредагуйте речення. 

1. У нашій школі викладання всіх предметів ведеться на англійській мові. 2. Батько 

дякує вас за піклування. 3. Не маючи достатнього досвіду читання слів із збігом приголосних, у 

дитини виникає бажання спростити читання. 4. Займаючи перше місце в змаганнях, її 

нагородили похвальною грамотою та дипломом. 5. Рідна Україно! Вимовляючи це слово, переді 

мною постає наша неозора країна. (10 б.) 

 

В3 

Завдання 3. Визначити які слова в реченні вжиті неточно й недоречно. Виправити 

помилки. 

1. Було рівно дев’ять годин ранку. 2. Я згоден прийняти участь у конкурсі. 3. “Марійці 

треба лічити очі”, – сказав лікар і пожав мені руку. 4. З формуліровки питання видно, що роз 

приділення доручень тут здійснюється неправильно. 5. Діти хотять знати, чи в цьому краї літом 

дуже пече сонце. 6. Чому водій не об’являє зупинку? 7. Закрийте двері – сквозняк! (10 б.) 

 

В4 

Завдання 4. Вкажіть на логічні помилки й запропонуйте способи їх усунення. 

1. На моєму утриманні свекор, корова, двоє дітей. 2. Терміново потрібен секретар, який 

уміє працювати українським і російським язиком. 3. Він піклувався й допомагав своїм батькам. 

4. У власній автобіографії він скромно замовчував про роки війни. 5. Ми запропонували на 

вибір свої страви власного виробництва. 6. Усім учасника ансамблю треба було бути о десятій 

годині. (10 б.) 

 

В5 

Завдання 5. Прочитайте речення, вставляючи потрібні за змістом слова. 

1. Висока хвиля … в підніжжя маяка, заливаючи весь низ … башти. 2. Ні з чим … смак 

хліба. Неможливо звикнути до цього дива …, створеного руками людей. 3. Пшениця хай 

набирається … сили, щоб люди її косили, возили. 4. Ранком … діброва мовчала, наче … струна. 

5. … соком наливалися … отави. (15 б.) 

 

В6 

Завдання 6. Зробіть текст яскравим, художнім, емоційним, уживши порівняння, епітети, 

метафори. Підкресліть ці тропи у вашому тексті. 

І знову літо. Спека. Полудень. Поблизу озеро. Воно знаходиться в тіні дерев. Хочеться 

викупатися у воді. (20 б.) 

 

75 балів 

 

Завдання 7. Напишіть характеристику. 

 

Завдання 8. Напишіть автобіографію. 



  

 

 

Завдання 9. Напишіть резюме. 

 

Завдання 10. Напишіть заяву. 

 

Завдання 11. Напишіть доручення. 

 

Завдання 12. Напишіть лист-запрошення. 
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Практичне заняття №1 

Фонетичні та орфоепічні норми української літературної мови 

4. Підготувати доповідь про основні мовні норми і якості культури мовлення. 

5. Розкрити основні фонетичні та орфоепічні мовні норми. 

6. Виконати вправи. 

 

Практичне заняття №2 

Граматичні норми. Морфологічна правильність мовлення 

3. Що таке морфологічна правильність мовлення? 

4. Виконати вправи за підручниками: 

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред.Н.Д.Бабич.Чернівці:Книги – 

ХХІ, 2005. – 572 с.: 

Завдання 314. Утворіть усіма можливими способами форми вищого і найвищого ступенів 

порівняння прикметників: авторитетний, відомий, гучний, вправний, освічений, делікатний, 

вихований. 

Завдання 318. Запишіть цифри словами у необхідній за текстом відмінковій формі. 

1. З 2408 виборчих дільниць 579 опікувалися самі громадяни. 2. До 8590 пасажирів, яких за 

півроку перевезла нова залізниця, долучилися 1150 учнів, привезених нею безкоштовно за час 

зимових канікул. 3. З висоти 4500 метрів, на яку всупереч негоді усе ж піднялися туристи-

альпіністи, спускатися було значно важче. 4. Від 648 читачів бібліотека отримала заяви-

замовлення на передплату періодичних видань. 5. Якби всі ЗО учнів погодилися з пропозицією 

Сашка, то мали б змогу розташувати свою експозицію на 25 стендах. Через 500 років глибина озера 

зменшилася від 980 метрів до 300. На висоту 3874 км з хворим серцем не варто сходити. 8. Якби до 

його 2180 гектарів та хоча б 200 тракторів, то можна б говорити проперспективу. 9. На 100 

кілометрі довелося бортувати колесо. 

Завдання 321. Утворіть дієприслівники теперішнього і минулого часу від дієслів. Якщо якась 

форма неможлива, поясніть, чому. 

Зволікати, дорікати, заважати, хвилювати, хвилюватися, обговорювати, зневажати, 

телефонувати, факсувати, позначати, моніторити, оперувати, оживлювати, досліджувати, 

поділяти, диктувати. 

Завдання 327. Запишіть слова, розкриваючи дужки, з одним чи двома приголосними. 

Поясніть причини написання подвоєних букв. 

І. Гали/ч/ина, небе/з/ахисний, істи/н/ий, іме/н/ик, заня/т/я, могутніс/т/ю, Доне/ч/ина, 

о/б/ризкати, о/в/а, радіс/т/ю, пі/ч/ю, /с/ати, ві/д/ячити, на/д/ворі, іме/н/ий, Туре/ч/ина, 

ві/д/окремити, на/д/ністрянський, свяще/н/ик, яка/н/я, ро/з/умний, гайдама/ч/ина. 

П. Тума/н/ий, пісе/н/ий, мерзе/н/ість, прирече/н/ий, чу/т/ів, ста/т/ей, шале/н/ий, букве/н/ий, 

схвильова/н/ий, гума/н/ий, качи/н/ий, ві/д/а/н/ість, столі/т/ь, дволи/ч/я, дозві/л/я, ема/л/ю, 

зра/н/я, мі/д/ю, бездорі/ж/я, коза/ч/ина, учас/т/ю, обли/ч/. 

Завдання 352. Перепишіть, поставте, де потрібно, апостроф або м'який знак. Поясніть 

правопис та значення поданих слів. 

Кон.-юнктивіт, павіл..йон, порт..єра, барел..єф, круп..є, вар..єте, рант..є, прес-пап..є, 

шампін..йон, шин..йон, Рів..єра, ф...юзеляж, кар..єра, б..юро, к..ювет, п..єдестал, ал..янс, досє, 

к..юрі, медал..йон, кар..єрист, ін-єкція, б..юджет, Х..юстон, Мол..єр, н..юанс, модел..єр. 

Завдання 350. Подані слова стоять у давальному відмінку однини. На місці крапок, де 

потрібно, вставте м'який знак. Поясніть його вживання. 

Руч...ці, казоч...ці, внучен..ці, оболон..ці, квіт..ці, жін..ці, авос.ці, бджіл..ці, галуз..ці, 

очеретин..ці, жмен..ці, гусці, свин..ці, мисці, кізон..ці, стеблин..ці, снігурон..ці, колисці, 

трісці, сопілці.  

Завдання 343. Від поданих словосполучень утворіть складні прикметники і поясніть їх 

правопис. 

Народний і демократичний, жовтий і гарячий, пізній і античний, військовий і юридичний, 

фізика і хімія, мова і література, русе волосся, давній руський, 127 кілометрів, зелений і червоний, 



  

 

ремонт вагонів, зовнішня торгівля, мало калорій, національний і визвольний, будувати 

судна, очищення насіння, сад і культура. 

 

 

Практичне заняття №3 

Граматичні норми. Синтаксична правильність мовлення 

1. Що таке синтаксична правильність мовлення? 

2. Виправте помилки і запишіть речення правильно: 

1. Читаючи звіт, розболілася мені голова. 2. Вимагая від мене звіт, він не поспішав з поданням 

своїх документів. 3. Повернувшись з відрядження, радо зустріла мене дворічна донечка. 4. 

Впоравшись із завданням, нам не доведеться ризикувати. 5. Змагаясь, їм вдасться ближче 

познайомитись. 6. Людина, звірена собаці, пішла за нею. 7. Шукаючи друзів, нас здолала втома. 8. 

Учитуючи ситуацію, ми зуміли вийти зі скрутного становища. 9. Читаючи твори У.Самчука, в серці 

закипають біль і лють одночасно. 10. Він вирятував лисицю із пастки і взяв її з собою. 11. Підвівши 

підсумки, з'явилось відчуття задоволення. 
 

3. Побудуйте словосполучення з поданими словами у ролі головного слова. поясніть 

особливості керування: відповідно, глузувати, дивуватися, завдячувати, знущатися, 

нехтувати, легковажити, зраджувати, стосуватися, повідомляти, радіти, спонукати. 

 

4. Зробіть усі можливі перестановки слів у наведених реченнях і прокоментуйте, що може 

"робити" порядок слів зі змістом речення. 
1. Сьогодні я прийшов додому увечері. 2. Чи не хотіли б ви поїхати влітку в Карпати? 3. Так же 

ж не можна було робити! 

 
5. Перебудуйте подані конструкції за нормами української мови. 
Відділ по міжнародним зв'язкам; їздити по нашим дорогам; пройтися по магазинам; ходить по 

людським головам; в тролейбусах часом лазять по кишеням; не ходіть по ногам!; по цим 

питанням консультує; по цьому питанню зверніться до...; знаю це по слухам; заступник по 

питанням зовнішніх зв'язків; не встигає по математиці; відмінник по англійській мові; пронеслося 

по рядам; приїдуть по твоєму проханню; видали по документам, завіреним керівником; 

зрозуміли по інтонації; бачили по очам, спрямованим над головами співбесідників; їх розрізняли 

тільки по голосам; по килимам, розстеленим на всю підлогу, ходили босі; поїзд буває лише по 

непарним дням; зустрічаються по вихідним; допоможіть по питанню працевлаштування; не 

судіть лише по оцінкам в атестаті; зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. 

 

Робота в аудиторії 

1. Складіть 7 речень з дієприслівниковими зворотами та однорідними членами речення. 

 

2. Виправте речення, поясніть причини помилок і способи їх уникнення. 
1. Проїжджаючи повз станцію, увагу батька привернула постать, чимось наче знайома. 2. 

Читаючи роман, мені так хотілося, щоб ІІІ кохані все ж зосталися разом. 3. Прочитавши його 

сумну сповідь, мені не вірилось, що не могло статися інакше. 4. Повернувшись зі і її коли, його 

радісно зустрів собака. 5. Неподалік стояв батько, дивившись на темну хмару, що насувалася на 

село. 6. Вийшовши з лекцій, надворі стало вже поночі. 7. Навчавшись в університеті, він 

залишається для мене кращим другом. 8. Повернувшись додому, у мене знову з'явився добрий 

настрій. 9. Відправившись на прогулянку, з нами трапилась пригода. 10. Почувши цю звістку, мені 

розболілася голова. 11. Повторюючи за вчителем, тобі запам'ятається добра вимова. 12. 

Приїхавши в місто, було вже пізно. 13. Будучи маленькою, мати часто розповідала мені казки. 14. 

Вивчаючи маршрути Карпат, ми літом поїдемо туди відпочивати. 15. Опинившись у темряві, на 

хлопчика подуло вітром. 16. Читаючи твір, у мене виникає почуття гордості за свій народ. 17. 

Піднявшись на гору, перед туристами відкрилися мальовничі краєвиди. 18. Хлопчик кинувся на 



  

 

допомогу бабусі і не звертаючи уваги на свого товариша. 

 

3. Написати під диктовку речення (Практикум Ющука). Пояснити у них розділові знаки. 

стор. 276-277, впр. 85; 

 

Практичне заняття №4 

Лексика і фразеологія фахової мови вчителя. Професіоналізми та жаргонізми  

План 

6. Словниковий склад мови. Класифікація української лексики за походженням і сферою 

вживання. 

7. Професіоналізми, жаргонізми, номенклатурні назви. 

8. Універсальні, зайві слова як вада ділової мови медпрацівника 

9. Використання в практиці ділового спілкування метафор і евфемізмів. 

10. Функціонування багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів, паронімів у фаховому 
мовленні. 

Список літератури 

2. Золотухін Г.О. Фахова мова медика / Г. О. Золотухін, 

Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник Н.В.. – К.: Здоров’я, 2001. – С. 192-197, 217-220. 

3. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. - 

К.: Каравела, 2006. – С. 

120-157. 

4. Методичні вказівки, вправи і завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів І-го 

курсу спеціальності «Лікувальна справа» денної форми навчання /Укладач 

Л. М. Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 30, 32-33. 

6. Зайві слова, багатослів’я, повтори // Коваль А. П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне 

ділове спілкування / А. П. Коваль. – К.: Вища школа, 1987, - С. 136-138. 

7. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посібник/ О. Пономарів. – К.: 

Либідь, 1999. – С. 78-82, 182-185, 129-133, 137-138. 

Завдання 

2. Поясніть значення фразеологізмів, перевірте себе за словником: 

Ахіллесова п’ята, витріщити очі, допекти до живого, мати на увазі, грати першу скрипку, 

ведмежа послуга, голуба квітка, велике коло обігу, язик чесати, гордіїв вузол, лебедина пісня. 

3. До якої семантичної групи належить подані пари слів. Поясніть їх значення; 2-3 пари введіть у 

контекст. 

Лікувати – лічити, стрес – струс, сердечний – серцевий – сердешний, психіатричний – 

психічний – психологічний, болісний – болючий, відчуття – почуття, шкірний – шкіряний, 

лі´карський – ліка´рський. 

4. Знайдіть зайві слова, визначте, де вони містяться? Відредагований варіант запишіть. 

Повідомляємо наступне в порядку Ваших пунктів; Дано цю довідку в тому, що гр. … справді є 

пацієнтом тубдиспансера; питання регламентації; до питання про проект; ми сподіваємось на 

позитивне розв’язання цього питання в найкоротші терміни; самий найдоцільніший варіант; 

строк повноважень закінчується у січні місяці 2013р., моя автобіографія. 

6. З’ясуйте за словником можливі значення «отношение», які їх українські відповідники? 

Перекладіть українською мовою такі вирази: внимательное отношение к пациенту, был в 

наилучших отношениях с товарищами, это не имеет отношения к делу, процентное отношение, 

отношение к делу, имеет отношение к инфекционным заболеваниям. 

7. Наведіть кілька власних прикладів професіоналізмів учителя. 

 

Практичне заняття №5 

Орфографічні та пунктуаційні норми української мови  

План 



  

 

5. Акцентологічні норми і засоби милозвучності української мови. Складні випадки наголошення 

медичних термінів. 

6. Правопис складних слів-медичних термінів. 

7. Правила написання складноскорочених слів і графічних скорочень. 

8. Орфографічний практикум: велика літера, позначення м’якості приголосних, вживання 

апострофа, спрощення в групах приголосних, подвоєння та подовження приголосних тощо 

Список літератури 

2. Золотухін Г.О. Фахова мова медика: підручник /Г. О. Золотухін Г.О., Н. П. Литвиненко, Н. В. 

Місник. – К.: Здоров’я, 2001. – С. 30-31, 41-48, 282-340. 

6. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – 

ХХІ, 2006. – С. 236-244. 

7. Український правопис. – 4-те вид. – К., 1993. – 240 с. 

8. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови: навч. посіб./ І. П. Ющук. – К. : Освіта, 

1994. – 254 с. 

9. Ткаченко О. Г. Ділова українська мова: навч. посіб. / О. Г.Ткаченко. – Суми: Вид-во Сум ДУ, 

2004. 

Завдання 

3. Повторіть основні орфографічні норми української мови. 

4. Запишіть подані слова за правилами правопису: 

Мати/й/мачуха; лікар/ортопед/хірург; сон/трава; пів/тюбика; лейб/лікар; резус/несумісність; 

рауш/наркоз хвороба бері/бері; душ/масаж; тяжко/хворий, напів/лежачий; данс/терапія; 

скронево/нижньо/щелепний; білково/вітамінний; після/операційний; гіркувато/солоний 

4. Поясніть орфографію поданих словосполучень, запам’ятайте їх написання. 

Жовчокам’яна недуга, хімічно чистий продукт, малорухомий спосіб життя, 

судинорозширювальний препарат, спеціально відведене місце, топографоанатом, блок-

рефлектор, гідроблок. 

5. Вставте пропущені літери, сформулюйте орфограму. 

З…єднаний, без…язиковий, запід…язиковий, над…ясенний, під…ясенний. 

6. Поставте наголоси у словах. Перевірте за словником. 

Вугілля, помилка, прополіс, рогівковий, постарілий, поперек, уразливий. 

 

 

Практичне заняття №6 

Науковий та офіційно-діловий стилі професійного спілкування 

 

Завдання 1. Визначте, до якого підстилю наукового стилю належать названі жанри, 

поясніть їх особливості. Монографія, лекція, конспект, підручник, словник, стаття, доповідь, 

курсова робота, дипломна робота, методичний посібник, дисертаційна робота, довідник, 

реферат, анотація, тези, рецензія.  

Завдання 2. Прочитайте уважно уривок тексту, випишіть спеціальну лексику, 

схарактеризуйте її. Визначте синтаксичні особливості наведеного уривка.  

Проблема адекватної побудови динамічного рівняння стану (надалі ДРС) виникає при 

описі поширення довгих нелінійних хвиль в газо-рідинних сумішах, грунтах, скельних породах 

та літосфері, яка в світлі сучасних уявлень має блочно-ієрархічну структуру. Відомо, що 

наявність структури спричинює такі явища, як фрагментація початково гладких нелінійних 

збурень та підсилення ударних фронтів в гетерогенних сумішах, бісолітонні властивості 

нелінійних P-хвиль в геофізиці, прояви ефектів пам'яті, тощо. В умовах високоінтенсивного 

імпульсного навантаження (удар, вибух, сейсмічна хвиля), коли середовище перебуває далеко 

від рівноважного стану, при формуванні хвилі проявляється нелокальний характер взаємодії 

збурення з середовищем. Виявляється, що для опису поширення довгих нелінійних хвиль в 

структурованих середовищах можуть бути залучені фундаментальні принципи – симетрія та 

феноменологічна термодинаміка незворотних процесів, які дозволяють побудувати адекватні 



  

 

визначальні рівняння. В рамках такого підходу в працях В.А. Даниленка з співавторами були 

обгрунтовані динамічні рівняння, що враховують ефекти часової та просторової нелокальності. 

З математичної точки зору врахування нелокальності в довгохвильовому наближенні зводиться 

до появи членів з високими похідними в ДРС. Тим самим виникає суттєво новий клас задач, які 

потребують всебічного вивчення. Однак для використання коректно узагальнених моделей в 

складних задачах гостро постає потреба в достатньо простих та інформативних еталонних 

задачах, до яких відносяться дослідження автохвильових структур, що виникають в системі з 

просторовою та часово-просторовою нелокальностями. (Скуратівський С.І. Автореферат 

«Автохвильові розв'язки моделі середовища з просторовою та часовою нелокальністю»).  

Завдання 3. Перетворіть особові конструкції у безособові. Поясніть особливості 

вживання обох типів конструкцій під час професійної комунікації. Я переконаний; ми 

дослідили; я неодноразово звертався до цього питання у попередніх виступах; ми вважаємо; ми 

порушуємо це питання; я пропоную розв’язати цю задачу таким чином.  

Завдання 4. Оформіть список фахової літератури з теми Вашої курсової роботи (статті, 

дповіді на наукову конференцію, реферату) відповідно до стандартів (10 джерел).  

Завдання 5. Знайдіть 5 інтернет-ресурсів фізичного спрямування. Оформіть посилання 

на ці ресурси в зошиті. 

 Завдання 6. Виправте і прокоментуйте помилки у словосполученнях із наукових 

текстів. Складіть речення з правильними варіантами словосполучень. Ми рахуємо за необхідне, 

підводячи підсумки нашого дослідження, у дипломній приводяться приклади, можна назвати 

наступні методи дослідження, доказ цьому, потерпіти крах, прийняти до уваги, усестороннє 

дослідження данного явища, в порівнянні з, в залежності від, відповідно з, з іншого боку, до 

певної міри це питання досліджено, мова йдеться, торгівельні зв’язки, трьохтомна праця, 

список літератури можна найти наприкінці данної роботи, співпадає з назвою, географічна 

приналежність, використання цього терміну в нашій роботі, більша половина архівів, з 

наведеного пересвідчуємось, дослідження по періоду, всі дослідники сходяться на думці, 

звертає на увагу дослідження, згадані напрямки вивчення, на протязі останніх років, 

науковцями було піднято тематику.  

Завдання 7. Оформіть конспект наукової статті за фахом (до 5 рукописних сторінок). 

Завдання 64. Відредагуйте речення, прокоментуйте помилки. 1. Вже у міфологічній свідомості 

ми знаходимо присутність концепта національного характеру. 2. Однією з суспільно-наукових 

категорій, за допомогою якої можливий такий рівень дослідження, являється категорія 

національного характеру. 3. Не зважаючи на свої досить обмежені можливості розпізнавання 

культурної індивідуальності етносів, міфологічна свідомість робить два великих внески у 

характерологію народів. 4. На початку четвертого року свого існування Асоціація мала в своєму 

складі 193 дійсних членів та 158 співробітників. Серед них – 73 професора та 39 викладачів 

вищих учбових закладів. 5. Підводячи підсумок нашого дослідження, можемо зробити деякі 

узагальнюючі висновки. 6. Комунальні підприємства міст регіону, не зважаючи на труднощі із 

фінансуванням, були відновлені та почали стабільно працювати у більшості міст. 7. Негативну 

роль грала ідеологічна складова. 8. Загальна чисельність таких організацій не йшла ні в яке 

порівняння із дореволюційним періодом. 9. Це певною мірою накладало свій слід і на розвиток 

самих міст Прикарпаття. 10. Водночас, динамічний розвиток історичних знань за новітніх часів 

призвів до появи у термінологічному апараті вітчизняної історичної науки слів автохтонного 

походження: «українознавство», «народознавство», «джерелознавство» тощо.  

Завдання 8. Сформулюйте тему наукового дослідження за фахом. Поміркуйте, чи 

можливі варіанти назви. Обґрунтуйте свій вибір. Відповідно до теми визначте мету й завдання 

роботи.  

 

Практичне заняття №7 

Якості професійного мовлення вчителя. Чистота мовлення 

1. Підготувати відповідь на питання, що таке чистота мовлення. Навести приклади порушень 

чистоти мовлення.  



  

 

2. Виконати вправи. 

1. Напишіть українські відповідники російських конструкцій. 

Из-за болезни, добиваться успеха, ввиду изложенного, считаться с (его) мнением, текущий 

отчет, принимать во внимание, это являетея предупреждением, наличньш раечет, 

гражданское правонарушение, прилагать усилия, разработать мероприятия, анализ спроса и 

потребления, банковский перевод. 

2. Виправте помилки у реченнях, коментуючи характер помилки і спосіб виправлення. 

1. У травні місяці було тепло. 2. Ти, сестра, втомилася – спочинь. 3. Зараз двадцять годин і 

десять минут. 4. Вибачаюсь, що спізнилась, – тролейбуси не ходили. 5. Які міроприємства ви плануєте 

до Дня міста? 6. Учора в другій годині він дзвонив. 7. Я завжди нервую на іспитах. 8. Він являвся для 

нас зразком. 9. Ти вже написав свою автобіографію? 10. По плану у нас переоблік. 11. Не мішай мені 

слухати лекцію! 12. Ти не маєш жодної уяви про цей роман. 13. Напиши мені свій адрес, щоб я міг 

написати листа. 14. Сьогодні мінус сім градусів морозу. 15. На якій інстанції він чемпіон з бігу? 16. Ти 

не приймав у тих змаганнях участь? 17. Ми маємо безчисленні випадки аморальності. 18. Коли ти 

вже будеш вести себе пристойно? 19. Це право є лише на бумазі. 20. Це лишній раз доводить його 

любов до тварин – братів наших менших. 

3. Виправте, де необхідно, помилки. Правильні конструкції запишіть. 

Обобщати питання; рядом з іншими; провірка документів; при допомозі; одобрити рішення; 

піднімати питання; по ініціативі; не дивлячись на обставини; здавати екзамен, нанести шкоду; 

ніякий клієнт не повірить, що; маса цікавих питань; накопичення знань; напоминати про зустріч; без 

надобності це мені; грошові засоби; дає себе знати; нести втрати; в заключення скажу; займати 

участок; другим разом буде краще; відложити засідання; відповідати по бажанню; поїхав по 

призначенню; позорити колектив; прошлого року в травні місяці; проводити міроприємства; 

приносити збитки; все якраз наоборот; робити вигляд, що не впізнав; це в якому смислі ти 

кажеш; самий активний вкладчик; це являється прикладом; дійсне лице цієї людини; вшивати подив; 

поштовий перевод; багаточисленні вкладники; скажіть у двох словах; внести у список, підписні 

видання; на тій стороні сонячно; я до вас по справі; по заклику батьків; це лишній раз доказує, що 

вся прошла неділя була важка; це визиває заперечення; говорити на англійській мові; дальше 

попадаємо в комп'ютерний клас; це до мене не відноситься; літом я віддихаю, подорожуючи по 

нашим селам; розкажу другим разом; вискажи свою думку; треба воплотити цей задум у життя; умій 

держати слово, ваше кінцеве рішення; дійсно правильно. 

 

Практичне заняття №8 

Точність і логічність мовлення 

1. Дати визначення точності і логічності мовлення і які існують випадки її порушення. 

2. Виконайте вправи. 

Завдання 1. Розташувати синоніми в порядку наростання, знайти стрижневе слово. 

Наприклад: Дорога, шосе, автострада, стежка, траса стежка, дорога, шосе, траса, автострада.  

Здоровенний, велетенський, великий, гігантський, грандіозний.  

Гнівний, лютий, сердитий, незадоволений.  

Рюмсати, плакати, ридати, тужити.  

Завдання 2. Зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке, на вашу думку, є 

найдоцільнішим у конкретному реченні.  

Головуючий ( відчинив, відкрив, розкрив, розгорнув) чергове засідання профспілкових 

зборів. Сьогодні по телебаченню виступатиме ( нинішній, чинний, діючий, теперішній, 

існуючий) міністр культури і туризму України. Я (рахую, вважаю, гадаю), що проект заходів з 

нагоди Дня міста затвердять. Зазначену суму треба негайно (перерахувати, перевести, 

переказати, передати) на наш розрахунковий рахунок. У цих документах ( зустрічаються, 

трапляються, попадаються) грубі граматичні помилки. (Уздовж, на протязі, уподовж, 

протягом, упродовж) усієї подорожі нас жодного разу не потурбували. На адресу будинку 

культури ( прийшло, поступило, надійшло, прибуло) термінове повідомлення.  



  

 

Завдання 3. Перепишіть, вставляючи в реченнях на місці пропусків один із наведених у 

дужках паронімів.  

1. З піснями і музикою весела .... зупинилася  на галявині. Виборча .... пройшла 

організовано (кампанія, компанія).  2. Мій .... , мабуть, помилився і відправив лист на стару 

адресу. Рекомендовані листи .... повинен одержувати особисто (адресат, адресант). 3. Через 

ліс проходив найнебезпечніший для ворога .... шляху. Молоді ялини були вкриті зеленою з 

голубим .... хвоєю (відтінок, відтинок). 4. Гнійний .... – дуже небезпечна хвороба. Хворому вчора 

вирізали .... (апендикс, апендицит).  

Завдання 4. Поясніть, як правильно сказати:  

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Магазин відкрито 

чи відчинено? Рятівник чи рятувальник за професією? Аптека працює круглу чи цілу добу? 

Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газету на 

рік підписати чи передплатити? Туфлі одягти, взути чи обути? Плаття одягнути чи одіти? 

Екзаменаційний білет чи квиток? На поїзд білет чи квиток? Ставлення чи відношення до мене 

змінилося? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музичні чи 

музикальні здібності? Пам'ятка чи пам’ятник архітектури? Не маєш уяви чи уявлення про 

архітектуру? 

 

Практичне заняття №9 

Доречність мовлення 

1. Підготувати конспект й усне повідомлення про доречність мовлення за підручником: Бабич 

Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003. – 432 с. (8 б.) 

2. Виконати вправи. 

1.Відтворіть ситуації: 

I. Керівник викликав працівника, щоб повідомити йому про звільнення через скорочення 

посади... 

IV. Учитель викликав батька (матір), щоб повідомити, що син (дочка) має стосунки з 

кримінальною групою людей... 

V.  Лікар мусить повідомити пацієнтові діагноз, який є загрозою його життю... 

ІV.  Ви хочете освідчитися в коханні людині, яка кохає когось іншого... 

2. Дайте стилістичний коментар щодо використання пар конструкцій. 

Братися до літературної праці - братися за перо; виявляти гуманне ставлення - мати Бога в серці; 

застосовувати фізичну силу - давати волю рукам; знімати з себе відповідальність - умивати 

руки; не виявляти ознак життя - лежати трупом; не володіти достатньою мірою мовою - не 

могти слів стулити; перебувати в стані радісного збудження - землі не чути під собою; 

повертатися до попередньої практики - братися за своє; притягатися до судової відповідальності 

-ставати перед судом; вимушений обставинами-рад-не-рад; ставати об'єктом обговорення - 

потрапляти на язик; стати жертвою вогненної стихії - піти з димом; творити з допомогою 

фантазії - брати з голови; мати позитивний і негативний досвід - бувати на коні і під конем. (За: 

Караванським С. Секрети української мови. - К.: Кобза, 1994. - С.56). 

3. Побудуйте правильні контексти (речення) для фразеологізмів: 

пуститися берега, зійти на пси, багато важити, всі розуми поїв, у псячий голос, вилетіти в 

комин, як пісок (вода) крізь пальці, гнути бандити, доростати розуму, вже вус засіявся, втерти 

маку, хоч мак сій, сховати в довгу скриню, і не розвиднялося, і на зяб не орано, позирай на задні 

колеса, поки притча во язицех, азбучна істина, різати без ножа. 

4. Доберіть зразки текстів художнього, публіцистичного та наукового стилів про 

природу. Порівняйте їх. Поясніть доречність застосованих у них мовностилістичних засобів, 

специфіку інтонування, темп виголошування (8 б.). 

 

 

Практичне заняття №10 



  

 

Культура професійного мовлення. Публічний виступ як форма пропаганди педагогічних 

знань  

План 

7. Особливості усного (публічного й приватного) і писемного мовлення. 

8. Публічний виступ як форма пропаганди медичних знань, показник професіоналізму 

вчителя. 

9. Підготовка і реалізація виступу на професійну тему. Структура і композиція. Мистецтво 

аргументації. Засоби активізації уваги слухачів під час виступу. Презентація виступу. 

10. Етикет службової телефонної розмови (в т.ч. по мобільному телефону). 
11. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, мистецтво 

слухати. 

12. Комунікативний тренінг: публічний виступ, елементи наукової дискусії, телефонна 
розмова – ситуативні завдання. 

Список літератури 

2. Коваль А. П. Ділове спілкування : навч. посібник / 

А. П. Коваль. – К. : Либідь, 1992. – С.181- 215. 

4. Корж О.Ю. Комунікативні якості майбутніх лікарів: Режим доступу http://irbis-nouv.gov./ua/cgi-

bin... 

5. Культура фахового мовлення: навч. посіб. /За ред. 

Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – XXI, 2005. – С. 119-124. 

6. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. – 

К. : Каравела, 2006. – С. 97-102. 

7. Методичні вказівки, вправи і завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів І-го 

курсу спеціальності «Лікувальна справа» денної форми навчання /Укладач 

Л. М. Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.16-19. 

9. Карнелі Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично…/ Д. 

Карнегі. – К. : Глобус, 1995. 

10. Про вигляд оратора / Сагач Г. М. Золотослів: навч. посібн. – К. : Райдуга, 1993. – С.247-249. 

11. Томан Їржі. Мистецтво говорити / Їржі Томан ; [пер. з чес.]. – К., 1989. – 293с. 

Завдання 

3. Ознайомтесь з методикою підготовки публічного виступу, використовуючи одне із 

пропонованих джерел. 

4. Оберіть тему, підготуйте 2,5 - 3 хвилинний виступ, проведіть його тренінг і виголосіть в 

аудиторії. Заявіть адресата (звертання до аудиторії) 

Орієнтовний перелік тем для публічного вступу як форми пропаганди знань 

Проблеми Нової української школи. 

Проблеми розвитку сучасного першокласника. 

Розвиток патріотизму учнів початкової школи. 

 

Практичне заняття №11 

Укладання й оформлення документів 

5. Документація з кадрово-контрактових питань. Заява.  Автобіографія.  Характеристика. 

 Трудова угода.  Контракт.  Особовий листок з обліку кадрів 

6. . Документи, пов’язані з працевлаштуванням.  Резюме (хронологічного, 

функціонального, комбінованого типу).  Супровідний лист до резюме.  

Рекомендаційний лист.  Особисті офіційні документи. Доручення. Розписка.  

7. . Розпорядчі документи.  Наказ.  Витяг із наказу.  Розпорядження.  Вказівка.  

8. . Довідково-інформаційні документи.  Пояснювальна записка.  Доповідна записка.  

Акт.  Протокол.  Витяг із протоколу.  Службовий лист.  Прес-реліз.  Повідомлення 

про захід.  Звіт.  Рапорт.  Довідка.  

 

Завдання для практичних занять та самостійної роботи з теми 



  

 

Завдання 1. Укладіть документ, у якому міститься прохання про зарахування Вас студентом 

вищого 

навчального закладу. 

Завдання 2. Укладіть автобіографію-розповідь. Назвіть реквізити. 

Завдання 3. Оформіть документ, у якому міститься інформація про хід і результати ділової 

наради. 

Завдання 4. Оформіть пакет документів, необхідних для влаштування на роботу в школу 

вчителем 

історії. 

Завдання 5. Оформіть документ, у якому міститься повідомлення керівникові про виконання 

службового доручення. 

Завдання 6. Укладіть розпорядження про перенесення занять у школі. 

Завдання 7. Укладіть акт про порушення трудової дисципліни працівником соціальної служби. 

Завдання 8. Укладіть документ, що підтверджує факт проживання Іваненка Дмитра Сергійовича 

за 

відповідною адресою. 

Завдання 9. Оформіть службову розписку. Назвіть реквізити. 

Завдання 10. Оформіть витяг з наказу щодо призначення Антоненко Галини Петрівни на посаду 

учителя 

фізики. 

Завдання 11. Оформіть витяг з протоколу засідання Студентської ради фізичного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Завдання 12. Відредагуйте документ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студента 2 курса групи сп-23 

Фізичного факультета Київського Національного університету ім. Шевченко 

Васильєва Андрія Павловича 

1992 року народження 

Васильєв Андрій Павлович у 2009 році вступив на 1 курс Фізичного факультета КНУ ім. 

Шевченко. 

За час навчання проявив себе сумлінним та працелюбним студентом, що добре 

навчається. Перші дві сесії на «добре» та «відмінно». В навчанні є наполегливим, демонструє 

творче ставлення до роботи. 

За характером стриманий, дисциплінований, тактовний, ввічливий. В спілкуванні 

дружелюбний, в критичних ситуаціях схильний до прийнятного компроміса. 

Користується повагою професорсько-викладацького складу та товаришів по навчанню. 

Характеристику видано для подання туди, де проситимуть. 

Заст. Декана Фізичного факультета                                                          Іванов Г.М. 

Декан Фізичного факультета                                                                   Петров О.К. 

 

Завдання 13. Прочитайте статтю (за власним вибором) у фаховому збірнику, напишіть 

рецензію. 

Завдання 14. Прочитайте автореферат дисертації (за власним вибором) відповідно до Вашого 

фаху. 

Напишіть відгук. 

Завдання 15. Оформіть відгук на доповідь студента на семінарському занятті. 

Завдання 16. Відредагуйте резюме. 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові: Пашненко Володимир Дмитрович 

Дата народження (вік): 16.06.1986 (26) 

Місто: Харків 

Освіта: вища 



  

 

Досвід: досвід роботи 2-5 років 

Бажаний графік роботи: повна занятість 

Зарплата від: 1800 грн 

Посада: всі роздивлюсь. 

Досвід роботи: працюю в охоронній сфері, шукаю іншу роботу. 

Професійні навики: професійно володію історією, вітчизняною і зарубіжною, володію 

комп’ютером. 

Освіта: закінчив університет Каразіна, фізичний факультет. 

Телефонуйте: 111111. 

 

Завдання 17. Укладіть звіт про проходження літньої практики. 

Завдання 18. Укладіть документ, у якому міститься пояснення факту Вашої відсутності на 

заняттях в 

університеті. 

Завдання 19. Оформіть формуляр особового листка з обліку кадрів. 

Завдання 20. Оформіть формуляр довідки для студентів історичного факультету. 

Завдання 21. Оформіть особисту розписку, назвіть реквізити. 
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Практичне заняття №1 

Фонетичні та орфоепічні норми української літературної мови 

7. Підготувати доповідь про основні мовні норми і якості культури мовлення. 

8. Розкрити основні фонетичні та орфоепічні мовні норми. 

9. Виконати вправи. 

 

Практичне заняття №2 

Граматичні норми. Морфологічна правильність мовлення 

5. Що таке морфологічна правильність мовлення? 

6. Виконати вправи за підручниками: 

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред.Н.Д.Бабич.Чернівці:Книги – 

ХХІ, 2005. – 572 с.: 

Завдання 314. Утворіть усіма можливими способами форми вищого і найвищого ступенів 

порівняння прикметників: авторитетний, відомий, гучний, вправний, освічений, делікатний, 

вихований. 

Завдання 318. Запишіть цифри словами у необхідній за текстом відмінковій формі. 

1. З 2408 виборчих дільниць 579 опікувалися самі громадяни. 2. До 8590 пасажирів, яких за 

півроку перевезла нова залізниця, долучилися 1150 учнів, привезених нею безкоштовно за час 

зимових канікул. 3. З висоти 4500 метрів, на яку всупереч негоді усе ж піднялися туристи-

альпіністи, спускатися було значно важче. 4. Від 648 читачів бібліотека отримала заяви-

замовлення на передплату періодичних видань. 5. Якби всі ЗО учнів погодилися з пропозицією 

Сашка, то мали б змогу розташувати свою експозицію на 25 стендах. Через 500 років глибина озера 

зменшилася від 980 метрів до 300. На висоту 3874 км з хворим серцем не варто сходити. 8. Якби до 

його 2180 гектарів та хоча б 200 тракторів, то можна б говорити проперспективу. 9. На 100 

кілометрі довелося бортувати колесо. 

Завдання 321. Утворіть дієприслівники теперішнього і минулого часу від дієслів. Якщо якась 

форма неможлива, поясніть, чому. 

Зволікати, дорікати, заважати, хвилювати, хвилюватися, обговорювати, зневажати, 

телефонувати, факсувати, позначати, моніторити, оперувати, оживлювати, досліджувати, 

поділяти, диктувати. 

Завдання 327. Запишіть слова, розкриваючи дужки, з одним чи двома приголосними. 

Поясніть причини написання подвоєних букв. 

І. Гали/ч/ина, небе/з/ахисний, істи/н/ий, іме/н/ик, заня/т/я, могутніс/т/ю, Доне/ч/ина, 

о/б/ризкати, о/в/а, радіс/т/ю, пі/ч/ю, /с/ати, ві/д/ячити, на/д/ворі, іме/н/ий, Туре/ч/ина, 

ві/д/окремити, на/д/ністрянський, свяще/н/ик, яка/н/я, ро/з/умний, гайдама/ч/ина. 

П. Тума/н/ий, пісе/н/ий, мерзе/н/ість, прирече/н/ий, чу/т/ів, ста/т/ей, шале/н/ий, букве/н/ий, 

схвильова/н/ий, гума/н/ий, качи/н/ий, ві/д/а/н/ість, столі/т/ь, дволи/ч/я, дозві/л/я, ема/л/ю, 

зра/н/я, мі/д/ю, бездорі/ж/я, коза/ч/ина, учас/т/ю, обли/ч/. 

Завдання 352. Перепишіть, поставте, де потрібно, апостроф або м'який знак. Поясніть 

правопис та значення поданих слів. 

Кон.-юнктивіт, павіл..йон, порт..єра, барел..єф, круп..є, вар..єте, рант..є, прес-пап..є, 

шампін..йон, шин..йон, Рів..єра, ф...юзеляж, кар..єра, б..юро, к..ювет, п..єдестал, ал..янс, досє, 

к..юрі, медал..йон, кар..єрист, ін-єкція, б..юджет, Х..юстон, Мол..єр, н..юанс, модел..єр. 

Завдання 350. Подані слова стоять у давальному відмінку однини. На місці крапок, де 

потрібно, вставте м'який знак. Поясніть його вживання. 

Руч...ці, казоч...ці, внучен..ці, оболон..ці, квіт..ці, жін..ці , авос.ці, бджіл..ці, галуз..ці, 

очеретин..ці, жмен..ці, гусці, свин..ці, мисці, кізон..ці, стеблин..ці, снігурон..ці, колисці, 

трісці, сопілці.  

Завдання 343. Від поданих словосполучень утворіть складні прикметники і поясніть їх 

правопис. 

Народний і демократичний, жовтий і гарячий, пізній і античний, військовий і юридичний, 

фізика і хімія, мова і література, русе волосся, давній руський, 127 кілометрів, зелений і червоний, 



  

 

ремонт вагонів, зовнішня торгівля, мало калорій, національний і визвольний, будувати 

судна, очищення насіння, сад і культура. 

 

 

Практичне заняття №3 

Граматичні норми. Синтаксична правильність мовлення 

1. Що таке синтаксична правильність мовлення? 

2. Виправте помилки і запишіть речення правильно: 

1. Читаючи звіт, розболілася мені голова. 2. Вимагая від мене звіт, він не поспішав з поданням 

своїх документів. 3. Повернувшись з відрядження, радо зустріла мене дворічна донечка. 4. 

Впоравшись із завданням, нам не доведеться ризикувати. 5. Змагаясь, їм вдасться ближче 

познайомитись. 6. Людина, звірена собаці, пішла за нею. 7. Шукаючи друзів, нас здолала втома. 8. 

Учитуючи ситуацію, ми зуміли вийти зі скрутного становища. 9. Читаючи твори У.Самчука, в серці 

закипають біль і лють одночасно. 10. Він вирятував лисицю із пастки і взяв її з собою. 11. Підвівши 

підсумки, з'явилось відчуття задоволення. 
 

3. Побудуйте словосполучення з поданими словами у ролі головного слова. поясніть 

особливості керування: відповідно, глузувати, дивуватися, завдячувати, знущатися, 

нехтувати, легковажити, зраджувати, стосуватися, повідомляти, радіти, спонукати. 

 

4. Зробіть усі можливі перестановки слів у наведених реченнях і прокоментуйте, що може 

"робити" порядок слів зі змістом речення. 
1. Сьогодні я прийшов додому увечері. 2. Чи не хотіли б ви поїхати влітку в Карпати? 3. Так же 

ж не можна було робити! 

 
5. Перебудуйте подані конструкції за нормами української мови. 
Відділ по міжнародним зв'язкам; їздити по нашим дорогам; пройтися по магазинам; ходить по 

людським головам; в тролейбусах часом лазять по кишеням; не ходіть по ногам!; по цим 

питанням консультує; по цьому питанню зверніться до...; знаю це по слухам; заступник по 

питанням зовнішніх зв'язків; не встигає по математиці; відмінник по англійській мові; пронеслося 

по рядам; приїдуть по твоєму проханню; видали по документам, завіреним керівником; 

зрозуміли по інтонації; бачили по очам, спрямованим над головами співбесідників; їх розрізняли 

тільки по голосам; по килимам, розстеленим на всю підлогу, ходили босі; поїзд буває лише по 

непарним дням; зустрічаються по вихідним; допоможіть по питанню працевлаштування; не 

судіть лише по оцінкам в атестаті; зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. 

 

Робота в аудиторії 

1. Складіть 7 речень з дієприслівниковими зворотами та однорідними членами речення. 

 

2. Виправте речення, поясніть причини помилок і способи їх уникнення. 
1. Проїжджаючи повз станцію, увагу батька привернула постать, чимось наче знайома. 2. 

Читаючи роман, мені так хотілося, щоб ІІІ кохані все ж зосталися разом. 3. Прочитавши його 

сумну сповідь, мені не вірилось, що не могло статися інакше. 4. Повернувшись зі і її коли, його 

радісно зустрів собака. 5. Неподалік стояв батько, дивившись на темну хмару, що насувалася на 

село. 6. Вийшовши з лекцій, надворі стало вже поночі. 7. Навчавшись в університеті, він 

залишається для мене кращим другом. 8. Повернувшись додому, у мене знову з'явився добрий 

настрій. 9. Відправившись на прогулянку, з нами трапилась пригода. 10. Почувши цю звістку, мені 

розболілася голова. 11. Повторюючи за вчителем, тобі запам'ятається добра вимова. 12. 

Приїхавши в місто, було вже пізно. 13. Будучи маленькою, мати часто розповідала мені казки. 14. 

Вивчаючи маршрути Карпат, ми літом поїдемо туди відпочивати. 15. Опинившись у темряві, на 

хлопчика подуло вітром. 16. Читаючи твір, у мене виникає почуття гордості за свій народ. 17. 

Піднявшись на гору, перед туристами відкрилися мальовничі краєвиди. 18. Хлопчик кинувся на 



  

 

допомогу бабусі і не звертаючи уваги на свого товариша. 

 

3. Написати під диктовку речення (Практикум Ющука). Пояснити у них розділові знаки. 

стор. 276-277, впр. 85; 

 

Практичне заняття №4 

Лексика і фразеологія фахової мови вчителя. Професіоналізми та жаргонізми  

План 

11. Словниковий склад мови. Класифікація української лексики за походженням і сферою 
вживання. 

12. Професіоналізми, жаргонізми, номенклатурні назви. 
13. Універсальні, зайві слова як вада ділової мови медпрацівника 

14. Використання в практиці ділового спілкування метафор і евфемізмів. 
15. Функціонування багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів, паронімів у фаховому 

мовленні. 

Список літератури 

3. Золотухін Г.О. Фахова мова медика / Г. О. Золотухін, 

Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник Н.В.. – К.: Здоров’я, 2001. – С. 192-197, 217-220. 

4. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. - 

К.: Каравела, 2006. – С. 

120-157. 

5. Методичні вказівки, вправи і завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів І-го 

курсу спеціальності «Лікувальна справа» денної форми навчання /Укладач 

Л. М. Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 30, 32-33. 

8. Зайві слова, багатослів’я, повтори // Коваль А. П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне 

ділове спілкування / А. П. Коваль. – К.: Вища школа, 1987, - С. 136-138. 

9. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: навч. посібник/ О. Пономарів. – К.: 

Либідь, 1999. – С. 78-82, 182-185, 129-133, 137-138. 

Завдання 

3. Поясніть значення фразеологізмів, перевірте себе за словником: 

Ахіллесова п’ята, витріщити очі, допекти до живого, мати на увазі, грати першу скрипку, 

ведмежа послуга, голуба квітка, велике коло обігу, язик чесати, гордіїв вузол, лебедина пісня. 

4. До якої семантичної групи належить подані пари слів. Поясніть їх значення; 2-3 пари введіть у 

контекст. 

Лікувати – лічити, стрес – струс, сердечний – серцевий – сердешний, психіатричний – 

психічний – психологічний, болісний – болючий, відчуття – почуття, шкірний – шкіряний, 

лі´карський – ліка´рський. 

5. Знайдіть зайві слова, визначте, де вони містяться? Відредагований варіант запишіть. 

Повідомляємо наступне в порядку Ваших пунктів; Дано цю довідку в тому, що гр. … справді є 

пацієнтом тубдиспансера; питання регламентації; до питання про проект; ми сподіваємось на 

позитивне розв’язання цього питання в найкоротші терміни; самий найдоцільніший варіант; 

строк повноважень закінчується у січні місяці 2013р., моя автобіографія. 

8. З’ясуйте за словником можливі значення «отношение», які їх українські відповідники? 

Перекладіть українською мовою такі вирази: внимательное отношение к пациенту, был в 

наилучших отношениях с товарищами, это не имеет отношения к делу, процентное отношение, 

отношение к делу, имеет отношение к инфекционным заболеваниям. 

9. Наведіть кілька власних прикладів професіоналізмів учителя. 

 

Практичне заняття №5 

Орфографічні та пунктуаційні норми української мови  

План 



  

 

9. Акцентологічні норми і засоби милозвучності української мови. Складні випадки наголошення 

медичних термінів. 

10. Правопис складних слів-медичних термінів. 

11. Правила написання складноскорочених слів і графічних скорочень. 
12. Орфографічний практикум: велика літера, позначення м’якості приголосних, вживання 

апострофа, спрощення в групах приголосних, подвоєння та подовження приголосних тощо 

Список літератури 

3. Золотухін Г.О. Фахова мова медика: підручник /Г. О. Золотухін Г.О., Н. П. Литвиненко, Н. В. 

Місник. – К.: Здоров’я, 2001. – С. 30-31, 41-48, 282-340. 

10. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – 

ХХІ, 2006. – С. 236-244. 

11. Український правопис. – 4-те вид. – К., 1993. – 240 с. 

12. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови: навч. посіб./ І. П. Ющук. – К. : Освіта, 

1994. – 254 с. 

13. Ткаченко О. Г. Ділова українська мова: навч. посіб. / О. Г.Ткаченко. – Суми: Вид-во Сум ДУ, 

2004. 

Завдання 

5. Повторіть основні орфографічні норми української мови. 

6. Запишіть подані слова за правилами правопису: 

Мати/й/мачуха; лікар/ортопед/хірург; сон/трава; пів/тюбика; лейб/лікар; резус/несумісність; 

рауш/наркоз хвороба бері/бері; душ/масаж; тяжко/хворий, напів/лежачий; данс/терапія; 

скронево/нижньо/щелепний; білково/вітамінний; після/операційний; гіркувато/солоний 

5. Поясніть орфографію поданих словосполучень, запам’ятайте їх написання. 

Жовчокам’яна недуга, хімічно чистий продукт, малорухомий спосіб життя, 

судинорозширювальний препарат, спеціально відведене місце, топографоанатом, блок-

рефлектор, гідроблок. 

6. Вставте пропущені літери, сформулюйте орфограму. 

З…єднаний, без…язиковий, запід…язиковий, над…ясенний, під…ясенний. 

7. Поставте наголоси у словах. Перевірте за словником. 

Вугілля, помилка, прополіс, рогівковий, постарілий, поперек, уразливий. 

 

 

Практичне заняття №6 

Науковий та офіційно-діловий стилі професійного спілкування 

 

Завдання 1. Визначте, до якого підстилю наукового стилю належать названі жанри, 

поясніть їх особливості. Монографія, лекція, конспект, підручник, словник, стаття, доповідь, 

курсова робота, дипломна робота, методичний посібник, дисертаційна робота, довідник, 

реферат, анотація, тези, рецензія.  

Завдання 2. Прочитайте уважно уривок тексту, випишіть спеціальну лексику, 

схарактеризуйте її. Визначте синтаксичні особливості наведеного уривка.  

Проблема адекватної побудови динамічного рівняння стану (надалі ДРС) виникає при 

описі поширення довгих нелінійних хвиль в газо-рідинних сумішах, грунтах, скельних породах 

та літосфері, яка в світлі сучасних уявлень має блочно-ієрархічну структуру. Відомо, що 

наявність структури спричинює такі явища, як фрагментація початково гладких нелінійних 

збурень та підсилення ударних фронтів в гетерогенних сумішах, бісолітонні властивості 

нелінійних P-хвиль в геофізиці, прояви ефектів пам'яті, тощо. В умовах високоінтенсивного 

імпульсного навантаження (удар, вибух, сейсмічна хвиля), коли середовище перебуває далеко 

від рівноважного стану, при формуванні хвилі проявляється нелокальний характер взаємодії 

збурення з середовищем. Виявляється, що для опису поширення довгих нелінійних хвиль в 

структурованих середовищах можуть бути залучені фундаментальні принципи – симетрія та 

феноменологічна термодинаміка незворотних процесів, які дозволяють побудувати адекватні 



  

 

визначальні рівняння. В рамках такого підходу в працях В.А. Даниленка з співавторами були 

обгрунтовані динамічні рівняння, що враховують ефекти часової та просторової нелокальності. 

З математичної точки зору врахування нелокальності в довгохвильовому наближенні зводиться 

до появи членів з високими похідними в ДРС. Тим самим виникає суттєво новий клас задач, які 

потребують всебічного вивчення. Однак для використання коректно узагальнених моделей в 

складних задачах гостро постає потреба в достатньо простих та інформативних еталонних 

задачах, до яких відносяться дослідження автохвильових структур, що виникають в системі з 

просторовою та часово-просторовою нелокальностями. (Скуратівський С.І. Автореферат 

«Автохвильові розв'язки моделі середовища з просторовою та часовою нелокальністю»).  

Завдання 3. Перетворіть особові конструкції у безособові. Поясніть особливості 

вживання обох типів конструкцій під час професійної комунікації. Я переконаний; ми 

дослідили; я неодноразово звертався до цього питання у попередніх виступах; ми вважаємо; ми 

порушуємо це питання; я пропоную розв’язати цю задачу таким чином.  

Завдання 4. Оформіть список фахової літератури з теми Вашої курсової роботи (статті, 

дповіді на наукову конференцію, реферату) відповідно до стандартів (10 джерел).  

Завдання 5. Знайдіть 5 інтернет-ресурсів фізичного спрямування. Оформіть посилання 

на ці ресурси в зошиті. 

 Завдання 6. Виправте і прокоментуйте помилки у словосполученнях із наукових 

текстів. Складіть речення з правильними варіантами словосполучень. Ми рахуємо за необхідне, 

підводячи підсумки нашого дослідження, у дипломній приводяться приклади, можна назвати 

наступні методи дослідження, доказ цьому, потерпіти крах, прийняти до уваги, усестороннє 

дослідження данного явища, в порівнянні з, в залежності від, відповідно з, з іншого боку, до 

певної міри це питання досліджено, мова йдеться, торгівельні зв’язки, трьохтомна праця, 

список літератури можна найти наприкінці данної роботи, співпадає з назвою, географічна 

приналежність, використання цього терміну в нашій роботі, більша половина архівів, з 

наведеного пересвідчуємось, дослідження по періоду, всі дослідники сходяться на думці, 

звертає на увагу дослідження, згадані напрямки вивчення, на протязі останніх років, 

науковцями було піднято тематику.  

Завдання 7. Оформіть конспект наукової статті за фахом (до 5 рукописних сторінок). 

Завдання 64. Відредагуйте речення, прокоментуйте помилки. 1. Вже у міфологічній свідомості 

ми знаходимо присутність концепта національного характеру. 2. Однією з суспільно-наукових 

категорій, за допомогою якої можливий такий рівень дослідження, являється категорія 

національного характеру. 3. Не зважаючи на свої досить обмежені можливості розпізнавання 

культурної індивідуальності етносів, міфологічна свідомість робить два великих внески у 

характерологію народів. 4. На початку четвертого року свого існування Асоціація мала в своєму 

складі 193 дійсних членів та 158 співробітників. Серед них – 73 професора та 39 викладачів 

вищих учбових закладів. 5. Підводячи підсумок нашого дослідження, можемо зробити деякі 

узагальнюючі висновки. 6. Комунальні підприємства міст регіону, не зважаючи на труднощі із 

фінансуванням, були відновлені та почали стабільно працювати у більшості міст. 7. Негативну 

роль грала ідеологічна складова. 8. Загальна чисельність таких організацій не йшла ні в яке 

порівняння із дореволюційним періодом. 9. Це певною мірою накладало свій слід і на розвиток 

самих міст Прикарпаття. 10. Водночас, динамічний розвиток історичних знань за новітніх часів 

призвів до появи у термінологічному апараті вітчизняної історичної науки слів автохтонного 

походження: «українознавство», «народознавство», «джерелознавство» тощо.  

Завдання 8. Сформулюйте тему наукового дослідження за фахом. Поміркуйте, чи 

можливі варіанти назви. Обґрунтуйте свій вибір. Відповідно до теми визначте мету й завдання 

роботи.  

 

Практичне заняття №7 

Якості професійного мовлення вчителя. Чистота мовлення 

1. Підготувати відповідь на питання, що таке чистота мовлення. Навести приклади порушень 

чистоти мовлення.  



  

 

2. Виконати вправи. 

1. Напишіть українські відповідники російських конструкцій. 

Из-за болезни, добиваться успеха, ввиду изложенного, считаться с (его) мнением, текущий 

отчет, принимать во внимание, это являетея предупреждением, наличньш раечет, 

гражданское правонарушение, прилагать усилия, разработать мероприятия, анализ спроса и 

потребления, банковский перевод. 

2. Виправте помилки у реченнях, коментуючи характер помилки і спосіб виправлення. 

1. У травні місяці було тепло. 2. Ти, сестра, втомилася – спочинь. 3. Зараз двадцять годин і 

десять минут. 4. Вибачаюсь, що спізнилась, – тролейбуси не ходили. 5. Які міроприємства ви плануєте 

до Дня міста? 6. Учора в другій годині він дзвонив. 7. Я завжди нервую на іспитах. 8. Він являвся для 

нас зразком. 9. Ти вже написав свою автобіографію? 10. По плану у нас переоблік. 11. Не мішай мені 

слухати лекцію! 12. Ти не маєш жодної уяви про цей роман. 13. Напиши мені свій адрес, щоб я міг 

написати листа. 14. Сьогодні мінус сім градусів морозу. 15. На якій інстанції він чемпіон з бігу? 16. Ти 

не приймав у тих змаганнях участь? 17. Ми маємо безчисленні випадки аморальності. 18. Коли ти 

вже будеш вести себе пристойно? 19. Це право є лише на бумазі. 20. Це лишній раз доводить його 

любов до тварин – братів наших менших. 

3. Виправте, де необхідно, помилки. Правильні конструкції запишіть. 

Обобщати питання; рядом з іншими; провірка документів; при допомозі; одобрити рішення; 

піднімати питання; по ініціативі; не дивлячись на обставини; здавати екзамен, нанести шкоду; 

ніякий клієнт не повірить, що; маса цікавих питань; накопичення знань; напоминати про зустріч; без 

надобності це мені; грошові засоби; дає себе знати; нести втрати; в заключення скажу; займати 

участок; другим разом буде краще; відложити засідання; відповідати по бажанню; поїхав по 

призначенню; позорити колектив; прошлого року в травні місяці; проводити міроприємства; 

приносити збитки; все якраз наоборот; робити вигляд, що не впізнав; це в якому смислі ти 

кажеш; самий активний вкладчик; це являється прикладом; дійсне лице цієї людини; вшивати подив; 

поштовий перевод; багаточисленні вкладники; скажіть у двох словах; внести у список, підписні 

видання; на тій стороні сонячно; я до вас по справі; по заклику батьків; це лишній раз доказує, що 

вся прошла неділя була важка; це визиває заперечення; говорити на англійській мові; дальше 

попадаємо в комп'ютерний клас; це до мене не відноситься; літом я віддихаю, подорожуючи по 

нашим селам; розкажу другим разом; вискажи свою думку; треба воплотити цей задум у життя; умій 

держати слово, ваше кінцеве рішення; дійсно правильно. 

 

Практичне заняття №8 

Точність і логічність мовлення 

1. Дати визначення точності і логічності мовлення і які існують випадки її порушення. 

2. Виконайте вправи. 

Завдання 1. Розташувати синоніми в порядку наростання, знайти стрижневе слово. 

Наприклад: Дорога, шосе, автострада, стежка, траса стежка, дорога, шосе, траса, автострада.  

Здоровенний, велетенський, великий, гігантський, грандіозний.  

Гнівний, лютий, сердитий, незадоволений.  

Рюмсати, плакати, ридати, тужити.  

Завдання 2. Зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке, на вашу думку, є 

найдоцільнішим у конкретному реченні.  

Головуючий ( відчинив, відкрив, розкрив, розгорнув) чергове засідання профспілкових 

зборів. Сьогодні по телебаченню виступатиме ( нинішній, чинний, діючий, теперішній, 

існуючий) міністр культури і туризму України. Я (рахую, вважаю, гадаю), що проект заходів з 

нагоди Дня міста затвердять. Зазначену суму треба негайно (перерахувати, перевести, 

переказати, передати) на наш розрахунковий рахунок. У цих документах ( зустрічаються, 

трапляються, попадаються) грубі граматичні помилки. (Уздовж, на протязі, уподовж, 

протягом, упродовж) усієї подорожі нас жодного разу не потурбували. На адресу будинку 

культури ( прийшло, поступило, надійшло, прибуло) термінове повідомлення.  



  

 

Завдання 3. Перепишіть, вставляючи в реченнях на місці пропусків один із наведених у 

дужках паронімів.  

1. З піснями і музикою весела .... зупинилася  на галявині. Виборча .... пройшла 

організовано (кампанія, компанія).  2. Мій .... , мабуть, помилився і відправив лист на стару 

адресу. Рекомендовані листи .... повинен одержувати особисто (адресат, адресант). 3. Через 

ліс проходив найнебезпечніший для ворога .... шляху. Молоді ялини були вкриті зеленою з 

голубим .... хвоєю (відтінок, відтинок). 4. Гнійний .... – дуже небезпечна хвороба. Хворому вчора 

вирізали .... (апендикс, апендицит).  

Завдання 4. Поясніть, як правильно сказати:  

Житель чи мешканець України? Житель чи мешканець цього будинку? Магазин відкрито 

чи відчинено? Рятівник чи рятувальник за професією? Аптека працює круглу чи цілу добу? 

Сторінку книжки перевернути чи перегорнути? Котра чи яка тепер чи зараз година? Газету на 

рік підписати чи передплатити? Туфлі одягти, взути чи обути? Плаття одягнути чи одіти? 

Екзаменаційний білет чи квиток? На поїзд білет чи квиток? Ставлення чи відношення до мене 

змінилося? Прокидатися чи просипатися зі сну? Музикальна чи музична школа? Музичні чи 

музикальні здібності? Пам'ятка чи пам’ятник архітектури? Не маєш уяви чи уявлення про 

архітектуру? 

 

Практичне заняття №9 

Доречність мовлення 

1. Підготувати конспект й усне повідомлення про доречність мовлення за підручником: Бабич 

Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003. – 432 с. (8 б.) 

2. Виконати вправи. 

1.Відтворіть ситуації: 

I. Керівник викликав працівника, щоб повідомити йому про звільнення через скорочення 

посади... 

VI. Учитель викликав батька (матір), щоб повідомити, що син (дочка) має стосунки з 

кримінальною групою людей... 

VII.  Лікар мусить повідомити пацієнтові діагноз, який є загрозою його життю... 

ІV.  Ви хочете освідчитися в коханні людині, яка кохає когось іншого... 

2. Дайте стилістичний коментар щодо використання пар конструкцій. 

Братися до літературної праці - братися за перо; виявляти гуманне ставлення - мати Бога в серці; 

застосовувати фізичну силу - давати волю рукам; знімати з себе відповідальність - умивати 

руки; не виявляти ознак життя - лежати трупом; не володіти достатньою мірою мовою - не 

могти слів стулити; перебувати в стані радісного збудження - землі не чути під собою; 

повертатися до попередньої практики - братися за своє; притягатися до судової відповідальності 

-ставати перед судом; вимушений обставинами-рад-не-рад; ставати об'єктом обговорення - 

потрапляти на язик; стати жертвою вогненної стихії - піти з димом; творити з допомогою 

фантазії - брати з голови; мати позитивний і негативний досвід - бувати на коні і під конем. (За: 

Караванським С. Секрети української мови. - К.: Кобза, 1994. - С.56). 

3. Побудуйте правильні контексти (речення) для фразеологізмів: 

пуститися берега, зійти на пси, багато важити, всі розуми поїв, у псячий голос, вилетіти в 

комин, як пісок (вода) крізь пальці, гнути бандити, доростати розуму, вже вус засіявся, втерти 

маку, хоч мак сій, сховати в довгу скриню, і не розвиднялося, і на зяб не орано, позирай на задні 

колеса, поки притча во язицех, азбучна істина, різати без ножа. 

4. Доберіть зразки текстів художнього, публіцистичного та наукового стилів про 

природу. Порівняйте їх. Поясніть доречність застосованих у них мовностилістичних засобів, 

специфіку інтонування, темп виголошування (8 б.). 

 

Практичне заняття №10 

Культура професійного мовлення. Публічний виступ як форма пропаганди педагогічних 

знань  



  

 

План 

13. Особливості усного (публічного й приватного) і писемного мовлення. 
14. Публічний виступ як форма пропаганди медичних знань, показник професіоналізму 

вчителя. 

15. Підготовка і реалізація виступу на професійну тему. Структура і композиція. Мистецтво 

аргументації. Засоби активізації уваги слухачів під час виступу. Презентація виступу. 

16. Етикет службової телефонної розмови (в т.ч. по мобільному телефону). 
17. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, мистецтво 

слухати. 

18. Комунікативний тренінг: публічний виступ, елементи наукової дискусії, телефонна 
розмова – ситуативні завдання. 

Список літератури 

3. Коваль А. П. Ділове спілкування : навч. посібник / 

А. П. Коваль. – К. : Либідь, 1992. – С.181- 215. 

6. Корж О.Ю. Комунікативні якості майбутніх лікарів: Режим доступу http://irbis-nouv.gov./ua/cgi-

bin... 

7. Культура фахового мовлення: навч. посіб. /За ред. 

Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – XXI, 2005. – С. 119-124. 

8. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. – 

К. : Каравела, 2006. – С. 97-102. 

9. Методичні вказівки, вправи і завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів І-го 

курсу спеціальності «Лікувальна справа» денної форми навчання /Укладач 

Л. М. Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.16-19. 

12. Карнелі Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично…/ Д. 

Карнегі. – К. : Глобус, 1995. 

13. Про вигляд оратора / Сагач Г. М. Золотослів: навч. посібн. – К. : Райдуга, 1993. – С.247-249. 

14. Томан Їржі. Мистецтво говорити / Їржі Томан ; [пер. з чес.]. – К., 1989. – 293с. 

Завдання 

5. Ознайомтесь з методикою підготовки публічного виступу, використовуючи одне із 

пропонованих джерел. 

6. Оберіть тему, підготуйте 2,5 - 3 хвилинний виступ, проведіть його тренінг і виголосіть в 

аудиторії. Заявіть адресата (звертання до аудиторії) 

Орієнтовний перелік тем для публічного вступу як форми пропаганди знань 

Проблеми Нової української школи. 

Проблеми розвитку сучасного першокласника. 

Розвиток патріотизму учнів початкової школи. 

 

Практичне заняття №11 

Укладання й оформлення документів 

9. Документація з кадрово-контрактових питань. Заява.  Автобіографія.  Характеристика. 

 Трудова угода.  Контракт.  Особовий листок з обліку кадрів 

10. . Документи, пов’язані з працевлаштуванням.  Резюме (хронологічного, 

функціонального, комбінованого типу).  Супровідний лист до резюме.  

Рекомендаційний лист.  Особисті офіційні документи. Доручення. Розписка.  

11. . Розпорядчі документи.  Наказ.  Витяг із наказу.  Розпорядження.  Вказівка.  

12. . Довідково-інформаційні документи.  Пояснювальна записка.  Доповідна записка.  

Акт.  Протокол.  Витяг із протоколу.  Службовий лист.  Прес-реліз.  Повідомлення 

про захід.  Звіт.  Рапорт.  Довідка.  

 

Завдання для практичних занять та самостійної роботи з теми 
Завдання 1. Укладіть документ, у якому міститься прохання про зарахування Вас студентом 

вищого 



  

 

навчального закладу. 

Завдання 2. Укладіть автобіографію-розповідь. Назвіть реквізити. 

Завдання 3. Оформіть документ, у якому міститься інформація про хід і результати ділової 

наради. 

Завдання 4. Оформіть пакет документів, необхідних для влаштування на роботу в школу 

вчителем 

історії. 

Завдання 5. Оформіть документ, у якому міститься повідомлення керівникові про виконання 

службового доручення. 

Завдання 6. Укладіть розпорядження про перенесення занять у школі. 

Завдання 7. Укладіть акт про порушення трудової дисципліни працівником соціальної служби. 

Завдання 8. Укладіть документ, що підтверджує факт проживання Іваненка Дмитра Сергійовича 

за 

відповідною адресою. 

Завдання 9. Оформіть службову розписку. Назвіть реквізити. 

Завдання 10. Оформіть витяг з наказу щодо призначення Антоненко Галини Петрівни на посаду 

учителя 

фізики. 

Завдання 11. Оформіть витяг з протоколу засідання Студентської ради фізичного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Завдання 12. Відредагуйте документ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студента 2 курса групи сп-23 

Фізичного факультета Київського Національного університету ім. Шевченко 

Васильєва Андрія Павловича 

1992 року народження 

Васильєв Андрій Павлович у 2009 році вступив на 1 курс Фізичного факультета КНУ ім. 

Шевченко. 

За час навчання проявив себе сумлінним та працелюбним студентом, що добре 

навчається. Перші дві сесії на «добре» та «відмінно». В навчанні є наполегливим, демонструє 

творче ставлення до роботи. 

За характером стриманий, дисциплінований, тактовний, ввічливий. В спілкуванні 

дружелюбний, в критичних ситуаціях схильний до прийнятного компроміса. 

Користується повагою професорсько-викладацького складу та товаришів по навчанню. 

Характеристику видано для подання туди, де проситимуть. 

Заст. Декана Фізичного факультета                                                          Іванов Г.М. 

Декан Фізичного факультета                                                                   Петров О.К. 

 

Завдання 13. Прочитайте статтю (за власним вибором) у фаховому збірнику, напишіть 

рецензію. 

Завдання 14. Прочитайте автореферат дисертації (за власним вибором) відповідно до Вашого 

фаху. 

Напишіть відгук. 

Завдання 15. Оформіть відгук на доповідь студента на семінарському занятті. 

Завдання 16. Відредагуйте резюме. 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові: Пашненко Володимир Дмитрович 

Дата народження (вік): 16.06.1986 (26) 

Місто: Харків 

Освіта: вища 

Досвід: досвід роботи 2-5 років 

Бажаний графік роботи: повна занятість 



  

 

Зарплата від: 1800 грн 

Посада: всі роздивлюсь. 

Досвід роботи: працюю в охоронній сфері, шукаю іншу роботу. 

Професійні навики: професійно володію історією, вітчизняною і зарубіжною, володію 

комп’ютером. 

Освіта: закінчив університет Каразіна, фізичний факультет. 

Телефонуйте: 111111. 

 

Завдання 17. Укладіть звіт про проходження літньої практики. 

Завдання 18. Укладіть документ, у якому міститься пояснення факту Вашої відсутності на 

заняттях в 

університеті. 

Завдання 19. Оформіть формуляр особового листка з обліку кадрів. 

Завдання 20. Оформіть формуляр довідки для студентів історичного факультету. 

Завдання 21. Оформіть особисту розписку, назвіть реквізити. 

 
  



  

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

 

 

Кафедра початкової освіти 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ ТА ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“Українська мова за професійним спрямуванням” 

 

 

галузь знань   0101 Педагогічна освіта 

 

 

   

 

факультет    дошкільної та початкової освіти 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр 

  

 

Денна форма навчання 

  

 

 

 

Автор: 

к.філ.н., доцент кафедри 

Казанжи Олександра Вадимівна 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017 р. 

 

 

Миколаїв, 2017 -2018 н.р. 
 



  

 

Питання до екзамену з української мови за професійним спрямуванням  

 

1. Функції мови у суспільстві. Інформаційна революція. Писемна традиція і суспільний 

розвиток 

2. Мовностилістичні та структурні особливості наукових робіт 

3. Статус української мови як державної 

4. Мовностильові особливості тексту документа 

5. Мовна політика в Україні 

6. Мовна норма. Типи мовних норм 

7. Мова і культура мовлення 

8. Комунікативні ознаки культури мови 

9. Кодифікація і стандартизація мови 

10. Принципи українського правопису 

11. Українська нормотворча традиція 

12. Прагматика висловлювання і мовна норма 

13. Соціолінгвістичний аспект культури мови 

14. Мовна норма у віртуальному просторі 

15. Стандарт і субстандарт. Нормативні вимоги до усного і писемного висловлювання 

16. Структура діалогу. Культура діалогу 

17. Офіційно-діловий стиль, його особливості. Мовні кліше 

18. Поняття про документ, його властивості та вимоги при його складанні 

19. Стилістична система української мови. Основні ознаки функціонування стилів 

20. Текст в теорії лінгвостилістики 

21. Український лексикон і фразеологія 

22. Тенденції сучасного спілкування  

23. Мовленнєва діяльність як один з основних видів діяльності людини 

24. Науковий стиль як комунікативний феномен 

25. Правила  бібліографії до наукових робіт 

26. Спілкування і комунікація 

27. Основні закони спілкування 

28. Лексикографія. Типи словників 

29. Гендерні  та національні закони спілкування 

30. Вимоги до використання іншомовних слів у діловому мовленні 

31. Загальні вимоги до оформлення та особливості мови ділових паперів 

32. Функції спілкування. 

33. Жанри та види публічних виступів 

34. Явище полісемії в діловому мовленні 

35. Структура риторичного виступу 

36. Поняття про ораторську компетенцію 

37. Суржик і шляхи його подолання 

38. Основні частини риторики. Мистецтво аргументації 

39. Класифікація документів, національний стандарт України 

40. Стиль сучасного ділового спілкування 

41. Форми колективного обговорення професійних проблем 

42. Документація з кадрово-контрактних питань 

43. Стратегії поведінки під час ділової бесіди 

44.Термін як інструмент когнітивної діяльності 

45.Жанри наукових і навчально-наукових досліджень 

46.Кодифікація і стандартизація термінів у науковому контексті 

47.Наукова бібліографія 

48.Історія наукового словникарства в Україні 

49.Багатство мови і стилістична виразність мовлення в професійній сфері 



  

 

50.Фразеологія в науковому мовленні 

51.Вербальні та невербальні засоби комунікації наукового етикету 

52.Тематичні усні навчально-наукові презентації 

53.Складні випадки слововживання 

54.Лексика сучасної української мови з погляду її походження 

55.Мовностилістичні особливості наукових текстів 

56.Види і форми перекладу 

57.Анотування, реферування питомих українських та іншомовних наукових джерел 

58.Наукова стаття, вимоги ВАК до наукової статті 

59.Наукова лексикографія 

60.Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового та розмовно-побутового стилів 
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1.  Доберіть потрібне за змістом слово в реченні:  
Поняття тексту в лінгвістиці (...) по-різному.  
o  оприділяють  
o  витлумачують  
o  товкмачать  
o  трактують  
2.  Доберіть потрібне за змістом слово в реченні:  
Аналіз тенденцій розвитку техніки (...), що з часом усе активніше використовують електричну  
енергію.  
o  свідчить  
o  показує  
o  запевняє  
o  інформує  
3.  Доберіть потрібне за змістом слово в реченні:  
Сучасна психологія (...) з математикою та лінгвістикою.  
o  зв’язана  
o  пов’язана  
o  з’єднана  
o  поєднана  
4.  У науковому тексті нормативний такий вислів:  
o  стаття присвячується  
o  у статті розглядається  
o  стаття присвячена  
o  у статті досліджується  
5.  Для наукового тексту ненормативне таке словосполучення:  
o  властивий людині  
o  характерний для народу  
o  оснований ученим  
o  оснований на теорії  
6.  Підручник представляє такий підстиль наукового стилю:  
o  власне науковий  
o  виробничо-технічний  
o  науково-навчальний  
o  науково-популярний  
7.  Для наукового тексту не нормативне таке словосполучення:  
o  торкатися питання  
o  заснований ученим  
o  оволодіти науку  
o  опанувати науку  
8.  Котре словосполучення ненормативне?  
o  за принципом побудови  
o  неоднорідні за складом  
o  простягання пласта породи по сторонах світу  
o  визначати по ознаках  
9.  Редагування наукового тексту здійснюють у такі етапи:  
o  первинне ознайомлення з текстом; перевірка фактичного матеріалу; власне  
редагування матеріалу  
o  первинне ознайомлення з текстом; виділення окремих частин оригіналу; власне  
редагування матеріалу  
o  перевірка фактичного матеріалу; виправлення помилок  
o  перевірка фактичного матеріалу; правка-перероблення  
10.  Для виділення в науковому тексті окремих слів або частин використовують такі способи:  
o  великі літери, курсив, умовні позначки  
o  великі літери, розрідження, підкреслення, курсив  



  

 

o  великі літери, підкреслення, символи  
o  великі літери, курсив, розрідження, символи  
11.  У наукових текстах зі словом питання поєднуються такі слова:  
o  ставити, порушувати, висувати  
o  ставити, порушувати, піднімати  
o  порушувати, висувати, загострювати  
o  ставити, задавати, піднімати  
12.  Котрий переклад вислову иногда встречаются ошибки нормативний?  
o  інколи зустрічаються помилки  
o  інколи трапляються помилки  
o  інколи зустрічаємо помилки  
o  інколи вживаються помилки  
13.  Котрий переклад вислову к таким понятиям относятся нормативний?  
o  до таких понять відносяться  
o  до таких понять відносимо  
o  до таких понять належать  
o  до таких понять віднесено  
14.  Котрий переклад російського словосполучення следовать примеру нормативний?  
o  брати за приклад  
o  приймати за приклад  
o  слідувати за прикладом  
o  слідувати прикладом  
15.  Письмовий переклад заздалегідь відібраних частин оригіналу наукового тексту, виклад  
основних положень змісту оригіналу називається  
o  анотаційним  
o  реферативним  
o  адекватним  
o  послідовним  
16.  Дослівний переклад наукового тексту, в якому можуть зберігатися порядок слів і граматичні  
конструкції, невластиві мові, якою перекладають, називається:  
o  адекватним  
o  буквальним  
o  послідовним  
o  повним  
17.  Переклад наукового тексту, який точно передає зміст оригіналу, його стиль і відповідає  
нормам літературної мови, називається:  
o  буквальним  
o  послідовним  
o  повним  
o  адекватним  
18.  Процес відтворення письмового чи усного тексту засобами іншої мови – це  
o  редагування  
o  переклад  
o  анотація  
o  стаття  
19.  Порядок розташування елементів структурної організації курсової роботи  
o  титульна сторінка, зміст, вступ, основна частина, список використаної літератури,  
висновки  
o  титульна сторінка, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури,  
зміст  
o  титульна сторінка, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаної  
літератури  
o  зміст, титульна сторінка, вступ, основна частина, висновки, список використаної  
літератури  



  

 

20.  Вступна частина дипломної роботи має такі структурні компоненти  
o  анотація, новизна, мета, завдання, методика, об’єкт, предмет, теоретична й практична  
значущість  
o  новизна, актуальність, мета, завдання, методика, об’єкт, предмет, теоретична й  
практична значущість  
o  новизна, актуальність, завдання, методика, об’єкт, предмет, теоретична й практична  
значущість, тези  
o  зміст, новизна, актуальність, мета, завдання, методика, об’єкт, предмет, теоретична й  
практична значущість  
21.  Один із видів наукових публікацій, де подані кінцеві або проміжні результати дослідження,  
висвітлено пріоритетні напрями розробок ученого, окреслено перспективи подальшого  
вивчення проблеми – це  
o  наукова стаття  
o  тези  
o  реферат  
o  анотація  
22.  За кількістю джерел реферування розрізняють  
o  текстові, табличні, ілюстровані  
o  монографічні, реферати-фрагменти, оглядові (зведені, групові)  
o  загальні, спеціалізовані  
o  реферати з суспільних, гуманітарних, природничих наук  
23.  Короткий письмовий виклад наукового твору самим автором – це  
o  реферат  
o  доповідь  
o  монографія  
o  Автореферат  
24.  Науковий стиль реалізується в таких жанрах  
o  реферат, анотація, протокол, тези  
o  наукова стаття, монографія, заява, резюме  
o  монографія, автобіографія, реферат, анотація  
o  наукова стаття, анотація, тези, доповідь  
25.  Основні функції реферату:  
o  інформаційна, впливу  
o  сигнальна, пошукова  
o  інформаційна, пошукова  
o  сигнальна, інформаційна  
26.  Вторинний документ, результат аналітико-синтетичного опрацювання інформації, поданий у  
вигляді стислого викладу наукової праці, вчення, змісту джерела із зазначенням характеру,  
методики, результатів дослідження та збереження його мовностилістичних особливостей – це  
o  реферат  
o  анотація  
o  монографія  
o  курсова робота  
27.  Коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті – це  
o  анотація  
o  резюме  
o  план  
o  тези  
28.  Відповідно до мети тези бувають  
o  прості й складні  
o  вторинні й звичайні  
o  вторинні й оригінальні  
o  первинні й оригінальні  
29.  Процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, що полягає в аналізі первинного  



  

 

документа, знаходженні найвагоміших у змістовому відношенні даних (основних положень,  
фактів, доведень, результатів, висновків) – це  
o  анотування  
o  реферування  
o  цитування  
o  покликання  
30.  План, що сформульований як основні положення, мікротеми, називається  
o  простим  
o  питальним  
o  номінативним  
o  тезовим  
31.  Мовні ознаки наукового стилю  
o  доказовість, аргументованість, переконливість, узагальнення  
o  абстрагованість, поняттєвість, об’єктивність, точність  
o  усна і писемна форми, широке використання термінів, іншомовної лексики,  
номенклатурних назв  
o  поняттєвість, переконливість, широке використання символів, таблиць, діаграм, схем,  
графіків, цитат  
32.  За структурою план у науковому дослідженні може бути  
o  простим і ускладненим  
o  ускладненим і складним  
o  складним і спрощеним  
o  простим і складним  
33.  План, що складається з питальних речень, які розкривають проблематику тексту в логічній  
послідовності й кожному інформативному центру відповідає одне запитання, а кожне наступне  
пов’язане з попереднім, називається  
o  простим  
o  питальним  
o  номінативним  
o  тезовим  
34.  План, що складений із називних речень, у яких головний член (підмет) виражений іменником  
або субстантивованою частиною мови (прикметником, дієприкметником) тільки у формі  
називного відмінка, називається  
o  простим  
o  питальним  
o  номінативним  
o  тезовим  
35.  У котрому рядку терміни записано з порушенням орфографічних норм  
o  мікронівелір, ідеальний газ  
o  світловіддалемір, юрисдикція  
o  диформація, Фізичний маятник  
o  водозабір, дезінфляція  
36.  У котрому рядку всі терміни написано відповідно до орфографічних норм  
o  диференціація , дефіс, асонанс  
o  регрессія, супер-позиція, алгебраїчне доповнення  
o  єгипецький трикутник, білінгв, мінікомпьютер  
o  біоднозначність, сигмент, паралелепіпед  
37.  До загальних ознак наукового тексту належать  
o  поняттєвість, об’єктивність, точність, логічність  
o  образність, об’єктивність, точність, логічність  
o  поняттєвість, вибірковість, точність, логічність  
o  поняттєвість, об’єктивність, точність, схематичність  
38.  Різновиди наукового стилю  
o  власне науковий, дипломатичний, науково-навчальний, науково-популярний  



  

 

o  власне науковий, ораторський, науково-навчальний, науково-популярний  
o  власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний, науково-публіцистичний  
o  власне науковий, законодавчий, науково-навчальний, науково-публіцистичний  
39.  Структурно науковий текст складається зі  
o  вступу, анотації, дослідної частини  
o  вступу, дослідної частини, висновків  
o  передмови, дослідної частини, висновків  
o  вступу, дослідної частини, післямови  
40.  Основна функція наукового стилю  
o  естетична  
o  впливу  
o  комунікативна  
o  інформативна  
41.  У котрому рядку терміни записано з порушенням орфографічних норм  
o  краєзнавство, зондування  
o  літосфера, Західне геодезичне товариство  
o  вододіл, закон Рауля  
o  барел’єф, світло-фільтр  
42.  Котрий термін утворений префіксальним способом  
o  автопортрет  
o  праслов’яни  
o  присудок  
o  нуль-система  
43.  Котрий термін утворений способом основоскладання  
o  знезараження  
o  рентгеноскопія  
o  безеквівалентний  
o  світлові кванти  
44.  Котрий термін утворений способом основоскладання  
o  проникаюча радіація  
o  підвідділ  
o  теплообмін  
o  демонтаж  
45.  У котрому рядку всі терміни написано відповідно до орфографічних норм  
o  дефузія, мультивектор, псевдо-сфера  
o  прирогатива, проффесіоналізм, сегмент  
o  раритет, експресивність, від’ємне число  
o  дезинформація, багатограник, стверджуюче речення  
46.  Котрий термін утворений суфіксальним способом  
o  стимулювання  
o  реконструкція  
o  аеродинаміка  
o  землетрус  
47.  У котрому рядку всі терміни утворені синтаксичним способом?  
o  риторичне запитання, матеріаломісткість  
o  цивільна відповідальність, циклічний буфер  
o  піроелектрика, ультрафіолетова радіація  
o  дифузіометр, протиотрута  
48.  Котрий термін утворений способом вторинної номінації  
o  реструктуризація боргу  
o  аудиторська фірма  
o  ціноутворення  
o  ярмо трансформатора  
49.  Котрий термін утворений способом вторинної номінації  



  

 

o  норма вартості  
o  гіперінфляція  
o  дочірня фірма  
o  страховий ризик  
50.  Котрий термін утворений префіксальним способом  
o  каталог  
o  імміграція  
o  макроекономіка  
o  абревіатура  
51.  Котрий термін утворений префіксальним способом  
o  примати  
o  відокремлення  
o  декваліфікація  
o  шумоізоляція  
52.  У котрому рядку всі терміни утворені синтаксичним способом  
o  автореферат, складносурядне речення  
o  технополіс, геш-функція  
o  сонячний термоелектрогенератор, дезорієнтація  
o  текстовий редактор, вільна економічна зона  
53.  Котре термінологічне словосполучення ненормативне  
o  текстовий редактор  
o  діюче законодавство  
o  квантова теорія  
o  логічна операція  
54.  Котре термінологічне словосполучення ненормативне  
o  ковка по металу  
o  аварійний вимикач  
o  гравітаційна хвиля  
o  операційна система  
55.  Котре термінологічне словосполучення нормативне  
o  копіюючий пристрій  
o  ведучий програміст  
o  кризисні процеси  
o  окличне речення  
56.  Котре термінологічне словосполучення нормативне  
o  дифракційна полоса  
o  напор води  
o  антидемпінгове мито  
o  оболочка молекули  
57.  Основні ознаки терміна  
o  системність, наявність синонімів, метафоричність  
o  наявність дефініції, емоційність, однозначність  
o  образність, системність, наявність омонімів  
o  системність, наявність дефініції, точність  
58.  У котрому рядку всі терміни – пароніми  
o  ординарний, неординарний, ординський  
o  динаміка, динамічність, динарій  
o  індукція, дедукція, редукція  
o  девальвація, інновація, інсталяція  
59.  У котрому рядку всі терміни – пароніми  
o  сейсмографія, орфографія, ортопедія  
o  квадрат, квадрант, координата  
o  трибун, трибуна, трибунал  
o  інтенція, інверсія, інквізиція  



  

 

60.  Довідка – це  
o  документ, який містить повідомлення про певну подію, захід, пропозиції тощо  
o  документ, який містить відомості про результати виконання роботи за певний період  
часу (плану, завдання, доручення, підготовки і проведення заходів тощо) і подається  
керівникові структурного підрозділу  
o  документ, що описує й засвідчує факти, події життя й діяльності окремих громадян і  
різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств та подається на запит до  
іншої установи  
o  документ, який оформляється на вимогу керівника установи чи структурного підрозділу  
й містить пояснення про певні дії особи  
61.  Документ колегіальних органів, у якому фіксують хід і результати роботи нарад, засідань,  
зборів, конференцій тощо – це  
o  протокол  
o  акт  
o  звіт  
o  довідка  
62.  Протоколи відповідно до обсягу зафіксованої інформації бувають  
o  стислими (короткими), повними, стенографічними  
o  стандартними й індивідуальними  
o  службовими й особистими  
o  чинними й нечинними  
63.  Зазначте рядок, у якому всі документи довідково-інформаційні  
o  резюме, лист, наказ, розписка  
o  характеристика, автобіографія, доповідна записка, розпоря дження  
o  довідка, доповідна записка, протокол, звіт  
o  договір, доручення, акт, оголошення  
64.  Документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена  
колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання  
до цієї установи – це  
o  заява  
o  резюме  
o  автобіографія  
o  характеристика  
65.  За призначенням характеристики бувають  
o  атестційні, виробничі, рекомендаційні  
o  вихідні й вхідні  
o  стандартні й індивідуальні  
o  розпорядчі та організаційні  
66.  У заголовку характеристики вказують такі дані  
o  домашню адресу  
o  прізвище, ім’я , по батькові; дату народження; освіту; національність  
o  склад сім’ї  
o  додаткову інформацію про організацію  
67.  За місцем виконання розрізняють такі заяви:  
o  внутрішні та зовнішні  
o  службові та особисті  
o  індивідуальні та стандартні  
o  секретні та несекретні  
68.  У складних заявах до тексту подають  
o  резолюцію  
o  гриф затвердження  
o  список додатків  
o  засвідчення підпису  
69.  У реквізиті адресант у зовнішній заяві зазначають  



  

 

o  адресу  
o  додаткову інформацію про організацію  
o  гриф затвердження  
o  дату та місце народження  
70.  Звіти за формою бувають  
o  прості й складні  
o  місячні, квартальні, річні  
o  статистичні (цифрові) й текстові  
o  періодичні та разові  
71.  У тексті резюме зазначають такі відомості:  
o  мета складання документа  
o  покликання на розпорядчий чи нормативний документ  
o  ухвала  
o  призначення на посаду  
72.  Документ, у якому коротко викладають особисті, освітні та професійні відомості про особу з  
метою зацікавити потенційних роботодавців – це  
o  довідка  
o  доповідна записка  
o  резюме  
o  заява  
73.  Заява – це  
o  документ, що фіксує домовленість між двома або кількома партнерами  
o  документ, яким інформують керівника установи чи структурного підрозділу про явища і  
факти, виконану роботу, ситуацію, що склалася  
o  документ, у якому фіксують хід і результати роботи нарад, засідань, зборів,  
конференцій, а також зазначають місце, час і мету їх проведення  
o  документ, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, приватні або  
громадські організації надані їм права (на працю, відпочинок, матеріальне і соціальне  
забезпечення тощо) чи захищають свої інтереси  
74.  Документ, який пишуть від першої особи – це  
o  протокол  
o  довідка  
o  автобіографія  
o  характеристика  
75.  Звіт – це  
o  документ, який містить рішення щодо законів, указів, постанов і складається на  
підтвердження фактів, подій, вчинків, пов’язаних із діяльністю установ та окремих осіб  
o  документ, у якому подано інформацію про хід і результати роботи нарад, засідань  
o  документ, який містить повідомлення про виконану роботу за певний період часу  
o  інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб  
76.  Сукупність послідовно об’єднаних змістом і побудованих за правилами мовної системи речень  
– це  
o  бланк  
o  текст документа  
o  назва виду документа  
o  заголовок до тексту  
77.  Візитна картка неофіційних намірів містить таку інформацію :  
o  назва установи, прізвище, ім’я, по батькові, посада, службова адреса, телефон  
o  прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання  
o  прізвище, ім’я, по батькові, номери службових і домашніх телефонів  
o  прізвище, ім’я, по батькові, посада, назва організації  
78.  Сімейна візитна картка містить таку інформацію:  
o  прізвище та ім’я кожного з членів подружжя, номери службових і домашніх телефонів  
o  прізвище, ім’я, по батькові кожного з членів подружжя та місце проживання  



  

 

o  прізвище, ім’я, по батькові кожного з членів подружжя, номер телефону  
o  прізвище, ім’я, по батькові чоловіка, номер телефону  
79.  Документ – це  
o  друкована стандартна форма ділового паперу з реквізитами, що містить постійну  
інформацію  
o  матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у  
заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу  
o  сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності  
o  матеріальний носій інформації  
80.  Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок – це  
o  бланк  
o  формуляр-зразок  
штамп  
гриф затвердження 

158. Монографія представляє такий підстиль наукового стилю:  
o  власне науковий  
o  виробничо-технічний  
o  науково-навчальний  
o  науково-популярний  
159. Рецензія представляє такий підстиль наукового стилю:  
o  виробничо-технічний  
o  власне науковий  
o  науково-навчальний  
o  науково-популярний  
160. Ознакою публіцистичного стилю є  
o  вживання конфесійної лексики  
o  багатство мови й мовлення  
o  урочиста тональність  
o  декларативність  
161. Ознакою конфесійного стилю є  
o  урочиста тональність  
o  канцеляризми  
o  професійна лексика  
o  суспільно-політична лексика  
162. До жанрів конфесійного стилю не належить  
o  поема  
o  послання  
o  молитва  
o  проповідь  
163. До жанрів конфесійного стилю не належить  
o  Біблія  
o  Псалми  
o  Трагедія  
o  Апокриф  
164. Основна функція наукового стилю – це  
o  повідомлення про результати наукових досліджень, систематизація знань  
o  наукова дискусія  
o  зберігання наукової інформації  
o  розвиток наукової термінології  
165. Науковому стилю притаманна така ознака:  
o  окличні речення  
o  цитати, покликання  
o  вживання синонімів  
o  образ автора  



  

 

166. Науковому стилю притаманна така ознака:  
o  експресивність  
o  урочиста тональність  
o  регулювально-імперативний характер  
o  аргументація викладених положень  
167. До стійких словосполучень офіційно-ділового стилю (кліше) не належить  
o  матеріальна допомога  
o  надати допомогу  
o  оголосити подяку  
o  привітати колегу  
168. Основна функція публіцистичного стилю – це  
o  реклама політичних рухів і партій  
o  пропаганда суспільно-політичних ідей, формування громадської думки  
o  інформація про світову політику  
o  розвиток засобів масової інформації  
169. Ознакою публіцистичного стилю є  
o  політичні гасла  
o  естетика слова  
o  переважання термінологічної лексики  
o  поєднання діалогічного та монологічного мовлення  
170. До стійких словосполучень офіційно-ділового стилю (кліше) не належить  
o  надати допомогу  
o  канцелярські товари  
o  порядок денний  
o  призначити на посаду  
171. Ознакою офіційно-ділового стилю є:  
o  вживання конфесійної лексики  
o  вживання неповних речень  
o  нейтральний виклад інформації  
o  політичні гасла  
172. Ознакою офіційно-ділового стилю є:  
o  вживання експресивної лексики  
o  вживання канцеляризмів  
o  переважання окличних речень  
o  вживання розмовної лексики  
173. Ознакою офіційно-ділового стилю є:  
o  вживання стійких словосполучень (кліше)  
o  вживання слів у переносному значенні  
o  поєднання експресії та стандарту  
o  вживання окличних речень  
174. Основне призначення офіційно-ділового стилю – це:  
o  регулювання ділових відносин у державно-правовій і суспільно-політичній сферах  
o  укладання законів  
o  фіксація правових норм  
o  складання документів  
175. Ознакою офіційно-ділового стилю є  
o  стандартизація  
o  суб’єктивність повідомлення  
o  індивідуальні мовні засоби  
o  вживання діалектизмів  
176. У котрому рядку всі іменники, які вживаються для називання і/або звертання, є словами-
регулятивами?  
o  друг, професор, барон  
o  юнак, водій, полковник  



  

 

o  лікар, митрополит, пан  
o  добродій, товариш, пан  
177. У котрому рядку всі іменники, які вживаються для називання і/або звертання, є словами-
індексами?  
o  друг, професор, барон  
o  юнак, водій, полковник  
o  лікар, митрополит, пан  
o  добродій, товариш, дідусь  
178. Мовленнєвий етикет – це:  
o  кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях  
o  реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів  
вираження  
o  система словесних форм ввічливості, узвичаєних у певному суспільстві, певній  
спільноті (етнічній, територіальній, соціальній)  
o  норми поведінки і спілкування різних соціальних груп  
179. Мовний етикет – це:  
o  кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях  
o  реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів  
вираження  
o  система словесних форм ввічливості, узвичаєних у певному суспільстві, певній  
спільноті (етнічній, територіальній, соціальній)  
o  норми поведінки і спілкування різних соціальних груп  
180. Діловий етикет – це:  
o  кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях  
o  реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів  
вираження  
o  система словесних форм ввічливості, узвичаєних у певному суспільстві, певній  
спільноті (етнічній, територіальній, соціальній)  
o  норми поведінки і спілкування різних соціальних груп  
181. Етикет – це:  
o  кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми в різних ситуаціях.  
o  реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів  
вираження.  
o  система словесних форм ввічливості, узвичаєних у певному суспільстві, певній  
спільноті (етнічній, територіальній, соціальній).  
o  норми поведінки і спілкування різних соціальних груп.  
182. Словники, що фіксують основні норми літературної вимови, називаються:  
o  енциклопедичними  
o  термінологічними  
o  орфографічними  
o  орфоепічними  
183. Словники, що подають значення термінів певної галузі знань, називаються:  
o  етимологічними  
o  термінологічними  
o  орфографічними  
o  орфоепічними  
184. Словники, що подають нормативне написання слів і їх граматичних форм відповідно до  
чинного правопису, називаються  
o  енциклопедичними  
o  термінологічними  
o  орфографічними  
o  орфоепічними  
185. Словники, що тлумачать походження слів, їхні найдавніші корені, зміни в їх будові, а також  
розвиток значення слів, називаються  



  

 

o  етимологічними  
o  термінологічними  
o  орфографічними  
o  орфоепічними  
186. Словники, що подають пояснення слів, запозичених із інших мов, називаються  
o  енциклопедичними  
o  перекладними  
o  тлумачними  
o  іншомовними  
187. Літературна мова – це  
o  відгалуження загальнонародної мови, вживане в середовищі окремих соціальних,  
професійних, вікових та інших груп населення  
o  унормована, загальновизнана форма національної мови  
o  різновид національної мови, вживання якого обмежене територією чи соціальною  
групою людей  
o  тип національного мислення, тип національної культури, філософії та психології, що  
може реалізуватися в різноманітних варіантах мовної, мовленнєвої і національно-культурної 
діяльності  
188. Зачинателем нової української літературної мови вважають  
o  Г. Квітку-Основ’яненка  
o  І. Котляревського  
o  Т. Шевченка  
o  Лесю Українку  
189. Основоположником сучасної української літературної мови вважають  
o  Т. Шевченка  
o  І. Котляревського  
o  Г. Сковороду  
o  І. Франка  
190. Головна ознака літературної мови – це  
o  лексичне та фразеологічне багатство  
o  варіативність мовних одиниць  
o  засіб спілкування всіх людей  
o  унормованість  
191. Національна мова – це  
o  мова, що є засобом усного й писемного спілкування нації  
o  мова, вживання якої обмежене територією чи соціальною групою людей  
o  закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах  
державного управління та діловодства  
o  мова окремих соціальних колективів  
192. Державна мова – це  
o  мова, вживання якої обмежене територією чи соціальною групою людей  
o  єдина національна мова українського народу  
o  офіційна мова державних установ, мова освіти, науки, культури тощо; мова, якою  
держава заявляє про свій суверенітет у міжнародному спілкуванні  
o  мова, яка використовується як засіб спілкування в межах певної території компактними  
національними групами, меншими, ніж інша частина населення країни, і відрізняється  
від діалектів  
193. Мовна норма – це  
o  правильне вживання граматичних форм слів, усталена побудова словосполучень і  
речень  
o  правила функціонування мовної системи, які склались історично і сприймаються як  
зразок суспільного спілкування на певному етапі розвитку мови і суспільства  
o  правила вживання слів відповідно до теми і мети висловлювання  
o  правила орфографії і пунктуації  



  

 

194. Акцентуаційні норми – це норми, які  
o  визначають правильне наголошування слів і словоформ  
o  регламентують літературну вимову звуків і звукосполучень  
o  регулюють вживання мовних засобів відповідно до функціонального стилю  
o  визначають вибір правильної форми слова  
195. Орфоепічні норми – це норми, які  
o  визначають правильне наголошування слів і словоформ  
o  регламентують літературну вимову звуків і звукосполучень  
o  регулюють вживання розділових знаків  
o  регламентують правильне c лововживання  
196. Стилістичні норми – це  
o  норми вживання слів і фразеологізмів у властивому їм значенні  
o  норми побудови словосполучень і речень  
o  норми вживання в тому чи іншому функціональному стилі властивих йому мовних  
засобів  
o  норми, які визначають вибір правильної форми слова  
197. Фахова мова – це  
o  сукупність усіх мовних засобів, якими послуговуються у професійно обмеженій сфері  
комунікації з метою забезпечення порозуміння між людьми, які працюють у цій сфері  
o  усталені, загальновизнані правила, за якими будують правильні мовні конструкції  
o  закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах  
державного управління та діловодства  
o  офіційна мова державних установ, мова освіти, науки, культури тощо  
198. Лексичні норми – це норми, які  
o  регламентують вживання слів і фразеологізмів у властивому їм значенні  
o  регламентують правильне наголошування слів і словоформ  
o  регламентують правильне написання слів  
o  визначають вибір правильної форми слова  
199. Нормам літературного слововживання відповідає такий рядок:  
o  замісник директора по виховній роботі  
o  заступник директора з виховної роботи  
o  замісник директора з виховної роботи  
o  заступник директора по виховній роботі  
200. Правильну відмінкову форму має складений числівник у рядку:  
o  шістьмастами п’ятдесятьма сімома (О. в.)  
o  шестистами п’ятдесятьма сімома (О. в.)  
o  шестистами п’ятдесятьма с ьо ма (О. в.)  
o  шестисот п’тидесяти семи (Р.в.)  
201. Закінчення -у (-ю) в родовому відмінку має географічна назва  
o  Донецьк  
o  Дністер  
o  Іртиш  
o  Світязь (озеро)  
o  Париж  
202. Через дефіс пишеться складний прикметник  
o  Східно/європейський  
o  Коротко/терміновий  
o  Навчально/виховний  
o  Автомобіле/будівний  
203. Із великої літери пишуться всі слова в рядку  
o  В/верховна Р/рада України, Д/день Н/незалежності України  
o  В/волинський Н/національний У/університет, М/мініст ерство Ю/юстиції  
o  В/волинський О/обласний А/архів, Н/народні Д/депутати  
o  З/збройні С/сили України, Н/національний Б/банк України  



  

 

204. Подвоєння відбувається у всіх словах рядка  
o  Дон...а, повіст...ю, Одіс...ей, фін…и, бон...а  
o  Благословен...ий, тон...а, віл...а, мід...ю  
o  Вогнян...ий, інтел...ігент, дзвін...иця, піц...а  
o  Ім... іграція, коміс...ія, сюр...еалізм, брут...о  
205. Апостроф треба поставити на місці крапок у всіх словах рядка  
o  М...юзикл, б...юргер, Рейк...явік, Аліг...єрі  
o  Батал...йон, Лауваз...є, міл...ярд, п...юпітр  
o  Ком...юніке, ад...єктивація, ател...є, комп...ютер  
o  Суб...єкт, Х...юстон, ін...єкція, ад...ютант  
206. Предметом лексикографії є  
o  вивчення стійких сполучень слів, їхнього складу та значення  
o  збирання слів тієї чи іншої мови, їх систематизація, опис словникового матеріалу  
o  встановлення походження слів у будь-якій мові  
o  визначення словникового складу мови  
207. Цитата „Не бійтесь заглядати у словник: / Це чистий яр, а не сумне провалля...” належить  
o  Т.Шевченку  
o  А.Малишку  
o  П.Тичині  
o  М.Рильському  
208. Розділ мовознавства, що розробляє теорію укладання словників, називається  
o  Семасіологією  
o  Ономастикою  
o  Лексикографією  
o  Етимологією  
209. Залежно від призначення словники поділяються на два типи  
o  енциклопедичні й лінгвістичні  
o  загальні й спеціальні (галузеві)  
o  одномовні й перекладні  
o  алфавітні та зворотні  
210. За охопленням матеріалу однієї або більше мов словники поділяються на  
o  одномовні та перекладні  
o  лінгвістичні та енциклопедичні  
o  лексичні, морфемні, словотворчі, акцентуаційні  
o  загальні та спеціальні  
211. За рівнями мови словники поділяються на  
o  одномовні та перекладні  
o  лінгвістичні та енциклопедичні  
o  лексичні, морфемні, словотворчі, акцентуаційні  
o  загальні та спеціальні  
212. За розміщенням лексичного матеріалу словники поділяються на  
o  одномовні та перекладні  
o  алфавітні (прямі) та зворотні  
o  лексичні, морфемні, словотворчі, акцентуаційні  
o  загальні та спеціальн 
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Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

 

Студент повинен: 
знати: 

 основні законодавчі документи про мову;  

 дефініції базових термінів: мова, літературна мова, мовна норма, стиль, офіційно-діловий стиль, 

документ, реквізит та ін.; 

 основні етапи становлення української літературної мови, зокрема особливості її розвитку на 

початку ХХ ст. ; 

 ознаки, мовні засоби, етапи формування офіційно-ділового стилю української літературної мови;  

 класифікацію та реквізити сучасних ділових паперів; 

 державний стандарт щодо оформлення документів різних типів; 

 особливості парадигматичних явищ (полісемії, антонімії, омонімії, синонімії) в тексті документа; 

 спільне та відмінне між термінами, професіоналізмами та номенами; 

 вимоги до етикету ділових паперів, національні особливості ділового етикету; 

 особливості перекладу сталих словосполучень з ділової мови й фахової термінології. 

вміти:  

- оформляти документи різних типів згідно з чинним державним стандартом; 

- правильно вимовляти, писати, вживати ділову й термінологічну лексику за фахом; 

- працювати зі словниками, граматиками, довідниками, лазерними дисками, Інтернет-ресурсами, 

що сприятиме удосконаленню мовної культури майбутніх фахівців;  

- перекладати та редагувати, уникаючи явища міжмовної інтерференції, тексти ділового та 

фахового спрямування; 

- вести документацію державною мовою.  

 

Не забувайте:  

 треба точно документувати всі виписки з наукових праць.  

 якщо Вам траплятимуться виразно різні, а то й протилежні погляди науковців на одну і ту 
саму проблему, занотуйте суть цих позицій і визначте свою, суголосну з однією з 

дискусійних або оригінальну.  

 специфіка літератури для дітей полягає в поєднанні мистецтва слова, педагогіки йвікової 
психології.  

 

Форми самостійної роботи студентів 

- робота з відповідними підручниками, довідковою літературою для 

самостійного вивчення окремих тем, питань із розробкою конспекту; 

- написання рефератів, доповідей та повідомлень; 

- творчі завдання (проекти, огляди, твори (казки, ессе, нариси, 

оповідання тощо); 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- виготовлення наочності. 

 

1. Українська мова (за правознавчим спрямуванням) [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Уклад. О. Лисенко, В. Пивоваров, О. Прудникова, 

О. Шумейко. – Харків : Право, 2012. – 228с.  

2. Рускуліс Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Рускуліс, Т. А. 

Зайцева. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – 256 с. 

3. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Т.В. Симоненко. – 2-ге вид., 

стер. – К. : Видавничий центр "Академія", 2012. – 272 с. – (Альма-матер).  



  

 

4. Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – 4-те 

вид. – К. : Каравела, 2012. – 352 с.  

5. Рускуліс Л. В.   Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Рускуліс, Т. А. Зайцева. – 

Миколаїв : Іліон, 2014. – 306 с.  

6. Линчак І. М. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Туризм" / І. М. 

Линчак, Г. В. Матвєєва. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 330 с.  

 

Матеріали для самостійної роботи 

 

1.Функціональні стилі сучасної української літературної мови 

Правильно й чисто говорити своєю мовою може кожний, аби тільки було бажання. Це не є 

перевагою вчених-лінгвістів, письменників або вчителів-мовників, це не тільки ознака, а й 

обов'язок кожної культурної людини. Культурними в нас мусять бути всі, незалежно від того, 

працює людина розумово чи фізично. 

Слово "стиль" багатозначне, походить воно від латинського stilus, stylus - гостра паличка для 

письма, манера письма. Нині є понад 100 дефініцій стилю, що зумовлено специфікою аспекту 

розгляду цього поняття і різноманітністю ключових слів (спосіб, комунікація, підсистема, 

поведінка, стереотип тощо). 

Мовний стиль - це усвідомлена суспільством підсистема в системі загальнонародної мови, 

закріплена за тими чи іншими ситуаціями спілкування, яка історично склалася й 

характеризується набором засобів вираження і певним принципом їхнього відбору. 

Мовленнєвий і функціональний стиль розуміємо як сукупність прийомів відбору та 

сполучень мовленнєвих засобів, функціонально зумовлених змістом, метою та 

обставинами спілкування. 

В українській літературній мові вирізняють такі функціональні стилі: художній, офіційно-

діловий, публіцистичний, науковий, розмовний, конфесійний та епістолярний. Кожний зі стилів 

має свої характерні ознаки й реалізується у властивих йому жанрах. 

Художній стиль - це мова художньої літератури, особливий спосіб мислення, створення мовної 

картини світу. 

Основне призначення стилю - різнобічний вплив на думки і почуття людей за допомоги 

художніх образів. 

Головними ознаками художнього стилю є емоційність, образність, експресивність. На 

лексичному рівні в ньому вживається все словникове багатство української мови: слова з 

найрізноманітнішим лексичним значенням, різні за походженням. Художньо-літературне 

мовлення багате на епітети, метафори, порівняння, повтори, перифрази, антитези, гіперболи та 

інші зображувальні засоби. З певною художньою метою можуть уживатися діалектна та 

професійна лексика, фразеологізми. 

Художній стиль послуговується різними типами речень за будовою, метою висловлювання, за 

відношенням змісту речення до дійсності. 

Художній стиль реалізується в таких жанрах: трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість, 

оповідання, поема, вірш, байка, епіграма. 

Взірець художнього стилю: 

Втіхо моя, пісне українська! Мов дотик зачарованої історії, ти зміцнюєш свої сили, кріпиш 

почування, викликаєш жадобу життя, що таке огидне і безталанне іншої доби! Велика, 

незрівнянна, певно, твоя сила, коли ти зачудувала Європу, перейшла нетрі Азії, прийнялася в 

Америці, а може, ще й по інших сторонах світу. Нехай що знають, те й галасують проти 

твого краю і народу питомого, твої найлютіші вороги не втечуть від казкових чарів твоєї 

мелодії, азабувши про всякі силоміцтва, самі пристають до хору шво/х співаків-виконавців. І 

лунаєш ти серед Європи на славу рідної країни (П. Грабовський). 



  

 

Науковий стиль - функціональний різновид літературної мови, що обслуговує сферу і потреби 

науки. 

Основне призначення стилю - повідомлення про результати наукових досліджень, 

систематизація знань. 

Головними ознаками наукового стилю є широке використання науково-термінологічної 

лексики, слів з абстрактним значенням та іншомовного походження. Показовим є членування 

тексту на розділи, підрозділи, параграфи, введення формул, таблиць, діаграм. Лексичні, 

текстові одиниці репрезентують точність, логічність, узагальненість, аргументацію 

висловлених положень. 

Розрізняють власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний підстилі наукового 

стилю. 

Власне науковий репрезентується такими жанрами, як дисертація, монографія, наукова стаття, 

доповідь, дипломна, магістерська, курсова робота тощо. 

Науково-популярному підстилю властива доступність викладу наукової інформації, 

розрахованої на нефахівців. 

Науково-навчальний підстиль реалізується в підручниках, посібниках для учнів шкіл та 

студентів вищих навчальних закладів, слухачів мережі просвітницьких установ. 

Науковий стиль реалізується в таких жанрах: дисертація, монографія, стаття, підручник, лекція, 

відгук, анотація, рецензія, виступи на наукових конференціях, дискусії, доповіді на наукові 

теми. 

Взірець власне наукового стилю. «Мовна конвергенція - тактичний вияв комунікативної 

стратегії урівноваження статусу співрозмовників як пристосування адресанта до адресата, 

що передбачає уподібнення мовлення одного до мовлення другого з метою досягнення 

комунікативної кооперації. Наприклад, спілкування з дитиною на підставі коду дитячого 

мовлення, перехід на сленг чи жаргон, спілкуючись з людиною, що використовує їх. 

У комунікативній лінгвістиці мовна конвергенція розглядається як стратегія перемикання 

кодів (анг. codeswitchinq), тобто перехід адресанта на мовленнєвий регістр адресата» 

(Селіванова О.Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія)._ 

Офіційно-діловий стиль - це мова ділових паперів, що використовуються в офіційному 

спілкуванні між державами, установами, приватною особою і установою і регулюють їх ділові 

взаємини. 

Основне призначення стилю - регулювання офіційно-ділових стосунків. 

Головні ознаки офіційно-ділового стилю: наявність реквізитів, що мають певну черговість, 

однозначність формулювань, точність, послідовність викладу фактів, гранична чіткість 

висловлювання, наявність усталених мовних зворотів, певна стандартизація початків і закінчень 

документів, широке вживання конструкцій (у зв 'язку з, відповідно до, з метою, згідно з). 

Лексика стилю здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні. Залежно від того, яку 

саме галузь суспільного життя обслуговує офіційно-діловий стиль, він може містити суспільно-

політичну, професійно-виробничу, науково-термінологічну лексику. Синтаксис стилю 

характеризується вживанням речень різної будови з прямим порядком слів; запроваджується 

поділ тексту на пункти, підпункти. Виокремлюють такі його функціональні підстилі: 

 законодавчий (закони, укази, постанови, статути); 

 дипломатичний (міжнародні угоди, конвенції, комюніке (повідомлення), 

звернення (ноти), протоколи, меморандуми, заяви, ультиматуми); 

 адміністративно-канцелярський (накази, інструкції, розпорядження, заяви, 

характеристики, довідки, службові листи тощо). 

Офіційно-діловий стиль реалізується в таких текстах: закон, кодекс, устав, наказ, оголошення, 

доручення, розписка, протокол, акт, інструкція, лист, список, перелік, накладна тощо, а також 

виступи на зборах, наради, прес-конференції, бесіди з діловими партнерами. 

Взірець офіційно-ділового стилю. Конституція України. Стаття № 24 

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. 



  

 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання 

або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній 

підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я 

жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість 

поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 

підтримкою материнства і дитинства, зокрема надання оплачуваних відпусток та інших пільг 

вагітним жінкам і матерям. 

Публіцистичний стиль - це функціональний різновид літературної мови, яким послуговуються 

в засобах масової інформації (газетах, часописах, пропагандистських виданнях). 

Основне призначення стилю - обговорення, відстоювання і пропаганда важливих суспільно-

політичних ідей, формування відповідної громадської думки, сприяння суспільному розвитку. 

Головні ознаки публіцистичного стилю: популярний, чіткий виклад, орієнтований на швидке 

сприймання повідомлень, на стислість і зрозумілість інформації, використання суспільно 

політичної лексики: державність, громадянин, поступ, єдність, національна ідея, 

актуальністьтощо. Типовими є емоційно забарвлені слова, риторичні запитання, повтори, 

фразеологічні одиниці, що зумовлюють емоційний вплив слова. Тон мовлення пристрасний, 

оцінний. 

Публіцистичний стиль реалізується в таких жанрах: виступ, нарис, публіцистична стаття, 

памфлет, фейлетон, дискусія, репортаж. 

Взірець публіцистичного стилю.  

Третє тисячоліття 

Поколінню, що переступає рубіж третього тисячоліття, випала щаслива нагода, хай 

умоглядно, але все ж відчути себе причетним до таких грандіозних історичних перетворень, 

як зміна епох. 

Звісно, наївно і безпідставно чекати від віку, що настає, якихось несподіваних механічних 

нововведень, покликаних до невпізнанності змінити життя, чи тішити себе надією на 

раптовий наплив незбагненних добрих див. Мова про інше: волею долі, свідомо чи несвідомо, 

нам дано відчути саму атмосферу цього незвичного часу. Реальність складається таким 

чином, що мимохіть заполонює свідомість уявленнями масштабними - від прадавнини до 

неозорого майбутнього... (Ігор Шаров) 

Конфесійний стиль - стильовий різновид української мови, що обслуговує релігійні потреби 

суспільства. 

Основне призначення стилю - вплив на душевні переживання людини. 

Головні ознаки стилю: вживання слів для найменування бога та явищ потойбічного світу 

(Божий Син, Святки Дух, Спаситель, Царство Боже, рай, вічне життя, сатана тощо), стосунків 

людини до Бога (молитися, воскресіння, заповіді, покаяння, грішні, праведні), мова багата на 

епітети, порівняння, метафори, слова з переносним значенням. Для підкреслення урочистості 

використовуються речення із зворотним порядком слів, поширені повтори слів. 

Конфесійний стиль репрезентується в таких жанрах: Біблія, житія, апокрифи, проповіді, 

послання, молитви, тлумачення Святого Письма. 

Взірець конфесійного стилю. 

Молитва Гэсподня 

Отче наш, що ecu на небесах, 

нехай святиться ім'я Твоє; 

нехай прийде Царство Твоє; 

нехай буде воля Твоя, 

як на небі, так і на землі. 

Хліб наш насущний дай нам сьогодні; 

і прости нам провини наші, 



  

 

як і ми прощаємо винуватцям нашим; 

і не введи нас у спокусу, 

але визволи нас від лукавого. 

Бо Твоє Царство, і сила, 

і слава, Отця, і Сина, 

і Святого Духа, нині, і 

повсякчас, і на віки віків. 

Амінь. 

Розмовний стиль обслуговує офіційне й неофіційне спілкування людей, їх побутові потреби. 

Основне призначення стилю - обмін інформацією, думками, враженнями, прохання чи на 

подання допомоги, виховний вплив. 

Головні ознаки розмовного стилю: широке використання побутової лексики, фразеологізмів, 

емоційно забарвлених і просторічних слів, звертань, вставних слів і словосполучень, неповних 

речень. Для розмовно-побутового мовлення характерне порушення літературних норм: 

уживання русизмів, вульгаризмів, жаргонізмів, неправильна вимова слів. 

Розмовний стиль має істотно виявлений різновид - розмовно-професійний, тобто мова, якою 

спілкуються не в побуті, а у виробничій, освітній та інших сферах. 

Взірець розмовного стилю: 

Професор запитує у студента: 

- Чому ви так хвилюєтеся?Боїтеся моїх запитань? 

- Та ні, професоре, я боюся своїх відповідей. 

Епістолярний стиль - це стиль приватного листування. 

Основне призначення стилю - поінформувати адресата про щось, викликати в нього певні 

почуття, які б відповідали емоційній настроєності автора. 

Головні ознаки епістолярного стилю: широке використання форм ввічливості - звертань у 

формі кличного відмінка, наявність початкової, прикінцевої та прощальної фраз, стереотипних 

словесних формул висловлення побажання, вітання, співчуття; невимушеність у доборі 

лексичних одиниць. 

До епістолярного стилю зараховують не тільки листи видатних письменників, громадських і 

культурних діячів, учених, а й щоденники, записки, мемуари. 

Взірець епістолярного стилю: 

До Василя Стефаника 28 жовтня 1902 р. 

Високоповажний добродію! 

Ніяк не можу погодитися з думкою, що у збірнику на честь Куліша не буде Вашої хоч би й 

маленької новелки! Терпеливо чекав я два місяці обіцяного оповідання, та вже й третій місяць 

минув, а від Вас як немає нічого, так немає. І ось пишу знову. Прошу й благаю: дозвольте нам 

бачити Вас дорогим гостем у нашому альманахові... 

Не менш бажав би я познайомитися з Вами особисто та побесідувати про спільні й дорогі нам 

справи. 

З високим поважанням Ваш щирий М. Коцюбинський. 

Систему функціональних стилів, їхні стильові домінанти, сукупність мовних засобів, властивих 

кожному зі стилів, а також масиви текстів, об'єднаних жанром, досліджує функціональна 

стилістика. 

 

2. Офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови та його суттєві риси. 

Офіційно-діловий стиль – це мова ділових паперів: розпоряджень, законів, актів, програм, 

постанов, резолюцій, протоколів та ін. 

Офіційно-діловий стиль — це сукупність мовних засобів, призначених для регулювання 

ділових стосунків, спілкування на державно-політичному, громадському, економічному рівні, у 

законодавстві, сфері управління адміністративно-господарською діяльністю (офіційно-ділова 

мовна сфера). 



  

 

Один з найдавніших стилів. Його ознаки знаходимо в документах ХІ-ХІІ ст, українсько-

молдавських грамотах, українських літописах.  

Головні ознаки офіційно-ділового мовного стилю 

1. Ґрунтується на логічній основі. Найважливішим у ньому є послідовність і точність викладу 

актів, документальність, об’єктивність оцінок, гранична чіткість, емоційно-експресивна 

нейтральність вислову. 

2. Відзначається суворими вимогами до лексики й фразеології (широке використання 

професійної термінології, канцеляризмів, абревіатур, відсутність діалектизмів, жаргонізмів, 

просторічних виразів, слів із суфіксами суб’єктивної оцінки тощо). 

3. Характеризується як зростаючою стандартизацією мови (вживання усталених словесних 

формул, значна частота повтору слів, зворотів, конструкцій), так і своєрідністю синтаксису 

(прямий порядок слів: підмет — перед присудком і якомога ближче до початку речення; 

означення — перед означуваним; додаток — після керуючого слова; обставинні слова — 

якомога ближче до пояснюваного; вставні слова вживаються на початку речення тощо). 

4. Високий ступінь одноманітності, стандарту форми, сувора регламентація розміщення та 

будови тексту. 

Сфера вживання ділового стилю зумовлює його жанрову розгалуженість. Обслуговуючи 

потреби суспільства в державному, громадському, економічному й політичному житті, тексти 

офіційно-ділового стилю мають виразні відмінності й у межах того самого жанру.  

Підстилі офіційно-ділового мовного стилю.  

В офіційно-діловому мовному стилі виділяють такі підстилі: 

1. Законодавчий — використовується в законотворчій сфері у вигляді Конституції, законів, 

указів, статутів, постанов тощо. 

2.Дипломатичний — використовується в сфері між державних офіційно-ділових стосунків у 

вигляді договорів, конвенцій, протоколів, заяв тощо. 

3.Юридичний — використовується в юриспруденції у вигляді актів, позовних заяв, протоколів, 

постанов, запитів, повідомлень тощо. 

4.Адміністративно-канцелярський — використовується в професійно-виробничій сфері, 

правових взаєминах і діловодстві у вигляді офіційної кореспонденції, договорів, контрактів, 

заяв, автобіографій, доручень тощо. 

Як і сам офіційно-діловий мовний стиль, його підстилі мають власну сферу застосування, межі 

якої визначаються метою й умовами ділового спілкування. Вони виступають засобом 

функціонування взаємозв’язаних між собою систем документації — цілісних утворень із 

певними специфічними рисами (система управлінських, адміністративних документів та 

спеціалізовані (галузеві) документаційні системи (банківська, юридична тощо). 

Отже, тексти офіційно-ділового стилю вимагають документації тверджень, точності 

формулювань, не припускають двозначності тлумачення змісту. 

Синтаксис офіційно-ділового стилю мови характеризується такими особливостями:  

 вимога дотримання прямого порядку слів;  

 переважне використання розповідних речень, питальні та окличні речення 

зустрічаються досить рідко;  

 активне вживання безособових речень (звертаємо Вашу увагу...);  

 активне вживання пасивних конструкцій (комісією встановлено...);  

 використання речень з однорідними членами;  

 переважне вживання складнопідрядних речень;  

 переважне вживання інфінітивних конструкцій;  

 вживання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів;  

 переважне вживання непрямої мови.  

Лише в офіційно-діловому стилі допустимі мовні кліше, стереотипні конструкції, як-от: з 

метою; у зв'язку з тим, що (через те, що); з огляду на те, що; зважаючи на те, що; зважаючи на 

викладене вище; відповідно до; в порядку...; згідно з; по лінії; оскільки... то; або усталені 



  

 

словосполучення: прошу дозволити; взяти до уваги; довести до відома; взяти за основу; взяти 

зобов'язання; таким чином; ми, що нижче підписались тощо. 

Офіційно-діловий стиль визначають такі особливості: 

1. Точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, гранична чіткість у висловленні. 

Діловий стиль позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис. 

2. Лексика здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні. Залежно від того, яку саме 

галузь суспільного життя обслуговує офіційно діловий стиль, він може містити суспільно-

політичну, суспільно-виробничу, юридичну, наукову лексику тощо .\ 

3. Наявність реквізитів, які мають певну черговість. У різних видах ділових паперів склад 

реквізитів неоднаковий, він залежить від змісту документа, його призначення, способу обробки. 

Закріплення за реквізитами постійного місця робить документи зручними для зорового 

сприйняття, спрощує їх опрацювання. 

4. Логічність і аргументованість викладу. Ця риса ділової мови передбачає відображення 

правильного стану речей, послідовність та об'єктивність фактів і оцінок, нейтральність тону. 

5. Відсутність індивідуальних рис стилю. На відміну від інших сфер діяльності учасники 

ділового спілкування здебільшого виступають у ролі представників певних організацій, 

закладів і виражають їхні інтереси - тобто є носіями певних функцій. У зв'язку з цим прояви 

індивідуальності в діловій мові вважаються відступами від норми, нетиповими для стилю 

взагалі. 

6. Наявність мовних зворотів, певна стандартизація початків і закінчень документів. Це так 

звані кліше - усталені словесні формули, закріплені за певною ситуацією і сприймаються як 

звичайний, обов'язковий компонент. Наявність стандартних висловів полегшує, скорочує 

процес укладання текстів, приводить до однотипності засобів в однакових ситуаціях. 

Взірець офіційно-ділового стилю.  

Конституція України. Стаття № 24 

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання 

або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній 

підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я 

жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість 

поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 

підтримкою материнства і дитинства, зокрема надання оплачуваних відпусток та інших пільг 

вагітним жінкам і матерям. 

 

3. Основні вимоги до складання і оформлення документів 

Документ(від латин.documentus — спосіб доказу) — це матеріальний об’єкт (носій), що містить 

певну інформацію, оформлений у визначеному порядку і має юридичну силу відповідно до 

чинного законодавства. 

Документи мають правове значення, оскільки є засобом засвідчення та доведення певних 

фактів. Вони також використовуються як джерела та носії інформації. А в управлінській 

діяльності документ виступає як предмет і як результат праці. 

Документи оформляють на різних матеріальних носіях: на папері, фотоплівці, магнітній і 

перфострічці, дискеті, перфокарті тощо. 

Документи мають різне призначення (функції). Ці функції можуть бути загальними, тобто їх 

виконують практично всі документи, і специфічними (властивими лише частині документів). 

Загальні функції документів: 

1. інформаційна (документ як засіб збереження інформації); 

2. соціальна (документ задовольняє певні потреби суспільства); 

3. комунікативна (документ як засіб зв’язку між установами, підприємствами і т.д.); 



  

 

4. культурна (документ як засіб закріплення певних культурних традицій). 

Специфічні функції документів: 
1. управлінська (документ як засіб управління); 

2. правова (документ як засіб закріплення правових норм); 

3. історична (документ як джерело історичних відомостей). 

Класифікаційні ознаки документів: 

1. За найменуванням розрізняють заяви, листи, довідки, службові записки, тощо. 

2. За походженням документи поділяють на службові, або офіційні (вони створюються 

установами, підприємствами, службовими особами, які їх представляють), й особисті (їх 

створюють окремі особи і це не входить у коло їх службових обов’язків). 

3. За місцем створення документи бувають внутрішні (чинні лише в межах установи, 

підприємства, у якому створені) і зовнішні (є результатом спілкування установи з іншими 

установами, організаціями тощо). 

4. За призначенням виділяють такі основні комплекси документації: організаційно-правова; 

планова; інформаційно-довідкова й довідково-аналітична; звітна; щодо особового складу 

(кадрова); обліково-фінансова; з матеріально-технічного забезпечення; договірна; колегіальних 

органів. 

5. За напрямком розрізняють вхідні і вихідні документи. 

6. За формою — типові й індивідуальні. 

7. За ступенем гласності — звичайні, таємні (секретні), для службового користування. 

8. За стадіями створення розрізняють оригінали (створені документи), копії (повне 

відтворення оригіналу) і витяги (відтворення певної частини оригіналу). 

9. За термінами зберігання документи поділяють на такі категорії: 

 документи тимчасового зберігання (до 10 років); 

 документи тривалого зберігання (понад 10 років); 

 документи постійного зберігання (без обмеження терміну). 

10. За технікою відтворення — рукописні й відтворені механічним способом. 

11. За структурними ознаками — стандартні (мають чітку структуру і форму викладу, свою 

стилістику. Тут переважно подаються конкретні цифрові дані чи назви предметів, прізвища); 

нестандартні (містять лише найзагальніші відомості, добір мовних елементів залежить тут від 

конкретного змісту чи обставин ділових стосунків). 

Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами. 

Основні реквізити документа: 

1. Державний герб; 

2. емблема організації; 

3. назва міністерства чи відомства; 

4. назва підприємства (установи, фірми, організації); 

5. поштова адреса, індекс, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти; 

6. номер рахунка в банку; 

7. назва виду документа; 

8. дата (стандартні способи запису дати: 01.02.04 або 01 лютого 2004 р.); 

9. індекс ( вихідний номер документа ); 

10. місце складання чи видання; 

11. гриф обмеження доступу; 

12. адресат; 

13. гриф затвердження; 

14. резолюція; 

15. заголовок до тексту; 

16. текст; 

17. позначка про наявність додатка; 

18. підпис; 

19. візи; 



  

 

20. відбиток печатки; 

21. позначка про виконавця; 

22. позначка про виконання й направлення документа до справи; 

23. позначка про перенесення даних на машинний носій; 

24. позначка про надходження. 

Кожний документ має свій склад реквізитів, який залежить від виду документа, його змісту, 

призначення, способу оброблення. Усі реквізити мають постійне місце, що робить документи 

зручними для зорового сприймання і полегшує їх оброблення. 

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на папері стандартного формату 

(А4 або А5), називається формуляром. Формуляр — це модель, зразок побудови документів 

певного виду. 

Формуляр-зразок визначає робочу площу та береги (поля) документа. Відповідно до державних 

стандартів установлено такі розміри берегів документів: 

 лівого — 20 мм; 

 правого — не менше, ніж 8 мм; 

 верхнього — не менше, ніж 10 мм; 

 нижнього — не менше, ніж 8 мм. 

Розрізняють такі види формулярів: 

1. з кутовим і поздовжнім розміщенням реквізитів; 

2. з центрованим і лівобічним розміщенням реквізитів; 

3. одно- і двомовні. 

Ефективність того чи іншого документа залежить від мовних засобів, конструкції, 

застосованих у ньому, насиченості найнеобхіднішою інформацією. 

Бланк — друкована стандартна форма з реквізитами, що містять постійну інформацію. 

Штамп — це група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як 

єдиний блок. 

Гриф узгодження — це зовнішнє узгодження документа. 

Віза — це внутрішнє узгодження документа. 

Резолюція — змінний реквізит, який містить інформацію про подальшу роботу з документом. 

Розташовується у правому верхньому кутку. 

Назва виду документа — обов’язковий для всіх документів, крім листів, реквізит, що 

розташовується зліва або посередині рядка і визначає формуляр документа, структуру його 

тексту та особливості викладу. 

Заголовок до тексту — реквізит, який відображає головну ідею документа, друкується малими 

літерами під назвою виду документа і, як правило, починається з прийменникапро. 

У соціальному плані буд-який документ виконує декілька функцій, що дозволяє задовольнити 

людські потреби. 

Текст є основним реквізитом будь-якого документа. Текст професійного документа повинен 

відповідати таким вимогам: 
а) достовірність (викладені факти повинні відображати справжній стан речей); 

б) точність (не допускається подвійне тлумачення слів та виразів); 

в) повнота інформації (зміст документа має вичерпувати всі обставини справи); 

г) стислість (у тексті не повинно бути зайвих слів, смислових повторів, надмірно довгих 

міркувань, інформації не по суті справи); 

ґ) логічна послідовність (логічний взаємозв’язок частин тексту); 

д) нормативність мовних засобів (відповідність нормам літературної мови); 

е) стандартизація тексту документа. 

Текст документа може бути оформлено у вигляді: 

 власне тексту; 

 анкети (текст, що містить словесну/цифрову характеристику об’єкта за низкою 

ознак); 

 таблиці. 



  

 

Названі форми тексту в документі можуть поєднуватися. 

Текст поділяють на абзаци — частини тексту, які складаються не більше, як з двох-чотирьох 

речень. Треба стежити, щоб кожен абзац розпочинав нову думку чи мікротему. Для сприйняття 

краще, якщо ці речення будуть різні: найкоротші — на початку і в кінці. У виробничих 

документах, де звертається увага на кожну операцію чи деталь, абзаци використовуються для 

виділення однорідних членів чи сурядних речень в окремі мікротексти. Тут доречні абзаци з 

одного — двох речень. 

Текст документа, як правило, складається з двох частин: вступної (виклад підстав для 

створення документа) й основної (виклад пропозицій, прохань, висновків, розпоряджень, 

рішень). Такого порядку викладу слід дотримуватися і в текстах, які складаються з одного 

речення. 

В діловому тексті варто використовувати звичні стандартизовані форми словосполучень. Це 

прискорює складання і сприйняття документа. Дієприслівникові звороти слід вживати на 

початку речень. 

Якщо текст документа великий за обсягом або містить однотипну інформацію (висновки, 

рішення тощо), то його поділяють на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, нумеруючи їх 

арабськими цифрами. 

Форми викладу в текстах документів: 

1) від першої особи однини, наприклад: “Вважаю за потрібне повідомити, що ...”; 

2) від першої особи множини, наприклад: “Просимо 

надіслати...”,”Наказуємо...”,“Ухвалили...”. У такій формі викладають текст у спільних 

розпорядчих документах, службових листах, протоколах тощо. 

3) від третьої особи однини, наприклад: “Комісія виявила...”, “Управління вважає...”,”Відділ 

здійснює такі функції...”. Таку форму викладу найчастіше використовують у положеннях, 

інструкціях, актах, довідках тощо. 

Стандартизація тексту документів — це відбір певних слів, типових мовних зворотів, 

установлення правил побудови речень і словосполучень, що сприяє підвищенню загальної 

культури професійного мовлення. 

Залежно від рівня стандартизації тексту документи поділяють на дві категорії: 

а) документи з текстами високого рівня стандартизації; 

б) документи з текстами низького рівня стандартизації. 

Документи з текстами високого рівня стандартизації — це документи, які складають за 

затвердженою формою, використовуючи типові й трафаретні тексти. 

Типові тексти — це тексти-зразки, на основі яких легко побудувати тексти аналогічного змісту. 

При цьому важливо якнайточніше зберегти основні формулювання тексту-зразка (наприклад, 

заяви, доручення, розписки тощо). 

Трафаретні тексти — це тексти, які містять постійну інформацію документів певного виду. 

Постійну інформацію дослівно відтворюють (друкують) на бланку, а змінну вносять у 

спеціально зроблені пропуски (наприклад, довідка, акт, особова картка і т.д.). 

Документи з текстами низького рівня стандартизації — це документи, у яких добір слів, 

словосполучень, побудова речень кожного разу залежать від конкретних ситуацій. За способом 

викладу документи цієї категорії поділяють на розповіді, описи, міркування. 

У текстах-розповідях ідеться про події, явища, факти в хронологічній послідовності 

(автобіографія, протокол, пояснювальна записка). 

У текстах-описах характеризують явища, предмети, людей, перераховуючи їхні ознаки, 

властивості, особливості (характеристика, резюме, звіт, наказ, рекомендаційний лист). 

Текст-міркування розкриває внутрішні зв’язки певних явищ і доводить визначену тезу. 

Розрізняють дедуктивний спосіб міркування (від загального до часткового) й індуктивний (від 

часткового до загального) (доповідна записка, службовий лист, акт). 

Усі три способи викладу в документі можуть поєднуватися. 



  

 

У текстах документів можуть уживатися скорочені слова. При цьому типи і способи скорочення 

слів визначаються чинним “Українським правописом” і ДСТУ 3582-97 “Інформація та 

документація. Скорочення слів в український мові в бібліографічному описі”. 

Розрізняють кілька типів скорочень (абревіатур): 

1. Скорочення, які утворені з частин слів, називають одиничні установи, заклади тощо і 

пишуться з великої літери: Укрінформ, Рівнерада, Мін’юст, Кабмін; 

2. Скорочення, які утворені з частин слів, називають родові назви і пишуться з малої 

літери: райрада, медінститут, техробітник; 

3. Скорочення, які утворені з початкових (ініціальних) літер, пишуться великими літерами і 

можуть відмінюватися: ВАТ, ТО, ІРА, НДІ; у ВАКу, до ТЮГу; 

4. Графічні скорочення, які вимовляються повністю й скорочуються лише на письмі; при цьому 

зберігається написання великих і малих літер, дефісів; на місці скорочення ставиться крапка 

(крім стандартних скорочень мір: м, см, мм):півд.-зах., Півн. крим. канал, акад., див., і т.ін., 

напр., до н.е., о., оз., пор. 

Слова не скорочуються на голосний (крім початкового в слові) і на ь, наприклад:укр., україн., 

українськ. 

Мовний етикет — це правила мовленнєвої поведінки, вироблені національним колективом 

мовців. 

Дотримання правил етикету в писемному професійному мовленні є свідченням поваги до 

адресата, ввічливості, вихованості і сприяє налагодженню добрих ділових стосунків. 

Правила мовного етикету особливо добре слід знати тим, хто складає ділові листи. Їм потрібно 

завжди пам’ятати так зване “золоте правило” ведення ділової кореспонденції: ввічливість, 

коректність, аргументованість. 

Основними правилами мовного етикету в писемному мовленні є такі: 

1. Розпочинати лист слід із звертання, яке є загальноприйнятою формою ввічливості, при цьому 

потрібно використовувати офіційні форми звертань, наприклад: Шановний Іване Андрійовичу! 

Шановна пані Ясинська! Високоповажний Міністре! Шановний пане директоре! 

2. Займенники Ви, Ваш і под. треба писати з великої літери як вияв поваги до адресата. 

3. У початковій фразі варто ввічливо висловити — залежно від ситуації — подяку, 

підтвердження, прохання, посилання на попередній лист, розмову, зустріч тощо, наприклад: Ми 

щиро вдячні Вам за те, що... Із вдячністю підтверджуємо отримання Вашого листа... У 

відповідь на Ваш запит повідомляємо... Звертаємося до Вас із проханням... 

4. Невдоволення та відмову потрібно також висловлювати ввічливо і коректно, 

наприклад: Вибачте, але ми змушені нагадати Вам про необхідність оплатити рахунок за... . 

Гадаємо, що це лише непорозуміння. 

5. Щоб пом’якшити тон листування, слід активні форми дієслова замінити пасивними, увести 

вставні слова, пор.: Ви досі не висловили пропозицій щодо нашого спільного проекту. — 

Пропозиції щодо нашого спільного проекту Вами досі не висловлено. За такі результати праці 

Ви не можете отримати премії. — На жаль, за такі результати праці Ви не можете 

отримати премії. 

6. У завершальному реченні можна повторити подяку, ще раз перепросити, висловити 

запевнення чи сподівання, наприклад: Дозвольте ще раз подякувати Вам... Ще раз 

перепрошуємо за цю прикру помилку. Запевняємо, що ми зробимо все можливе для вчасного 

завершення... Сподіваємося на плідну і взаємовигідну співпрацю. 

7. Закінчувати лист слід прощальною фразою на зразок: З повагою... Із вдячністю і пошаною... З 

найкращими побажаннями... 

8. Постскриптум (РS, приписка) наприкінці листа можливий лише за умови, що після його 

написання сталася подія, про яку неодмінно треба повідомити. Після постскриптуму знову 

потрібно поставити дату і підпис. 

 

4. Роль і значення мови в суспільному житті. 

 



  

 

Мова - це скарбниця духовних надбань нації, досвіду співжиття, праці і творчості попередніх 

поколінь. У її глибинах - філософський роздум, витончений естетичний смак, поетичність, сила 

надзвичайної чутливості до найтонших переливів людських почуттів і явищ природи. Разом із 

тим мова - це і своєрідний звичаїв і традицій, запорука інтелектуального зростання, розвою та 

поступу народу в загальносвітовому житті. Вона характеризується єдністю, взаємозв'язком та 

взаємозалежністю всіх його складових. Належачи до так званих вторинних систем, мова існує 

не сама по собі, а в людському суспільстві,похідним від якого є. Існує вона у вигляді 

різноманітних актів мовлення, що повторюються усно та фіксуються письмово. 

Саме в системі національної мови закодовано інтелект тієї чи іншої нації. Мова є основною 

формою національної культури й насамперед першоосновою літератури. 

Літературна мова - варіант загальнонародної мови; загально національна мова, оброблена 

майстрами (письменниками, науковцями, митцями, учителями та ін.), відзначається наявністю 

орфоепічної та граматичної норми й обслуговує багатоманітні культурні потреби народу. 

Літературна мова є мовою художньої літератури, освіти, державних установ, засобів масової 

інформації, кіно тощо. Літературна мова протиставляється діалектам, просторіччю, жаргонам. 

Вона має дві форми - усну і писемну, низку функціональних стилів. 

Формування людини як особистості з високим інтелектуальним рівнем, як яскравої творчості 

індивідуальності неможливе без досконалого володіння мовою. За словами німецького 

філософа Л. Феєрбаха, "...що б людина не називала і не виражала, завжди вона розкриває свою 

особисту сутність; тому мова є критерієм того, на якому рівні знаходиться людська культура". 

Цю тезу доповнює відомий український мовознавець О. Потебля: "Мовна індивідуальність 

вирізняє людину як особистість, і що яскравіша ця особистість, то повніше вона відображає 

мовні якості суспільства". 

 

5. Норми літературної мови. 

 

Мо вна но рма — сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які 

закріплюються у процесі спілкування. Головні ознаки мовної норми — унормованість, 

обов'язкова правильність, точність, логічність, чистота і ясність, доступність і доцільність. 

Упродовж віків випрацьовувалися певні нормативні правила та засади, які стали визначальними 

й обов'язковими для сучасних носіїв літературної мови. Як зазначав ще 1936 р. видатний діяч 

українського відродження проф. І. Огієнко, «для одного народу мусить бути тільки одна 

літературна мова й вимова, тільки один правопис». 

Мова – засіб спілкування. Це система членоподільних звукових знаків і правил їх 

комбінування, що історично склалася на задоволення потреб спілкування і вираження всієї 

сукупності знань та уявлень людей про оточуючу дійсність. Головною категорією культури 

мови є мовна норма. Норма літературної мови – сукупність загальноприйнятих правил, якими 

користуються мовці в усному й писемному мовленні. 

Норма диктується й випрацьовується вихованням і освітою: родиною, оточенням, дошкільними 

й шкільними закладами, середньою спеціальною та вищою школами, літературою, театром, 

кіно-, радіо- й телевізійними передачами — усіма засобами масової інформації, а тепер ще й 

Інтернетом. Норма не є незмінною константою. Суспільство, час і простір, у якому функціонує 

мова, змінюються і зазвичай змінюють ті чи інші мовні норми. 

Головною ознакою літературної мови є унормованість, для якої обов'язкова правильність, 

точність, логічність, чистота та ясність, приступність і доцільність висловлювання. Будь-яке 

мовне явище може виступати мовною нормою. Зразком унормованості може бути звук і 

сполучення звуків, морфема, значення слова та його форма, словосполука й будь-яке речення. 

Оскільки мовна норма — категорія історична, вона, як уже зазначалося, змінюється разом із 

розвитком і зміною суспільства. На ґрунті старої норми утворюється нова, але стара до певної 

міри ще продовжує існувати. Таким чином з усталених нових правил нагромаджуються 

винятки. 



  

 

Як би ми не розглядали питання культури мови — у прикладному, навчально-педагогічному, 

виховному аспекті чи у зв'язках з мисленням і психологічними чинниками,— усі вони неминуче 

пов'язані з поняттям норми… Мовній нормі притаманний двоїстий характер: з одного боку — 

мовна норма є, природно, явищем мови, а з другого — норма виразно виступає і як явище 

суспільне. Суспільний характер норми виявляється сильніше, ніж суспільний характер мови 

взагалі. Адже норма нерозривно пов'язана саме із суспільно-комунікативною функцією мови. 

Сукупність загальноприйнятих, -усталених правил, якими керуються мовці в усному та 

писемному мовленні, складає норми літературної мови, які є обов'язковими для всіх її носіїв. 

Розрізняють такі структурно-мовні типи норм: 

1. орфоепічні норми (вимова);наприклад: [молод'ба ] 
2. акцентуаційні норми (визначають правильний словесний наголос); наприклад: 

виходити - ви ходити 

3. лексичні норми (розрізнення значень і семантичних відтінків, закономірності 

лексичної сполучуваності); 

4. словотвірні норми (регулюють вибір морфем, їх розташування і сполучення у складі 
слова); 

5. морфологічні норми (регулюють вибір варіантів морфологічної форми слова і варіантів 
її поєднання з іншими словами); 

6. синтаксичні норми (регулюють вибір варіантів побудови словосполучень і речень); 
7. стилістичні норми (доцільність використання мовно-виражальних засобів у 

конкретному лексичному оточенні, відповідній ситуації спілкування); 

8. орфографічні норми (написання слів); 
9. пунктуаційні норми (вживання розділових знаків). 

Формами реалізації мови як засобу спілкування є усне і писемне мовлення. Писемне мовлення – 

мовлення зафіксоване на папері. Воно є вторинною формою існування мови. Первинною 

формою існування  мови є усне мовлення – така форма реалізації мови, яка вимовляється, 

виражається за допомогою звуків, є процесом говоріння. 

 
 



  

 

 
 

6. Науковий стиль: мовні засоби і сфера вживання. 
 

Становлення і розвиток наукового стилю української мови. Виникнення і формування 

наукового стилю як функціонального різновиду загальнолітературної мови багато науковців (І. 

Білодід, Р. Будагов, В. Виноградов, А. Коваль, В. Русанівський, І. Чередниченко та ін.) 

вважають зумовленим історичним ходом розвитку процесу пізнання, станом самої науки, 

еволюцією різних галузей наукових знань, розвитком наукового мислення, різноманітних сфер 

діяльності людини. Із розвитком науки й техніки, розширенням сфери наукової діяльності, з 

появою необхідності регулярного спілкування в науковій галузі виникає потреба у 

використанні певних засобів літературної мови, створенні особливих мовних організацій, які в 

сукупності відповідали б вимогам комунікації саме у сфері науки. Наука, накопичуючи факти, 

експериментуючи, аналізуючи й узагальнюючи, фіксує свої результати в окремих поняттях і в 

системі понять, оскільки змістом наукових повідомлень є опис фактів, предметів і явищ 

дійсності, їх вивчення, пояснення, формулювання закономірностей і законів.  

Періодом найбільш активного розвитку наукового стилю нової української мови можна 

вважати 20-ті – початок 30-х років ХХ століття. Унормування української наукової термінології 

на наукових засадах було розпочато в Інституті української наукової мови (ІУНМ) Академії 

наук, робота якого ґрунтувалася на досягненнях українських лінгвістів, письменників, учених, 

що об’єднувалися у Науковому товаристві ім. Т. Шевченка. ІУНМ як науково-дослідна 

установа мав надзвичайне завдання – якнайшвидше розробити наукову мову й термінологію 

для нагальних потреб молодої української науки, задовольнити термінологічні потреби процесу 

українського відродження всіх ділянок громадсько-політичного життя. Одночасно з 

практичною термінологічною роботою науковці ІУНМ розпочали працювати над теоретичним 

осмисленням принципів побудови термінологічних систем. Це сприяло піднесенню самої 

науки, розширенню сфери функціонування української мови і доведенню її універсальності. 20-

ті – початок 30-х років характеризувалися значною активністю наукових досліджень: зросла 

кількість наукових праць у галузі техніки, математики, механіки, машинобудування та ін.; 

проходили активні дискусії щодо орфографічного, граматичного й лексичного унормування 

наукової мови; працівники мовознавчих установ виконували велику роботу зі збирання й 

опрацювання наукової лексики української мови. 



  

 

Вивчення наукового стилю проводиться з урахуванням того факту, що наукова література 

містить у собі кілька різновидів наукових текстів: науково-технічні, науково-ділові, науково-

гуманітарні тощо.  

2. Особливості наукового стилю. Науковий стиль належить до книжних стилів літературної 

мови. Йому властива попередня підготовленість висловлювання, ґрунтовна обізнаність з 

проблемами і темами, монологічсність, унормованість мови.  

Сфера використання наукового стилю — наукова діяльність, науково-технічний прогрес, 

освіта.  

Основне призначення — викладення наслідків досліджень про людину, суспільство, явища 

природи, обґрунтування гіпотез, доведення істинності теорій, класифікація й систематизація 

знань, роз'яснення явищ, активізації інтелекту читача для їх осмислення.  

Зміст стилю – теоретичні відомості та практичні знання про людство, природу і Всесвіт.  

Мета стилю – повідомлення нового знання про дійсність та доведення його 

істинності.(коригується залежно від конкретного тексту). 

Комунікативне завдання – передавання адресату знань у переконливій та доступній формі.  

Основні ознаки:  

 ясність (понятійність) і предметність тлумачень;  

 логічна послідовність і доказовість викладу;  

 узагальненість понять і явищ;  

 об'єктивний аналіз;  

 точність і лаконічність висловлювань;  

 аргументація та переконливість тверджень;  

 однозначне пояснення причинно-наслідкових відношень;  

 абстрагованість;  

 переконливість;  

 аналіз;  

 синтез;  

 аргументація;  

 докладні висновки.  

Науковий стиль поділяють на такі підстилі:  

а) власне науковий (із жанрами текстів: монографія, рецензія, стаття, наукова доповідь, 

повідомлення, курсова й дипломна роботи, реферат, тези), який, у свою чергу, поділяється на 

науково-технічні та науково-гуманітарні тексти;  

б) науково-популярний — застосовується для дохідливого, доступного викладу інформації про 

наслідки складних досліджень для нефахівців, із використанням у неспеціальних часописах і 

книгах навіть засобів художнього та публіцистичного стилів; 

в) науково-навчальний — реалізується в підручниках, лекціях, бесідах для доступного, 

логічного й образного викладу й не виключає використання складників емоційності, наприклад: 

Комп'ютер — електронна програмована цифрова машина; електронний пристрій для 

виконання складних обчислень і перетворення даних, керований спеціальними програмами. 

Складається зосібна із процесорів, внутрішньої та зовнішньої пам'яті. Разом із периферійними 

пристроями утворює комп'ютерну систему. Розрізняють комп'ютери мейнфрейми (великі), 

мінікомп'ютери, персональні комп'ютери, а також суперкомп'ютери, призначені для 

виконання особливо складних обчислень. Прогрес у галузі електроніки уможливив 

мініатюризацію комп'ютерів та їх значне поширення. Завдяки розвиткові комп'ютерних 

мереж (напр., Інтернету) пересічні користувачі одержують доступ до програм та 

інформації, накопичених у комп'ютерних архівах у цілому світі, а також до нових технологій 

розповсюдження інформації (напр., електронної пошти);  

г) виробничо-технічний — використовується у спеціальній літературі, що обслуговує 

різноманітні сфери господарства та виробництва, наприклад: Будгенплан виконується на основі 

архітектурного генплану і включає в себе, крім проектованих та існуючих будівель і споруд, усі 



  

 

тимчасові під'їзні шляхи, майданчики для зберігання будівельних конструкцій, деталей і 

матеріалів, усі тимчасові споруди, потрібні для робітниківбудівельників (приміщення для 

відпочинку, приймання їжі та ін.), усі тимчасові комунікації, які забезпечують будівельний 

майданчик водою, електроенергією і под., а також місця підключення тимчасових комунікацій 

до постійних мереж. Будгенпланом передбачаються заходи, які забезпечують безпечне 

проведення робіт (указують небезпечні зони роботи кранів, освітлення майданчиків уночі, 

пожежний водогін). 

3. Основними мовними засобами наукового стилю є велика кількість термінів, абстрактних 

слів, схем, таблиць, графіків, наукова фразеологія, цитати, посилання, уникання емоційно-

експресивних синонімів, суфіксів, багатозначних слів, індивідуальних неологізмів, художніх 

тропів.  

До мови наукової літератури ставляться особливо суворі вимоги щодо дотримання норм, що 

сприяє посиленню логізації викладу. Адже метою наукових творів є ознайомлення читача з 

результатами досліджень учених у різних галузях знань. Меті підпорядковані спосіб викладу 

матеріалу, і, відповідно, мовні засоби, які використовуються. Вони повинні забезпечувати 

повне й точне осмислення теми, послідовність і взаємозв'язок думок. Усі міркування автора 

твору мають спрямовуватися на переконливе обґрунтування висновків, результатів, яких було 

досягнуто він під час дослідження. Чітка послідовність мислення автора передбачає насамперед 

логічне, а не емоційно- чуттєве сприйняття наукового твору, тому емоційно-експресивні мовні 

засоби не мають бути домінантними в ньому.  

Розглянемо головні мовні засоби наукового стилю за рівнями літературної мови.  

Лексика та фразеологія. Загальновживані слова, загальнонаукова лексика й терміни 

визначають мовні особливості стилю. Лексика ( словниковий склад ) наукових творів 

поділяється на 3 групи: 1) власне терміни; 2) терміновані слова і словосполучення; 3) слова 

загальної мови, які вживаються в наукових текстах у звичних, загальноприйнятих значеннях.  

Слова вживаються у прямих значеннях. Синонімів майже немає. Фразеологія наукової мови 

покликана, з одного боку, визначити логічні зв’язки між частинами висловлювань (як показав 

аналіз, на основі отриманих даних); з іншого боку, позначити певні поняття, будучи термінами 

(мертва мова, влучити у дев’ятку, червона картка).  

Слід також виділити виразно іменний характер висловлювання та насиченість абстрактною 

лексикою  

Морфологія. Морфологічні особливості наукового стилю української мови полягають у деякій 

обмеженості використовуваних граматичних форм і частої повторюваності деяких частин мови. 

Так, у мові науки переважають іменники і прикметники. Службові частини мови в науковому 

стилі поповнюються за рахунок самостійних частин мови, перш за все іменників. Наприклад, у 

значенні прийменників уживаються в міру, в силу, за певних обставин, у разі потреби, у 

випадку, згідно з, у значенні, у процесі, внаслідок, у результаті, за допомогою чого, за рахунок, у 

вигляді, на підставі, шляхом чого, методом, через що, яким чином тощо.  

Багато іменників, які не мають у загальнолітературній мові форм множини, у науково-

технічному контексті набувають їх. Це насамперед іменники речовинні (масла, нафти, 

мармури, бетони, солі, кварци, граніти ) і абстраговані іменники (вологості, місткості, 

потужності, щільності, освітленості, вузькості, включення, напруги, зміщення, переміщення 

тощо ).  

Нормою є вживання в науковому мовленні сполучень з іменниками у знахідному відмінку з 

прийменником ( вагою у 70 кг, відстань у 5 км ), інколи без нього (прискорення 0,5 м/сек, 

швидкість 5 м на секунду, довжина 20 м, вагою 70 кг, відстань 5 км, маса 20 кг). 

Синтаксис. Одним із найбільш поширених типів речення в науковій мовленні є речення із 

складеним іменним присудком, іменна частина якого виражається:  

– іменником у називному або орудному відмінках ( Швидкість також є векторна величина. 

Знаходження рівнодіючої кількох сил називається складанням сил);  

– повною формою прикметника (Деформації стиснення і розтягування є пружними у всіх 

станах тіл);  



  

 

– прикметником у формі ступеня порівняння (Робота тим більша, чим більша прикладена сила 

і чим значніше переміщення тіла);  

– зворотньою формою дієслова (Термін „біотип” застосовується до певних ліній і сортів 

вищих рослин).  

Оскільки часто вживаються речення з іменним присудком, то відповідно маємо в науковому 

стилі велику кількість дієслів-зв’язок: бути, є, називатися, становитися, робитися, здаватися, 

мати, залишатися, володіти, визнаватися, відрізнятися, розпізнаватися, характеризуватися, 

складатися, слугувати, міститися, полягати, перебувати, визначатися, уявлятися, становити 

собою, вважатися тощо.  

Характерною особливістю наукового стилю мовлення є досить часте вживання сполучення „ 

дієслово + іменник ” замість синонімічного дієслова: піддавати впливові, чинити опір, 

піддаватися окисленню, піддаватися вивітрюванню ( а не опиратися, 

окислюватися,вивітрюватися). Наприклад: При вивітрюванні всі сульфіди піддаються 

окисленню.  

Для наукового стилю мовлення, більш ніж для інших стилів, характерна значна кількість 

неозначено-особових речень (без підмета), наприклад: У залежності від агрегатного стану 

розподіленої речовини суміш поділяють на суспензії та емульсії. Інколи при розгляді руху тіл 

можна нехтувати їхніми розмірами.  

Часті також безособові речення: Вивчення не можна вести у відриві від умов. Після цього 

залишається знайти фронтальну проекцію точки перетину.  

Замість підрядних речень у науковому мовленні часто вживають прийменниково-відмінкові 

сполучення. Наприклад, при підвищенні температури замість коли (якщо) температура 

підвищується; у результаті процесів вивітрювання замість у результаті того, що 

відбуваються процеси вивітрювання; із збільшенням обсягу замість по мірі того, як обсяг 

збільшується тощо. 

Вживаються також дієприкметникові і дієприслівникові звороти, наприклад: Багато цінних 

відомостей про обмін речовин отримано методом гістоавторадіографії, заснованому на 

виявленні фотографічним способом радіоактивних ізотопів, уведених у тіло тварини.  

Ще одна композиційна особливість наукового стилю – документування тверджень, посилання, 

цитати. За типом мовлення сучасні наукові тексти є монологічними, вживаються в усній та 

писемній формі з переважанням останньої. Стиль писемної наукової мови – безособовий 

монолог. Виклад зазвичай від третьої особи (рідко використовуються форми першої й зовсім не 

використовуються форми другої особи займенників однини). 

 

7. Вимоги до написання автобіографії. 

Автобіографія - це документ, у якому особа в хронологічному порядку власноручно викладає 

стислий опис свого життя та діяльності. 

Автобіографія характеризується незначним рівнем стандартизації. Основні вимоги – 

вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. Документ складається в довільній формі, 

однак окремі складники та реквізити в ньому мають бути обов'язково. Автобіографія 

оформляється від руки на чистому аркуші паперу або на лінованому чи трафаретному бланку (під 

час влаштування на роботу чи вступу на навчання). Вона є обов'язковим документом особової 

справи. 

В автобіографії всі відомості про себе слід викладати у розповідній формі від 1-ї особи, у 

хронологічній послідовності (із зазначенням місця й року) і таким чином, щоб можна було 

скласти уявлення про життєвий шлях, кваліфікацію автора. 

Реквізити автобіографії: 

 назва виду документа; 

 текст, що містить: ПІБ теперішні і колишні, якщо були змінені (у називному відмінку), 

дата народження: число, місяць (літерами), рік; місце народження: село, селище, місто 

(у називному відмінку), район (у родовому відмінку), усі дані про місце народження 

пишуться так, як вони зазначені у свідоцтві про народження; відомості про навчання 



  

 

(повне найменування навчальних закладів, як вони називалися на час навчання), назву 

спеціальностей,  які   отримали; перебування на військовій службі, у місцях позбавлення 

волі; відомості про трудову діяльність (повне найменування місць роботи та посад); 

нагороди, стягнення, заохочення; відомості про громадську роботу; короткі відомості 

про склад сім'ї (якщо неодружені – батько, мати, їхні ПІБ, роки народження, місце роботи, 

навчання, посада, місце роботи); якщо одружені - дружина,  чоловік, діти (ПІБ, роки 

народження, місце роботи, навчання, посада, місце роботи); повна домашня адреса, номер 

телефону.; 

 дата укладання (ліворуч); 

 підпис укладача (праворуч). 

 

8. Заява: визначення, види та реквізити. 

 

Заява - це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладене певне прохання. 

Існують такі види заяв:  

 за охопленням: зовнішні (особисті та службові) та внутрішні;  

 за формою: прості (тільки прохання), мотивовані (прохання мотивується), складні 

(заява містить додатки). 

Реквізити заяви: 

- адресат (назва організації або посада та ініціали керівника, на ім'я яких подається заява у 
давальному відмінку); 

- адресант (у зовнішній заяві – ПІБ у родовому відмінку, домашня адреса; у внутрішній - 

посада, ПІБ у родовому відмінку); 

- назва виду документа пишеться з великої літери посередині рядка, без крапки; 
- текст розпочинають з абзацу, дотримуючись у викладі такої структури: прохання (прошу 

надати, прошу зарахувати, прошу перевести, прошу звільнити тощо) й обґрунтування прохання (у 

зв'язку з, оскільки, за, для. через тощо); 

- додаток (підстава): перелік документів, доданих до заяви на підтвердження її правомірності 

подають у складній заяві, оформлюють кількома способами: 

- після тексту заяви з великої літери пишуть: «До заяви додаю» І подають повні назви 

документів у формі знахідного відмінка; 

- після тексту пишуть «До заяви додаються такі документи» або «Додаток» і вказують назви 

документів у формі називного відмінка; 

- дату оформлюють цифровим або словесно-цифровим способом ліворуч без абзацного 

відступу; 

- підпис без розшифрування - праворуч. 
 

Приклад складної заяви 

Ректорові Миколаївського 

національного аграрного університету Шебаніну В.С. 

абітурієнта Соколова Геннадія Федоровича,  

шо мешкає за адресою: м, Миколаїв, вул. Соборна. 13. кв. 23  

 

Заява 

Прошу дозволити проживати н гуртожитку №1 під час зимових канікул у зв'язку з тим, що 

працюю оператором в компанії «Шлях до зірок». 

До заяви додаю: 

- довідку з місця роботи. 

23.06.2016 Підпис 

 

Приклад простоої заяви 

 



  

 

Ректорові Національного  

педагогічного університету  

ім. М.П. Драгоманова  

Дубінко І.В. 

старшого викладача  

кафедри обліку і оподаткування  

Іванова В.С.  

 

Заява 

Прошу надати мені відпустку на три дні з 25 по 27 березня без збереження заробітної плати у 

зв'язку із сімейними обставинами. 

24 березня 2016 р. Підпис 

 

9. Функції мови в суспільстві. 

 

За підручником:  

Росінська Олена Анатоліївна Культура сучасної української мови. Довідник для всіх. — 

Донецьк: ТОВ "ВКФ «БАО», 2009.ISBN 978-966-481-239-6 

 

Мова – явище фізичне, фізіологічне, антропологічне, суспільне. Умова його існування - 

людське суспільство. Це феномен людської цивілізації. Зв'язок мови й суспільства обопільний. 

Вона - одна з головних ланок ланцюга "суспільна свідомість - праця - мова", що робить людину 

власне людиною. Мова - найважливіше знаряддя соціалізації людини. Суспільна сутність 

людини виявляється уже в тому, що вона щодня спілкується, пристосовується до свого 

оточення, зміцнює суспільні зв'язки, взаємодіє зі суспільними групами. 

Мова – засіб спілкування, мислетворення, інтелектуального та естетичного освоєння світу, 

нагромадження і збереження людського досвіду, а також умова подальшого поступу усього 

людства. 

Мова лежить в основі духовного єднання людей у певну спільноту, вона є „найдосконалішим, 

незамінним засобом етнічної (національної) єдності" (В. Чапленко), „найголовнішим і 

найміцнішим цементом, що об'єднує етнографічний народ і перетворює його в свідому націю" 

(І. Огієнко). У ній виявляється генотип нації, досвід її буття, закладено код нації, її 

ментальність. Мова - найважливіша ознака нації і засіб репрезентації її у світі. 

Формою існування мови є мовлення – конкретний, практичний вияв мови, „мова в дії-", 

реалізація мови у різних сферах життєдіяльності. 

Щоб осягнути роль мови в суспільстві, варто розглянути її функції, важливі для суспільства 

взагалі і для кожного окремого носія мови. Узагальнити їх можна як функції спілкування, 

повідомлення і впливу. 

Комунікативна функція мови полягає в тому, що вона — найважливіший засіб спілкування 

людей і забезпечення інформаційних процесів у сучасному суспільстві (у науковій, технічній, 

політичній, діловій, освітній та інших галузях життялюдства). У цій ролі мова має 

універсальний характер: нею можна передавати все те, що виражається, наприклад, 

мімікою,жестами чи символами, тоді як кожен із цих засобів спілкування не може конкурувати 

з мовою за ступенем виразності. 

Із комунікативного боку слід розглядати й сукупність текстів як наслідок діяльності 

комунікантів, здійснюваної шляхом обміну писемною продукцією. 

Ідентифікаційна функція виявляється в часовому й у просторовому вимірах. Ми, сучасні 

українці, відчуваємо свою спільність і з пращурами, і з нащадками, і з тими, хто перебуває 

поряд, і з тими, хто в інших краях. Кожна людина має своєрідний індивідуальний мовний 

«портрет», мовний «паспорт», у якому відображено всі її національно-

естетичні, соціальні, культурні,духовні, вікові та інші параметри. Лише для тих хто знає мову, 

вона є засобом спілкування, ідентифікації, ототожнення в межах певної спільноти. Для тих, хто 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9789664812396
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0


  

 

її не знає зовсім або знає погано, вона може бути причиною роз'єднання, 

відокремлення,конфліктів і навіть ворожнечі. 

Експресивна функція мови полягає в тому, що вона є універсальним засобом вираження 

внутрішнього світу людини. 

Кожний Індивід має унікальний неповторний світ, сфокусований у його свідомості, у надрах 

інтелекту, у гамі емоцій, почуттів,мрій, волі. І цей прихований світ може розкрити для інших 

лише мова: чим досконаліше володієш мовою, тим виразніше, повніше, яскравіше повстаєш 

перед людьми як особистість. Те ж саме можна сказати і про націю, народ: «Говори — і я тебе 

побачу», — запевняли мудреці античності. 

Гносеологічна функція мови виражається в тому, що вона є своєрідним засобом пізнання 

навколишнього світу. На відміну від інших істот людина користується не лише індивідуальним 

досвідом і знаннями, а й усім набутком своїх попередників і сучасників, тобто суспільним 

досвідом. Але за умови досконалого знання мови, й далеко не однієї. 

Пізнаючи будь-яку мову, людина пізнає різнобарвний світ крізь призму саме цієї мови. 

Оскільки кожна мова є неповторноюкартиною світу — зникнення якоїсь із них збіднює 

уявлення людини про багатогранність світу, звужує її досвід. Гносеологічна функція мови 

полягає не лише в прийнятті й нагромадженні досвіду суспільства. Вона безпосередньо 

пов'язана з функцієюмислення, формування та існування думки. 

Мислетворча функція реалізується в тому, що, формуючи думку, людина мислить мовними 

нормами. Мислення може бути конкретним (образно-чуттєвим) й абстрактним (поняттєвим). 

Понятійне мислення — це оперування поняттями, позначеними певними словами, що без цих 

слів перестали б існувати. До того ж, у процесі мислення ці поняття зіставляються, 

протиставляються, поєднуються, заперечуються, порівнюються тощо за допомогою 

специфічних мовних засобів. Тому «мислити» означає «оперувати мовним матеріалом», 

Відомий вислів «обмінятися думками» насправді означає обмінятися певними мовними 

одиницями, у яких і закодовані думки. Цей обмін не завжди буває корисним для обох 

співрозмовників. Недарма кажуть: «Хто ясно мислить, той ясно висловлюється». 

Естетична функція мови полягає в тому, що вона є першим джерелом культури, знаряддям і 

водночас матеріалом створення культурних цінностей. Існування мови у фольклорі, красному 

письменстві, театрі, пісні тощо дає безперечні підстави стверджувати, що вона є становим 

хребтом культури. Ось чому виховання відчуття краси мови — основа естетичного виховання. 

Культурологічна функція мови відіграє важливу роль у житті будь-якої нації. Культура кожного 

народу відображена та зафіксована найперше в його мові. Для глибшого пізнання нації 

необхідне знання її мови, яка виконує функції своєрідного каналу зв'язку культур між 

народами. Репрезентуючи свою мову, ми репрезентуємо і власну культуру, її традиції та 

здобутки, збагачуючи світову культуру. 

Через мову передається й естафета духовних цінностей від покоління до покоління. Чим 

повнокровніше функціонує в суспільстві мова, тим надійніший зв'язок та багатша духовність 

наступних поколінь. Дотримання мовних норм, популяризація рідної мови — це поступ у 

розвитку загальної культури нації. 

Номінативна функція. Усе пізнане людиною одержує від неї свою назву і тільки так існує у 

свідомості. Цей процес називається лінгвілізацією — «омовленням» світу. Мовні одиниці, 

передусім слова, служать назвами предметів, процесів, якостей, понять ознак тощо. У назвах не 

лише зафіксовані певні реалії дійсності, адекватно пізнані людиною, але також її помилкові 

уявлення, ірреальні сутності, фантазії тощо. 

Фатична функція. Фатична комунікація (дослівно – беззмістовна, пуста) – обмін 

неінформативними з погляду реальної комунікації повідомленнями, які виконують важливу 

етикетну функцію. “Це є своєрідна мовна гра, яку зобов’язані підтримувати члени суспільства, 

дотримуючись етикетних настанов.” Це зачин розмов, стримані відповіді, стереотипні 

запитання про життя, сім’ю, справи, здоров’я, врожай, як-от: Як справи? Дякую, добре. А у вас? 

Як життя? Що нового? Як успіхи?  та ін. Поетеса Ліна Костенко порівняла цей обмін 

репліками з ”настільним тенісом розмов.” Характер цих запитань умовний, але для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4_(%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
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встановлення контакту, підтримання розмови вони дуже важливі. Фатична комунікація має 

національну специфіку, а також відповідає нормам народної етики. Без дотримання фатичних 

ритуалів не буде мати успіху дипломатія, ділові перемовини.  

 

10. Характеристика: визначення та складові частини. 

 

Характеристика – це документ, у якому подається оцінка ділових і моральних якостей 

особистості за підписом представника адміністрації. У ній в офіційній формі висловлено 

громадську думку про працівника як члена колективу. 

Відповідно до призначення характеристики поділяються на виробничі, атестаційні, 

рекомендаційні, нейтральні. 

Реквізити характеристики: 

- назва виду документа; 

- заголовок (ПІБ у родовому відмінку без прийменника особи, якій видається 

характеристика; посада, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, навчання; рік або повна дата 

народження; освіта; за потреби – громадянство, місце проживання) - усе пишеться праворуч; 

- текст, який містить такі відомості: трудова діяльність працівника; ставлення до службових 
обов'язків та трудової дисципліни; рівень майстерності; моральні якості (риси характеру, 

ставлення до Інших членів колективу); авторитет у колективі; порушення дисципліни; 

- висновок, у якому вказується призначення характеристики; 
- дата складання; 
- підпис керівника і печатка установи. 

 

11. Українська мова серед інших мов світу. 

Усі мови світу вчені класифікують за двома ознаками: походженням (генеалогією) й типом, 

будовою (типологією). За генеалогічною класифікацією українська мова належить до 

індоєвропейської сім’ї. Є ще угро-фінська, тюркська, іберійсько-кавказька, семіто-хамітська, 

монгольська, малайсько-полінезійська, китайська, тибетська та інші сім’ї мов. Окрему сім’ю 

становить японська мова. 

До індоєвропейської сім’ї належить кілька груп мов: слов’янська, романська (французька, 

іспанська, італійська, португальська, румунська, молдовська, провансальська, ретороманська 

мови), германська (англійська, німецька, голландська, шведська, норвезька, датська мови), 

балтійська (латиська, литовська, латгальська мови), кельтська (бретонська, валлійська, 

ірландська мови), індійська (хінді, урду, бенгальська, циганська мови), іранська (перська, 

таджицька, афганська, осетинська мови), грецька, вірменська, албанська та ін. 

Слов’янська група мов складається з трьох підгруп: східнослов’янської, західнослов’янської, 

південнослов’янської. До східнослов’янської підгрупи належать мови: українська, російська, 

білоруська; до західнослов’янської – польська, чеська, словацька, кашубська, верхньо- та 

нижньолужицька (Німеччина); до південнослов’янської – болгарська, сербо-хорватська, 

словенська, македонська, старослов’янська. 

Усі слов’янські мови мають одне джерело: праслов’янську або спільнослов’янську основу, яка 

існувала у вигляді слов’янських племінних мов приблизно з середини III тисячоліття до н. е. до 

V століття н. е. З перетворенням і формуванням слов’янських племен в окремі народності 

сформувалися й усі слов’янські мови. Цей процес був тривалим і неоднаковим для всіх народів. 

Кожна із слов’янських мов зберегла багато спільних рис, зокрема основні закономірності у 

фонетиці, граматиці, лексиці, але набула й своїх рис, мала свої тенденції розвитку, поповнила 

лексику, збагатила виражальні засоби. 

Українська мова є спадкоємицею мов ще тих слов’янських племен, що населяли територію 

сучасної України, – полян, древлян, сіверян, тиверців, уличів та ін. 

Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі південно-східного наріччя, 

ввібравши в себе деякі діалектні риси інших наріч. Зачинателем нової української літературної 



  

 

мови був І. П. Котляревський – автор перших великих творів українською мовою. Перший твір, 

написаний українською народною мовою – «Енеїда» І.Котляревського. 

Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають Тараса 

Григоровича Шевченка. Саме він уперше “своєю творчістю підніс її на високий рівень 

суспільно-мовної і словесно-художньої культури, заклав підвалини для розвитку в ній 

наукового, публіцистичного та інших стилів літературної мови...” (Закономірності розвитку 

українського усного літературного мовлення. – К., 1965. – С. 12-13). 

Кілька слів про назву “українська”. Українську мову в давнину називали руською; “руський 

язик”, “руське наріччя”, “простий руський діалект”, “козацький язик” і под. – читаємо в перших 

рукописних і друкованих граматиках, словниках, а також у різних творах давнього українського 

письменства. Пізніше, десь із середини XVII ст. українську мову називають “малоруською” 

“малоросійською”, а далі “южно-русским языком”, “юго-западным”, “украино-

малороссийским”. І тільки з середини XIX ст., коли в художній літературі, як і в свідомості 

українського народу, головним чином завдяки Тарасові Шевченку, поступово утверджуються 

етнічні й політичні поняття “Україна”, “Україна-Русь”, “український народ”, нашу мову 

визначають як українську, українсько-руську. Стародавні назви “руська”, “русинська”, 

“руснацька”, “рутенська” й досі зберігаються серед українського населення Карпат, Східної 

Словаччини, Югославії, Румунії, а також серед української еміграції з цих країн, що живе в 

Західній Європі, Америці, Австралії. (Я. Дзира. Мовно-історичний кут зору). 

До речі, серед майже шести тисяч мов, які налічуються в сучасному світі, більшість не мають 

своєї писемності й державного статусу, ними послуговується незначна кількість мовців. 

Українська мова належить до давньописемних мов, її писемність налічує понад тисячу років. 

Іноземні дослідники часто підкреслюють милозвучність і лексичне багатство української мови, 

найчастіше зіставляючи її з італійською. Показово, що 1934 р. в Парижі було проведено 

своєрідний конкурс мов світу, на якому українська посіла третє призове місце, після 

французької та перської мов. 

Українська мова належить до другого десятка найпоширеніших мов світу, нею розмовляє 45 

млн. мовців.  

Основні риси, що відрізняють українську мову від інших слов’янських мов:  

1) на фонетичному рівні: чергування давніх (етимологічних) Е, О з І: столъ → стōл → стіл; печь 

→ пēч → піч; 6 – перехід дифтонга ѣ в І: лѣс → ліс; втрата пом’якшення перед Е; – фарингальна 

характеристика щілинного приголосного Г (пор. город [гор д], гірко [г ίрко] та ґава [ґава], нігті 

[нʹίхтʹі]);  
2) на лексичному рівні: лексика сягає до доби Київської Русі. У зарубіжному мовознавстві 

(дослідження американського лінгвіста М. Сводеша) доведено, що ядро лексики є сталим, 

змінюється лише периферійна частина, зокрема за 1000 років словниковий фонд зазнає змін 

приблизно на 20 %. У лексичному запасі українська мова на сьогодні нараховує близько 4 млн. 

слів;  

3) на морфологічному рівні: кличний відмінок іменника мамо, батьку, Оксано, Петре, Любове; – 

закінчення -ові, -еві у Д.в. і М.в. однини іменників чоловічого роду князю-князеві; – стягнені 

форми прикметників червона, червоне (пор. з фольклорних текстів зеленеє жито, зелене); – 

синтетичні форми майбутнього часу дієслів недоконаного виду: напишу, відвідаю; – закінчення 

-мо в дієсловах наказового способу: станьмо, гуртуймось;  

4) на синтаксичному рівні: безособові речення зі сталою дієслівною формою на -но, -то: 

укладено, розкрито; – уникання одиничних дієприкметників у теп.часі, а також 

дієприкметникових зворотів (зверніть увагу: не формуючий → формувальний, не інформуючий 

→ інформаційний, або такий, що інформує тощо).  

Жодна національна мова не може оптимально розвиватися без мовних контактів з іншими 

мовами. Українська мова входить сьогодні у світ активних різномовних контактів. Словник 

поповнюється переважно термінами на базі англ., нім., фр. мов, латинізмами. Інтенсивно 

збагачується термінологія різних галузей наук і професій, зокрема суспільно- політичною 

термінологією: спікер, саміт, брифінг, стагнація, консенсус, конверсія, імідж. Деякі політичні 



  

 

терміни набувають нових семантичних відтінків у значенні, наприклад: сталініст, генсек, 

кадебіст, бандерівець, націоналіст тощо. У дзеркалі інших мов оцінюються виражальні засоби 

національної мови, пристосування їх до різних ситуативних контекстів, до різних сфер не лише 

внутрішньодержавного, а й міжнародного спілкування.  

Отже, на сучасному етапі українська мова має тісні зв’язки – традиційні й нові – з різними 

мовами світу. Вона не поступається своїми фонетичними, лексичними, граматичними і 

стилістичними можливостями жодній із найбагатших і найрозвиненіших мов світу, маючи 

потужне функціональне навантаження. 

 

12. Технічна термінологія. 

Техні чна терміноло гія — це термінолексика, яка пов'язана з окремими галузями техніки, 

виробництва, промисловості. 

Термінологія (від лат. terminus — «кінець, межа» і гр. λογία — «наука, вчення») сукупність 

термінів якоїсь галузі науки, техніки, мистецтва або всіх термінів даної мови.
[1]

 

Термін — слово або словосполучення, яке позначає спеціальне поняття в науці, техніці, 

мистецтві. 

Залежно від категорії спеціалізації значення, терміни можна поділити на: 

 загальнонаукові терміни, сферою вживання яких є майже всі галузеві термінології, 

наприклад: напруга, потенціалтощо. 

 міжгалузеві терміни, тобто терміни, які зустрічаються або в споріднених, або у 

віддалених галузях, наприклад: leader у гірничій справі має значення — «напрямна 

стріла копра», у слюсарній справі — «ходовий гвинт». 

 вузькогалузеві терміни — це терміни, які вживаються лише в одній галузі науки, 

наприклад: прикладне програмне забезпечення тощо. 

За структурою технічні терміни можна поділити на: 

 прості: непохідні (тобто терміни, які при синхронному аналізі не мають мотиваційних 

слів, наприклад: дуга) та похідні(терміни, у яких можливо виокремити мотиваційні 

основи та словотворчі афікси, наприклад: запобіжник). 

 складні — це терміни, які складаються з декількох основ, наприклад: мікрохвиля. 

 складені — це терміни-словосполучення, наприклад: дросельний вентиль, 

галогенопохідні вуглеводні. 

 терміни-символи (%) та терміни-напівсимволи (α-промені).
[2]

 

Основні ознаки технічного терміна. 

 Стилістична нейтральність, відсутність емоційно-експресивного забарвлення. 

 Точність і незалежність від контексту. Технічний термін повинен чітко передавати суть 

поняття задля уникнення непорозумінь та неточності. 

 Тенденція до однозначності у межах певної термінологічної системи. 

 Пластичність. Здатність до творення похідних термінів. 

 Системність. Кожний термін має термінологічне значення в межах обумовленої 

терміносистеми. 

 Стислість у плані вираження. 

 Наявність визначення, яке чітко окреслює, обмежує його значення. 

 Інтернаціональний характер. Наявність термінів-інтернаціоналізмів в деяких випадках 

полегшує міжнаціональне спілкування. 

 Змістовність. 

Способи творення технічних термінів. 

 Спосіб вторинної номінації спостерігається, коли для позначення наукового поняття 

використовується існуюча в мові назва. Спосіб вторинної номінації може базуватися на 

основі метафоричних процесів, коли відбувається переосмислення назв за подібністю 

певних характеристик (жила — провід кабелю; жила — судина, в обох прикладах 

подібними характеристиками є зовнішня схожість та функція транспортування)
[3]

 , а 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%CE%91-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F#cite_note-3


  

 

також на основі метонімічного перенесення назви (вимір — величина, яку 

вимірюють; вимір — процес визначення величини).
[4]

 

 Словотвірний — один із найпродуктивніших способів термінотворення за 

допомогою афіксів, скорочення слів, складання основ та слів (склоцемент, агропром, 

надвиробництво).
[5]

 

 Синтаксичний — це спосіб створення термінів на основі 

вживання словосполучень для позначення понять (журнал обліку господарських 

операцій) .
[6]

 

 Морфолого-синаксичний — це спосіб утворення термінів на основі переходу слова з 

розряду однієї частини мови в іншу, що базується на граматико-лексичному 

переосмисленні цього слова (насосна).
[7]

 

 Спосіб іншомовних запозичень. Найбільший відсоток запозиченої термінологічної 

лексики становлять латинізмиконденсатор (від лат. condensare — 

згущую), детектор (від лат. detector — відкривач). В українській технічній термінології 

присутні запозичення з грецької мови (реостат (від гр. ήλεκτρον — бурштин + τ νοζ — 

напруга), ізфранцузької та англійської мов (ізолятор (від фр. isolateur від isoler — 

роз'єднувати); скрап (від англ. scrap — відходи, метал), з німецької мови (зумер (від 

нім. Summer від summen — дзижчати). Окрему групу іншомовних запозичень 

становлять одиниці вимірювання, наприклад: джоуль (від прізвища англійського 

фізика Дж.-П.Джоуля), ампер (від прізвища французького хіміка А. Ампера) тощо. 

Лексико-семнтичні процеси української технічної термінології. 

Для української термінології характерні такі лексико-семантичні процеси, 

як омонімія, антонімія, полісемія, паронімія. 

 Омонімія у термінології спостерігається у випадках, коли при виникненні розбіжності 

між значеннями полісемічного слова, втрачається їх спільна основа. Наприклад, 

термін finish (від лат.«finis») має такі значення: у техніці — «обробка, поліровка», у 

текстильній промисловості — «чистота поверхні». 

 Антонімія у термінології зустрічається у випадках, коли терміни позначають 

протилежні поняття, але їх семантичний зміст співвідноситься і окреслює один і той 

самий рід явищ (гіпердинаміка — гіподинаміка).
[8]

 

 Полісемія у терміносистемах виникає у результаті здатності одного мовного знаку 

відповідати декільком значенням, що історично обумовлені або взаємопов'язані за 

змістом та походженням (пара черв'ячна- «з'єднувальний механізм між валом і 

колесом» ; пара малозносна — «матеріал, метали, що використовуються у механізмах з 

метою зменшення їх зношування»). 

 Паронімія технічних термінів — це явище часткової звукової подібності між 

термінами при повній або частковій семантичній відмінності (метил — метилен). 

Історичний розвиток технічної термінології. 

Основи сучасної української наукової термінології почали закладатися в кінці XIX — на 

початку XX ст. Цей період характеризується досить сформованою загальнонауковою 

термінологічною лексикою, в той час як спеціальна наукова термінологія тільки починає 

формуватися. Терміни, як окремий лексичний пласт української мови, починають комплексно 

досліджуватись лише із середини XX століття. Посилення лінгвістичного інтересу до аналізу та 

систематизації технічних термінів зумовлений значним впливом технічної термінології на 

розвиток української літературної мови, адже саме технічна термінологія є найрухливішим 

шаром загальновживаної лексики. На сьогодні спостерігається посилення зацікавленості у 

термінологічних надбаннях НТШ та ІУНМ. Серед представників НТШ слід виокремити два 

табори, що мали різні погляди на розвиток української термінології: перший табір об'єднував 

прихильників термінотворення на основі народної мови (В. Левицький, І. Пулюй, І. 

Верхратський, І. Кандяк), прибічники другого табору вбачали процес розвитку у запровадженні 

інтернаціональної термінології в українську лексику (С. Рудницький, М. Вікул, І. 

Горбачевский). Сьогодні проводяться численні наукові семінари та конференції, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F#cite_note-4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F#cite_note-5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F#cite_note-6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F#cite_note-7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F#cite_note-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%A8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%A3%D0%9D%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%A8


  

 

допомагають виробити та узгодити процес творення технічного термінологічного апарату 

української мови, наприклад міжнародна наукова конференція «Проблеми української 

термінологіїСловоСвіт» (Львів, Технічний комітет стандартизації науково-технічної 

термінології), «Українська термінологія і сучасність» (Київ, Інститут української мови НАН 

України). Крім того, у 1992 році на базі Львівського політехнічного інституту було створено 

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, до якого пізніше приєдналися 

Інститут української мови НАН України, Київський політехнічний інститут та Український 

науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації таінформатики. Теоретичними 

питаннями термінології, проблемами різних галузевих терміносистем та структурою 

термінологічної лексики української мови займалися такі вчена, як Т. І. Панько, А. А. Бурячок, 

В. П. Даниленко, Л. О. Симоненко, І. М. Кочан, Н. С. Родзевич, В. В. Ґрещук, А. Д. Хаютіна та 

інші. 

 

13. Службові листи: класифікація та основні вимоги до написання. 

 

Службові листи – загальна назва великої групи управлінських документів, які слугують 

засобом спілкування з установами та приватними особами. 

Службові листи застосовують для розв'язання численних оперативних питань, що виникають в 

управлінській діяльності: запити, повідомлення, запрошення, претензії, зміни, уточнення, 

завдання, з'ясування, нагадування, підтвердження, рекомендації, пропозиції, зауваження, 

прохання, вимоги і т. ін. 

Текст службового листа має висвітлювати лише одне питання. Головна мета службового листа - 

спонукати до дії, переконувати, доводити, пояснювати. Цього досягають ясністю, чіткістю та 

стислістю тексту. Рекомендується в тексті листів уникати категоричних виразів з уживанням 

конструкції на зразок: напевне, як і раніше, як відомо, якщо можливо і т. ін. Тон листа має бути 

нейтральним. 

Форми листів, які використовуються в установах, дуже різноманітні і поділяються на 2 групи: 

1) листи, що вимага- 

ють відповіді: лист-запит, лист-звернення, лист-пропозиція, лист-вимога, лист-розпорядження, 

супровідний лист тощо; 2) листи, що не вимагають відповіді: листи-відповіді, інформаційні, 

рекламні, гарантійні, листи-підтвердження тощо. 

Листи-запити і листи-відповіді – найпоширеніший тип службової кореспонденції. 

Необхідно пам'ятати: листи-відповіді мають містити такий реквізит: посилання на номер і дату 

вхідного документа. Це дозволяє (при отриманні листа-відповіді) швидко й легко знайти копію 

листа-запиту у справі, ознайомитися з ним, а також відразу зрозуміти зміст відповіді.  

Реквізити службових листів: 
1) назва й адреса організації відправника листа; 

2) номер і дата листа; 

3) назва й адреса одержувача листа; 

4) заголовок; 

5) номер і дата листа, що правив за основу для складання відповіді; 

6) текст листа; 

7) перелік додатків із зазначенням кількості сторінок; 

8) підпис керівника; 

9) віза виконавця (підпис на копії). 

Листи можна писати на стандартних друкарських бланках або на чистих аркушах паперу. 

Лист, який пишеться на бланку, містить: емблему (якщо вона є), назву відомства й 

структурного підрозділу, адресу, номер листа, телеграфний шифр, номер розрахункового 

рахунка, трафаретизовані частини тексту. 

Супровідний лист - документ, який інформує адресата про те, що до листа додаються певні 

документи. Починають лист словами: Надсилаємо; Направляємо; Повертаємо; Додаємо, а 

далі - заголовки та пошукові ознаки (дата і номер) документа, що надсилається. 

http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_konf.htm
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_konf.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


  

 

На підприємстві такі супровідні листи застосовують, коли відправляють проекти договорів, 

протоколів розбіжностей, позовних матеріалів, висилаючи документи громадянам. У 

претензійно-позовній роботі вони служать письмовими доказами, оскільки фіксують час 

відправлення договорів, позовних матеріалів, термін розгляду проектів різних документів і т. д. 

Супровідний лист пишуть у 2 примірниках. Перший висилають адресатові, а другий примірник 

зберігається у номенклатурі справ і служить підтвердженням його висилання. 

Лист-запрошення пропонує адресатові взяти участь в якомусь заході. Адресується як 

конкретній особі, так і закладам. Зміст - характер запланованого заходу, терміни проведення, 

умови участі. 

Інформаційний лист повідомляє адресатові про певний факт чи захід. 

Рекламний лист - різновид інформаційного листа, надсилається конкретному адресатові і 

містить докладний опис рекламованих послуг чи товарів. Мета такого листа - спонукати 

адресата скористатися певними послугами. У подібних листах адреса зазначається окремо. 

Лист-повідомлепня близький до листів-запрошень та інформаційних листів. Складається як 

відповідь на запит. Починається словами: Повідомляємо; Ставимо Вас до відома і т. ін. Далі - 

факти. 

Лист-підтвердження містить повідомлення про отримання якого-небудь відправлення (листа, 

телеграми, товару тощо), про те, що раніше складений документ лишається чинним. 

Починаються такі листи словами: Підтверджую; Підтверджуємо. 

Лист-нагадування повідомляє про наближення або закінчення терміну певного зобов'язання чи 

проведення заходу. Такі листи, як правило, починаються словами: Нагадую; Нагадуємо. 

Ініціативний лист - це лист, що вимагає відповіді. Такі листи висловлюють прохання, 

пропозицію, запит до адресата щодо вирішення певних питань. Тематика таких листів не 

обмежена. 

Лист-відповідь за змістом залежний від ініціативного листа, оскільки тему тексту вже задано і 

залишається лише висловити рішення з приводу заданого запитання: чи всі прохання можна 

задовольнити, якою мірою, в які терміни. Відмову належить вагомо аргументувати. 

Гарантійний лист - документ, який забезпечує виконання викладених у ньому зобов'язань. 

Його укладають з метою підтвердження певних обов'язків або умов і адресують до організації 

чи установи. Найчастіше гарантійний лист починається з імені та по батькові особи, до котрої 

звертаються. Форма третьої особи вживається лише тоді, коли гарантійного листа адресовано 

до певної організації або підприємства. Як правило, у такому листі гарантуються оплата праці 

за виконану роботу, сплачування банківських кредитів, якість виконання робіт тощо. 

Найжорсткіші правила оформлення має комерційний лист. В такому листі кожне слово та вираз 

мають певне значення і не припускають іншого тлумачення. Складові частини комерційного 

листа такі: 

1. Заголовок, який розміщується у верхній частині бланка на всю його ширину або в лівому 

верхньому куті (рідше застосовується у комерційному листуванні). Він містить назву та адресу 

організації, що пише лист, та деякі інші відомості (телеграфну адресу, номери телефонів, 

телефаксів, телексів, коди, номер рахунка в банку і т. ін.). 

2. Місце і дата ділового листа. Проставляються у лівому куті сторінки під заголовком 

словесно-цифровим способом - 20 травня 1999 р. Скорочене написання дати в комерційному 

листі не прийняте. 

3. Зовнішня адреса - це назва й адреса організації, куди надсилається лист. Вона пишеться 

після заголовка й поміток у центрі листа або в правій його частині. Розміщення в лівій частині 

нетипове для українських ділових листів. 

4. Помітки. Номери реєстрації листів. Вони пишуться у лівому куті навпроти дати. 

5. Після внутрішньої адреси пишеться вказівка на зміст листа. Вона вводиться словами: 

відносно, щодо, про, стосовно до і звичайно підкреслюється. Частіше займає всю ширину 

сторінки. 

6. Звертання пишеться окремим рядком у центрі й після нього частіше за все ставиться знак 

оклику (!) або кома чи крапка. 



  

 

7. Текст листа складається з вступної частини, головного повідомлення та заключної частини і 

пишеться з урахуванням полів і з абзацу. Як відомо, абзацами розділяють частини тексту, що 

стосуються окремих закінчених думок. 

8. Додатки. Якщо до листа додаються які-небудь документи, креслення і т. ін., тоді в кінці 

листа ліворуч пишеться слово "Додатки" і перелічуються назви документів, що додаються, та 

вказується кількість їх або кількість доданих сторінок. 

Увесь текст комерційного і будь-якого іншого листа розміщується тільки на його лицьовій 

стороні і не переноситься на зворотний бік. Якщо текст не вміщується на одній сторінці, він 

переноситься на другу, третю і т. д. 

Для того, щоб виділити головне, можна підкреслювати слова або окремі фрази, а також 

використовувати нумерацію. 

9. Заключна фраза - формула ввічливості. Звичайна заключна фраза комерційних, ділових 

листів: 3 повагою; З глибокою повагою; 3 пошаною. 

Часто діловий лист закінчується просто підписами осіб, котрі відповідають за його зміст. 

 

14. Доповідна і пояснювальні записки: визначення, види та реквізити. 

 

Доповідна записка - це документ, призначений керівникові установи, в якому повідомляється 

про певний факт, подію, подається звіт про виконання службових доручень або взятих на себе 

зобов'язань. 

Зміст записки повинен бути точним і лаконічним, його для зручності поділяють на частини. У 

кінці, як правило, додаються висновки і пропозиції. 

Доповідні записки поділяють: 

- за місцем укладання: внутрішні, які адресують керівникові установи чи структурного 

підрозділу; зовнішні, що направляють керівництву, якому підпорядкована організація. 

- за призначенням: звітні, в яких звітують про виконання службових обов'язків; 

інформаційні, де повідомляють про конкретні факти; ініціативні, які спонукають керівника до 

прийняття конкретних рішень. 

-за формою: стандарті, що оформляють на бланках установи; індивідуальні, які укладають на 

стандартному аркуші А4. 

Реквізити доповідної записки: 

-адресат  (кому адресована доповідна записка): посада, прізвище й ініціали посадової особи; 

- адресант (хто адресує доповідну записку): посада, прізвище й ініціали посадової особи; 
- назва документа; 
- текст; 
- дата; 
- підпис. 

 

Деканові обліково-фінансового  

факультету Козир Л.І.  

доцента кафедри менеджменту  

Петренко Г.О. 

Доповідна записка 

Доводжу до Вашого відома, що протягом II семестру студентка Одеського державного 

аграрного університету Іванова І.О. пропустила 36 академічних годин, мас неатестації. численні 

зауваження. Прошу вжити заходів до студентки Іванової І.О. 

23.03.16                                                                        (підпис) 

 

Пояснювальна записка - доповнення і пояснення основного документа (програми, звіту, проекту) 

чи документ, що укладається на вимогу керівника, керівної організації або ж із власної ініціативи 

Із зазначенням причини того, що сталося. 

Реквізити пояснювальної записки: 



  

 

- адресат - посада, звання,  прізвище,  ініціали  особи,  якій  подається записка, у давальному 

відмінку; 

- адресант - посада, звання, прізвище, ініціали особи, яка подас записку, у родовому 

відмінку; 

- назва виду документа; 
- текст; 
- дата; 
- підпис автора. 

 

Директорові Інституту української мови 

Національної академій наук України 

проф. Калініну В.М  

канд. філол. наук Коваленка І.М.  

Пояснювальна записка 

Доводжу до Вашого відома, що причиною мого затримання у відрядженні на 3 дні в 

Миколаївському національному аграрному університеті стало надання допомоги науково-

педагогічним працівникам у підготовці до свята Днів української мови. 

13.02.2016 р.                                                                  (підпис) 

 

 

15. Звіт: визначення, види та реквізити. Особливості написання звіту. 

 

Звіт – письмове або усне повідомлення організації чи офіційній особі про виконання плану, 

завдання, доручень, зобов'язань, про підготовку до заходів та їх проведення; подасться вищій 

інстанції або посадовій особі. 

Це документ про витрату одержаних коштів у касі установи чи від спонсорів кимось (окремою 

особою, керівником групи чи організації"). 

Звіти бувають: усні та письмові (переважно); періодичні, що затверджуються керівником 

установи, і разові, адресовані посадовим особам, від яких одержано завдання чи доручення; 

текстові і статистичні, або цифрові (найчастіше перед бухгалтерією, підтверджені цифровими 

документами, товарними чеками тощо) - вони належать до обліково-фінансових. 

Реквізити звіту: 

- назва виду документа із зазначенням організації чи особи, яка звітує, 

предмета й періоду звітності; 

- текст звіту із зазначенням поставлених завдань і повноти їх виконання, 

перелік виконаних заходів, висновки І пропозиції; 

- підпис особи, яка звітує (в Індивідуальному звіті), чи відповідальної 

особи установи, організації; 

- печатка установи (за потреби), дата. 
Деякі Із звітів мають додаткові реквізити - погодження й затвердження, складаються в текстовій 

або табличній формі. Наприкінці звіту подасться пояснення причин невиконання певних пунктів 

плану чи викладаються перспективи їх виконання. 

 

ЗВІТ 

заступника декана факультету менеджменту Миколаївського національного аграрного 

університету про виконання плану виховної роботи за 

І семестр 2016-2017 навчального року 

Науково-педагогічному колективу університету було поставлено завдання - допомогти 

студентам-першокурсникам влитися в новий колектив, усвідомити власне призначення: стати 

висококваліфікованою всебічно розвиненою особистістю, осягнути потребу працювати над 

освітніми, виробничими й виховними, зокрема етичними й естетичними, проблемами, готуючи 

себе до відповідального самостійного життя. 



  

 

За вересень 2016 - січень 2017 рр. колективом разом зі студентами було проведено такі заходи: 

1.Вечір знайомств (15.09.16, відп. Петренко І.В., івасюк Т.М.); 

2.Вечір «Алло, шукаємо таланти» (19.10.16, відп. Гнатенко П.С.); 

3. Вечір зустрічі зі студентами Миколаївського національного університету Ім. В.О. 

Сухомлинського (22.11.16, Гнатів Ю.А.). 

Усі академічні групи відвідали театри м. Миколаєва. Три академічні групи факультету 

менеджменту відвідали Миколаївський краєзнавчий музей. 

Усі викладачі під час кураторських годин провели бесіди з етики (про поведінку на вулицях міста, 

про анонімне спілкування в транспорті, в театрі).У названих заходах брали участь всі студенти. 

Подальшими завданнями науково-педагогічного колективу у виховній роботі вважаємо такі: 

1. Продовжити роботу з питань етики (поведінка в колективі, поводження під час практики, 
мовна культура). 

2.Разом з науково-педагогічним працівниками кафедри українознавства провести вечір про 

державну мову в Україні, присвячений 202-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. 

3.Продовжити практикувати виїзд груп на художні виставки, в театр. 

4. Просити ректорат університету виділити кошти для організації екскурсії 2-3 академічних 

груп до Уманського дендропарку «Софіївка». 

20.01.2017 

Заступник декана 

факультету менеджменту (підпис) СІ. Ковал 

 

16. Оголошення. Запрошення. Повідомлення про захід. 

 

Оголошення – офіційне повідомлення, оповіщення, інформація про масовий захід: про час і 

зміст проведення нарад, засідань, зборів; про виконання роботи; про можливість посісти 

вакантну посаду шляхом участі у конкурсі; про час проведення концерту, конкурсу, цікавої чи 

важливої зустрічі; про захист курсової, дипломної роботи чи дисертації на здобуття наукового 

ступеня; про підприємницьку діяльність тощо. 

Текст оголошення формулюється коротко й точно в усній (по радіо, телебаченню) чи письмовій 

формах. В оголошенні обов'язково зазначається, хто й про що повідомляє; дата виділяється 

іншим шрифтом; формулювання в тексті стислі. 

За формою оголошення бувають писані, мальовані, друковані в газетах, журналах, на окремих 

аркушах. До останніх належать афіші, які рекламують вистави, кінофільми, концерти тощо. 

В оголошеннях, крім чіткої мови, важливості теми, цікавості змісту, велике значення має 

оформлення; написання слів більшими й меншими літерами, добір кольорів, симетричність 

розташування повідомлень, а по радіо й телебаченню - час повідомлення, чіткість вимови, 

оригінальність композиції тексту. 

Оголошення складають як окремі організації, підприємства, державні установи, навчальні 

заклади, так і приватні особи.  

Реквізити оголошення: 

1. Назва виду документа. 

2. Час проведення заходу. 

3. Дата й місце проведення заходу. 

4. Назва заходу. 

5. Порядок денний (якщо це засідання) або тематика секційних засідань (якщо це конференція). 

6. Адреса, способи проїзду. 

Реквізити № 1-4 пишуть суцільним текстом, № 5-6 - з абзацу. 

Зразок оголошення 

ОГОЛОШЕННЯ 

9 березня 2008 року о 15.00 в актовій залі Національного університету харчових технологій 

відбудеться літературний вечір, присвячений 190-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. 

Участь у вечорі беруть: Наталія Петренко, Валерія Смілянська, Анатолій Мойсієнко. 



  

 

 

Запрошення – документ, який адресується конкретній особі й містить пропозиції взяти участь 

у події або заході. За змістом і формуляром запрошення подібне до службового листа й 

оголошення про майбутню подію. Оформлюється цей документ на окремих бланках із цупкого 

паперу або картону. 

Запрошення бувають іменні (вони потребують пред'явлення документа, який засвідчує особу) 

та неіменні - офіційна листівка (запрошення) є вхідною перепусткою на урочисті збори, 

засідання з певного приводу, наукову конференцію, святкову подію, на концерт або вечір 

відпочинку. 

Реквізити запрошення: 

1. Назва виду документа. 

2. Звертання до адресата. 

3. Текст, у якому зазначаються: 

а) дата й час події; 

б) місце події; 

в) порядок денний, тематика події; 

г) прізвища доповідачів з кожного питання; 

д) прізвище й телефон відповідальної особи; 

е) маршрут проїзду. 

4. Підпис. 

5, Печатка (за потреби). 

Запрошення підписується головою колегіального органу або керівником установи. Обсяг 

запрошення може бути різним. Якщо запрошуються шановні, вищі за службовим становищем 

особи, в тексті вживають формули ввічливості та подяки за увагу. 

 

Зразок запрошення 

 

Шановний Ковальський Семене Антоновичу! 

Оргкомітет з підготовки та проведення Днів культури Республіки Казахстан в Україні запрошує 

Вас на урочистий концерт, присвячений закриттю Днів культури Республіки Казахстан в 

Україні, який відбудеться в Національному палаці "Україна" 17 травня 2004 року о 19 годині. 

Ваш ряд 13, місце 13. 

Печатка 

 

Повідомлення – це різновид службового листа, в якому викладено запрошення взяти участь в 

якійсь нараді, конференції, зборах. У повідомленні повинні бути такі реквізити: 

1. Дата й час засідання. 

2. Місце засідання. 

3. Його назва (тематика). 

4. Порядок денний. 

5. Прізвища доповідачів з кожного питання. 

6. Прізвище й телефон відповідальної особи. 

7. Спосіб проїзду до місця засідання. 

Повідомлення підписує голова колегіального органу або керівник установи. 

 

 

Вельмишановний (а)……….. 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі читацької конференції "Культура мови як критерій 

культури суспільства", присвяченій Дню української писемності та мови. 

Конференція відбудеться 4 грудня 2011 року о 12-00 в читальній залі бібліотеки (аудиторія 3-

18) гуманітарного корпусу Національного педагогічного університету Імені М.П. Драгоманова 

(вул. ТургенІвська, 8-14). 



  

 

Щиро сподіваємося, що Ви знайдете можливість взяти участь у конференції'. Чекаємо на Вас. 

Проїзд: тролейбуси 5, 9, 17дозуп. "Площа Перемоги" 

З повагою Кафедра культури української мови, бібліотека 

Програма. 

1. Пленарне засідання. 

Вступне слово професора, академіка Академії наук вищої освіти України, завідувача кафедри 

культури української мови Шевчук С.В.  

Державна мова в конституційному полі (Романок Н., асистент кафедри культури української 

мови) 

Стереотипи мовленнєвої поведінки сучасної київської молоді (Козлова К., студентка 4 курсу 

факультету української філології) 

Мовні тенденції у заміні лексичних кальок російської мови у сучасній українській літературній 

мові (Жукова Ж., студентка 1 курсу факультету української філології) 

Суржик як елемент міської субкультури (Балачук І., студ. 1 курсу факультету української 

філології) 

Вживання молодіжного сленгу (Носко Н., студ. 5 курсу факультету української філології) 

Бібліографічний огляд літератури з проблем культури мови (Уманець І. В., головний 

бібліотекар) 

2. Зустріч з членом Спілки письменників України, поетесою Зоєю Кучерявою 

3. Книжкова виставка "Українська мова і культура мовлення" Виставка-продаж книг 

видавництва "Вища школа" 

 

 

17. Договір: визначення, види та реквізити. 

 

Договір – це господарсько-договірний документ, що фіксує домовленість між двома 

чи кількома партнерами. Договір має відповідати закону і за змістом, і за формою. 

Його вважають укладеним, коли сторони досягли згоди з усіх пунктів і відповідно 

оформили документацію. Порушення цього правила робить договір недійсним і тягне 

за собою відповідальність службових осіб, які допустили його укладання. Розрізняють 

договори: з господарської діяльності підприємств; трудові договори. 

Типи договорів із господарської діяльності: про постачання, про купівлю-иродаж. про 

оренду, про розрахунково-касове обслуговування, про спільну діяльність, про 

одержання позики; про майнову відповідальність. 

Види трудових договорів 

Контракт                                                                      Трудова угода 

документ, що фіксує домовленість документ, що засвідчує 

між підприємством, організацією чи взаємовідносини між організацією та 

установою та працівником про умови позаштатним працівником для виконан.  спільної 

виробничої та творчої діяльності. певної роботи. 

Реквізити договору: 

- назва документа; 
- дата й місце складання; 
- заголовок до тексту; 
- повні назви сторін і повноважень, на підставі яких вони діють; 
- предмет договору; 
- терміни виконання договору ( загальний і за окремими роботами чи  

видами); 

- кількісні та якісні показники; 
- порядок виконання взятих на себе зобов'язань; 
- майнова чи фінансова відповідальність сторін; 
- договірні санкції; 



  

 

-юридичні адреси сторін - назва установи, поштова адреса, розрахунковий рахунок, 

печатки сторін, додатки. 

 

Договір № _ 

на виконання робіт 

«30» листопада 2016 р. м. Миколаїв 

ЗАТ «Нібулон», в особі директора Коваля В.П.. що діє на підставі статуту, далі 

названого «Замовник», з одного боку, і МП «Фабрика меблів», в особі Іванова Миколи 

Сергійовича, що діє на підставі наказу № 7 від 2 грудня 2015 р., названий далі 

«Фабрика», з другого боку, уклали цей договір про таке:  

1. «Замовник» замовляє, а «Фабрика» зобов'язується виготовити столи

 (кількість), стільці (кількість). 

2. Розмір, форму й фарбування столів І стільців визначас «Замовник». 

«Фабрика» виконує замовлення точно за вимогою. 

3. «Фабрика» зобов'язується виготовити щойно названі меблі для «Замовник» 
доброякісно. «Замовник» зобов'язується виплатити за меблі ціпу, визначену в 

прейскуранті «Фабрики». 

4. Столи й стільці, зроблені недоброякісно. «Замовник» тіе приймає й не 
оплачує. 

5. «Замовник» зобов'язується виплатити «Фабриці» за цим договором аванс у 
розмірі 15 тис. грн, решту грошей за вартість меблів сплатити протягом двох днів з 

дня приймання від «Фабрики» меблів. 

6. «Фабрика» зобов'язується виконати замовлення протягом місяця з дня 

підписання цього договору. 

У разі виникнення суперечностей за цим договором вони вирішуватимуться 

судовими органами того району, в якому розташована «Фабрика». 

Договір складається у двох примірниках, один з них зберігається на «фабриці», 

а другий - у керівника «Замовник» 

Цей договір укладено на період з 30 листопада 2016 р. по 28 лютого 2017 р. 

Директор «Фабрика меблів» (підпис) М.С.         Іванова 

Генеральний директор 

ЗАТ «Нібулон» (підпис) В.П. Коваля 

 

18. Акт: визначення, види та реквізити. 

 

Акт – документ, який констатує певні факти, події в процесі діяльності організацій чи структурних 

підрозділів. Акт укладає одна або декілька осіб. Здебільшого акт укладає колегіальний орган - 

спеціально створена комісія, посадові особи, уповноважені вищим керівництвом. Залежно від 

змісту вміщеної Інформації та від призначення документа акти поділяють на законодавчі та 

адміністративні. 

Законодавчі акти містять рішення щодо чинних законів, постанов або указів (Акт проголошення 

незалежності України) 

Адміністративні акти укладаються на підтвердження фактів, подій, що відбулися в процесі роботи 

організації. Наприклад, такими фактами чи подіями найчастіше є списання застарілих товарів, 

знищення застарілих чи непридатних матеріальних цінностей, приймання-передавання матеріалів, 

ліквідація фірми, передавання в експлуатацію об'єкта, де проводилися будівельні чи ремонтні 

роботи, здавання в користування механізму, обладнання чи пристрою, зміна керівництва тощо. 

Акт складають після вивчення уповноваженими посадовими особами чи комісією ситуації, що 

склалася. Акт укладають та підписують безпосередньо ті особи, що беруть участь у події чи 

вивченні питання. Текст акта складається із трьох розділів: вступу, констатуючої частини та 

висновків. 

Реквізити акта: 



  

 

- назва організації (можна використовувати кутовий штамп або готовий фірмовий бланк); 

- затвердження акта із зазначенням посади, підпису та прізвища з ініціалами, дати (якщо 

потрібно); 

- дата складання акта; 
місце складання акта; 

назза документа і заголовок  («Акт про...», включає стислий зміст актованого факту); 

- текст акта (вступ: містить посилання на постанову, ухвалу чи наказ, які є підставою для 
складання акта; зазначення присутніх, голови та членів комісії; 

констатуюча частина: опис проведеної роботи, встановлені факти; висновки: висновки та 

пропозиції за встановленими фактами); 

- зазначення кількості примірників та місце їх зберігання; 
- додатки до акта; 
- підписи голови та членів комісії, присутніх та розшифрування підписів. 

 

 

Концерн «Лакталіс»                             ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор концерну А.А. Шафранок  

Акт № 305 

про результати ревізії каси 

06.09.16 м. Миколаїв 

Підстава: наказ №20 директора концерну від 04.09.16. Комісія у складі: 

Голова: головний бухгалтер Данило Юрій Іванович. Члени комісії: 

1. Заступник директора Кузьома Олександр Вікторович; 
2.Касир Копійка  Віра Дмитрівна. 

У результаті  проведення ревізії встановлено: 

1. Залишок грошей у касі за станом на 06.09.15 згідно з касовою книгою і 

даними бухгалтерського обліку становить 45 тис. грн. 

2.Фактичний залишок наявних грошей становить 39 тис. грн. 

3.Нестача грошей у сумі 6 тис. грн виникла з вини касира. 

Комісія пропонує касирові концерну Коваль М.Н. повернути с\м>. якої бракус. 

Акт   складено   у   двох   примірниках,   що   мають   однакову   юридичну чинність; їх взято на 

зберігання кожною зі сторін. 

Голова комісії (підпис) Ю.І. Данило 

Члени, комісії підпис) О.В. Кузьома 

(підпис) В.Д. Копійка 

Печатка 

 

19. Доручення: визначення, види та реквізити. 

 

Доручення – це письмовий документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі 

чи організації здійснювати певні юридичні дії або одержувати матеріальні цінності. У дорученні 

чітко визначено зміст і межі повноважень довіреної особи. Доручення можуть видавати на 

розпорядження майном, одержання грошових і товарно-матеріальних цінностей, ведення справ у 

судових арбітражних органах тощо. 

Доручення можуть бути особистими (між особами) й офіційними, або службовими (між установою 

та особою або між двома установами). 

Існує кілька видів офіційних доручень, залежно від обсягу й характеру повноважень: разові, які 

видають для певної одноразової дії (найчастіше на право отримати матеріальні цінності); 

спеціальні, згідно з якими службова особа уповноважується здійснювати однотипні вчинки 

(представництво в органах суду, здійснення транспортних, господарських і банківських операцій 

протягом певного періоду часу); загальні, що дають право на здійснення операцій, пов'язаних з 

управлінням майном. 



  

 

Особисті доручення видають окремим особам, які передають свої права іншим особам. Серед них 

найпоширенішими є доручення на одержання грошей у суді, керування транспортним засобом, 

здійснення банківських операцій у певний проміжок часу. 

Генеральне доручення на представлення інтересів особи, яка надає доручення в усіх царинах, 

наприклад на загальне розпорядження майном громадянина в разі його виїзду за кордон. 

Доручення складається у довільній формі, офіційні доручення можуть складатися на бланку. 

Реквізити доручення: 

- назва документа без крапки і лапок; 
- прізвище, ім'я, по батькові особи, яка надає доручення. В офіційному 

дорученні - повна назва організації; 

- домашня адреса особи, яка надає: доручення. В офіційному дорученні -юридична адреса; 

- прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи; 
- повноваження за дорученням (купівля, продаж, отримання тощо): 
- право передоручення третій особі чи його відсутність; 
- термін дії доручення; 
- підпис особи, яка надає доручення; 
- дата укладання доручення; 

- засвідчення підпису особи, яка надає доручення, підприємством, навчальним закладом, 

ЖЕКом за місцем проживання чи нотаріусом із круглою печаткою. 

Усі вільні місця, графи доручення закреслюють, щоб не можна було нічого дописати. У 

дорученнях, виданих організацією, обов'язково вказується термін дії доручення. Якщо терміну дії 

не зазначено, то цей термін становить рік від дня укладання. Термін дії доручення не перевищує 

трьох років. Якщо дату укладання доручення не вказано, доручення є недійсним. Термін дії 

генерального й спеціального доручення обов'язково пишеться літерами, разового - можна 

цифрами. 

Особисті доручення, як правило, не потребують засвідчення у нотаріуса. Доручення може 

засвідчити відповідальна особа підприємства / навчального закладу. 

Оскільки нотаріально оформлене доручення є юридичним документом, воно має певні 

особливості. Особа, яка надає доручення ставить підпис у присутності нотаріуса на двох 

примірниках доручення: один видається особі, яка надає доручення і, другий - зберігається у 

нотаріальній конторі. Таке доручення друкується на бланку нотаріальної контори, котрий є 

документом суворої звітності і має свій порядковий номер. Усі вільні рядки доручення потрібно 

закреслити, аби пізніше не можна було нічого дописати. 

Доручення втрачає чинність у разі, якщо його скасовує особа, яка падає доручення, або від нього 

відмовляється довірена особа, а також у разі смерті, втрати дієздатності особи, яка надає 

доручення. / довіреної особи або ліквідації чи реорганізації установи 

 

Доручення 

Я, Василько Надія Петрівна, доручаю Матвійку Вікторові Миколайовичу одержати належну мені 

стипендію за вересень 2016 року у відділенні Приват-Банку. 

Доручення дійсне до 30 листопада 2016 року. 

20 вересня 2016 р. (підпис) 1-І. П. Василенко 

Підпис студентки Н. ГІ. Василько засвідчую: 

Декан факультету ТВППТСБ (підпис) С. 1. Бондар 

20 вересня 2016 р. 

 

20. Мовний етикет професійного спілкування. Кличний відмінок. 

 

Етикет (з фр. «ярлик», «етикетка») – це правила поведінки і спілкування людей у суспільстві; 

зовнішній прояв відносин між людьми, культури особистості. 

Мовний етикет професійного спілкування – це правила мовленнєвої поведінки в професійній 

діяльності, вироблені національним колективом мовців. 



  

 

Дотримання правил етикету в професійному мовленні є свідченням поваги до адресата, 

ввічливості, вихованості і сприяє налагодженню добрих ділових стосунків. 

Слід пам’ятати, що ділове спілкування характеризується високим ступенем формальності: 

учасники комунікації, особи, предмети, про які іде мова слід називати їхніми повними 

офіційними назвами.  

Основними правилами мовного етикету в мовленні є такі: 

1. Розпочинати спілкування слід із звертання, яке є загальноприйнятою формою ввічливості, 

при цьому потрібно використовувати офіційні форми звертань, не забувати про кличний 

відмінок, властивий українській мові. Наприклад: Шановний Іване Андрійовичу! Шановна пані 

Ясинська! Високоповажний Міністре! Шановний пане директоре! 

2. Займенники Ви, Ваш і под. треба писати з великої літери як вияв поваги до адресата. 

3. У початковій фразі варто ввічливо висловити – залежно від ситуації – подяку, підтвердження, 

прохання, посилання на попередній лист, розмову, зустріч тощо, наприклад: Ми щиро вдячні 

Вам за те, що... Із вдячністю підтверджуємо отримання Вашого листа... У відповідь на Ваш 

запит повідомляємо... Звертаємося до Вас із проханням... 

4. Невдоволення та відмову потрібно також висловлювати ввічливо і коректно, 

наприклад: Вибачте, але ми змушені нагадати Вам про необхідність оплатити рахунок за... . 

Гадаємо, що це лише непорозуміння. У жодному разі не можна вживати форму «вибачаюся», 

оскільки постфікс -ся означає оберненість дії на себе. Таким чином, виходить, що особа вибачає 

себе, коли має просити вибачення у когось. 

5. Щоб пом’якшити тон спілкування, слід активні форми дієслова замінити пасивними, увести 

вставні слова, пор.: Ви досі не висловили пропозицій щодо нашого спільного проекту. - 

Пропозиції щодо нашого спільного проекту Вами досі не висловлено. За такі результати праці 

Ви не можете отримати премії. – На жаль, за такі результати праці Ви не можете 

отримати премії. 

6. У завершальному реченні можна повторити подяку, ще раз перепросити, висловити 

запевнення чи сподівання, наприклад: Дозвольте ще раз подякувати Вам... Ще раз 

перепрошуємо за цю прикру помилку. Запевняємо, що ми зробимо все можливе для вчасного 

завершення... Сподіваємося на плідну і взаємовигідну співпрацю. 

7. Якщо ви писали листа, то закінчувати його слід прощальною фразою на зразок: З повагою... 

Із вдячністю і пошаною... З найкращими побажаннями.... Постскриптум ( РS, приписка) 

наприкінці листа можливий лише за умови, що після його написання сталася подія, про яку 

неодмінно треба повідомити. Після постскриптуму знову потрібно поставити дату і підпис. 

Взагалі, правила мовного етикету залежать від конкретних ситуацій. Лише за умови їх 

дотримання можливе змістовне спілкування. 

(Додаткову інформацію про мовні кліше, які використовуються під час ділового 

спілкування дивіться у методичці, починаючи зі С.37) 

Іменники, переважно назви істот, мають форму кличного відмінка, який називає особу 

(предмет), до якої звертається мовець. Іменники твердої групи у кличному відмінку мають 

закінчення –о (мамо, сестро, Ларисо, Олексо, площе, але Сашо). Іменник м´якої групи, 

переважно ті, що є неофіційними іменами або виражають пестливе значення, у кличному 

відмінку набувають закінчення –у (графічно –ю): Олю, Женю, мамусю, доню.  

Звертаючись до особи на ім´я та по батькові, обидва іменники слід вживати у кличному 

відмінку: Катерино Григорівно, Олександро Миколаївно, Софіє Віталіївно, Олесе Василівно, 

Миколо Андрійовичу.  

 

Кличний відмінок 

Іменники І відміни 

Однина 

У кличному відмінку однини іменників першої відміни вживаються закінчення -о, -е, -є, -ю. 

а) О мають іменники твердої групи: дружино, Ганно, книжко, Михайлівно, перемого, сестро. 



  

 

б) Е мають іменники м’якої та мішаної груп, є — іменники м’якої групи після голосного та 

апострофа: /81/воле, земле, Катре, робітнице; душе, круче; Маріє, мріє, сім’є, Соломіє, а 

також Ілле. 

в) Ю мають деякі пестливі іменники м’якої групи: бабусю, Галю, доню, матусю, тітусю. 

 

Примітка. У звертаннях, що складаються з двох власних назв — імені та по батькові, обидва 

слова мають закінчення тільки кличного відмінка: Ганно Іванівно, Маріє Василівно. 

Множина 

У кличному відмінку множини іменники першої відміни мають форму, однакову з 

називним: баби, дочки, жінки, робітниці. 

Іменники ІІ відміни 

Однина 

Іменники другої відміни в кличному відмінку закінчуються на -у (-ю), -е. 

1. Закінчення -у мають іменники твердої групи (зокрема, із суфіксами -ик, -ок, -к-о), іншомовні 

імена з основою на г, к, х і деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий приголосний 

(крім ж): батьку, синку, /90/ ударнику; Джеку, Жаку, Людвігу, Фрідріху; погоничу, слухачу, 

товаришу, також іменники діду, сину, тату. 

2. Закінчення -ю мають іменники м’якої групи: Віталію, вчителю, Грицю, краю, лікарю, місяцю, 

пролетарю, розмаю, ясеню. 

3. Закінчення -е мають безсуфіксні іменники твердої групи, іменники м’якої групи із суфіксом -

ець та деякі іменники мішаної групи, зокрема власні назви з основою на ж, ч, ш, дж і загальні 

назви з основою на р, ж:Богдане, голубе, друже, козаче, мосте, орле, Петре, соколе, Степане, 

чумаче; женче (від жнець), кравче, молодче, хлопче, шевче (але: бійцю, знавцю); гусляре, 

Довбуше, маляре, стороже, тесляре, школяре. 

4. Прізвища прикметникового походження на -ів (-їв), -ов, -ев (-єв), -ин, -ін (-їн), як Глібов, 

Королів, Пушкін, Романишин, Тютчев, Чапаєв, Щоголів, при звертанні мають як форму 

називного, так і форму кличного відмінка: Глібов і Глібове та ін. 

Географічні назви, до складу яких входять зазначені суфікси, мають у кличному відмінку 

закінчення -е:Києве, Лебедине, Львове. 

 

Примітка 1. У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму кличного відмінка має 

як перше слово, так і друге, хоч друге слово може мати й форму називного відмінка: добродію 

бригадире (бригадир), пане лейтенанте (лейтенант). 

 

Примітка 2. У звертаннях, що складаються із загальної назви та імені, форму кличного 

відмінка набуває як загальна назва, так і власне ім’я: брате Петре, друже Грицю, колего 

Степане, пані Катерино, товаришу Віталію. 

 

Примітка 3. У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, форму кличного 

відмінка має тільки загальна назва, а прізвище завжди виступає у формі називного 

відмінка: друже Максименко, колего Іваничук, добродійко Скирда, товаришу Гончар. 

 

Примітка 4. У звертаннях, що складаються з двох власних назв — імені та по батькові, обидва 

слова мають закінчення кличного відмінка: Володимире Хомичу, Галино Іллівно, Маріє 

Василівно, Петре Кузьмичу, Ярославе Андрійовичу. 

Множина 

У кличному відмінку множини іменники другої відміни мають форму, однакову з 

називним: брати, робітники; діячі, товариші; краї, учителі, пролетарі; моря, села. 

Іменники ІІІ відміни 

Однина 

У кличному відмінку, що вживається переважно в поезії, іменники цієї відміни мають 

закінчення -е:вісте, любове, радосте, смерте. 



  

 

Множина 

У кличному відмінках множини іменники третьої відміни мають закінчення -і:відповіді, 

вісті, осі, тіні; ночі, подорожі. 

 

Іменник мати, який належить до ІІІ відміни, у кличному відмінку має закінчення -и (мати) в 

однині, та -і в множині (матері). 

 

Іменники ІV відміни 

Однина 

1. У кличному відмінках однини іменники четвертої відміни мають закінчення -я (після 

шиплячого -а): галченя, голуб’я, гуся, дитя, ім’я, козеня, плем’я; коліща, курча, лоша. 

Множина 

У кличному відмінках множини іменники четвертої відміни мають форму на -ят-а (після 

шиплячого -ат-а) й -ен-а: гусята, телята; курчата, лошата; імена, племена.  

 

21. Особливості запису цифрової інформації 

 

У ділових паперах доводиться мати справу зі значною кількістю числових назв. Вони 

вимагають спеціального оформлення. При складанні документів слід враховувати такі правила 

запису цифрової інформації: 

1.Прості кількісні числівники, які називають однозначне число (без вказівки на одиниці 

виміру), записується словом, а не цифрою: сім’я у складі трьох осіб, студентів повинно бути 

не більше чотирьох, між трьома фірмами укладено договір. 

2. Простий числівник на позначення часових меж записується словом: за два місяці до 

закінчення терміну дії контракту, випробування повинні тривати два-чотири місяці. 

3.Якщо простий числівник супроводжується найменуванням одиниць виміру, він 

записується цифрою: продано 10 центнерів цукру, відведена ділянка розміром 40 га. 

4.Складні й складені числівники записуються цифрами, крім таких випадків, коли ними 

починається речення: На заняттях були присутні 25 студентів. Двадцять п’ять студентів 

були присутні на заняттях. 

5.Цілі числа, які виражаються кількома знаками, прийнято записувати, розбиваючи їх на 

класи за допомогою пропусків. Місце пропусків залежить від системи обчислення (при 

десятковій – кожен четвертий знак: 50 000 т – 50 тис. т., 976 000 – 976 тис. 

6.Порядковий числівник, що передається арабськими цифрами, вводиться в текст з 

відмінковими закінченнями. Нарощення повинно складатися з однієї літери, коли закінчення 

має: два голосних: з 9-ї ранку; голосний та приголосний: на початку 80-х років; голосний та 

й: 6-й поверх; або з двох літер, коли закінчення має приголосний і голосний: 2-га редакція. 

7.До римських цифр літери не дописують: І квартал, на V етапі, з XVI сторіччя. 

8.При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове закінчення ставиться 

лише один раз (вироби 3, 4 і 5-го сортів, працівники 1, 2, 3-го цехів). 

9.Складні слова, перша частина яких – цифрове позначення, можуть писатися в 

документації комбіновано: 40-процентний – 40 %. 

10. Грошова сума записується спочатку цифрами, а в дужках – словами: в розмірі 35 

500 (тридцять п’ять тисяч п’ятсот) грн. 

11. Навчальні й фінансові роки мають такий зразок запису: у 1998/99 навчальному році. 

12. Запис дати в документах має такий зразок: 01.09.2000, 1 вересня 2000 року, перше 

вересня двохтисячного року. 

13. У діловому стилі приблизна кількість відтворюється дуже обмеженою кількістю 
зворотів: понад, до, над, більше, менше: до вересня 2001 р. 

14. Широко вживаються дробові числівники, але в усному мовленні вони мають таку 

відтворюваність: 



  

 

а) якщо ціла величина або чисельник позначається числами два, три, чотири, то ціла величина і 

знаменник матимуть закінчення -і: 2 3/7 – дві цілі три сьомі; 

б) якщо ціла величина або чисельник позначаються іншими числами, то ціла величина і 

знаменник матимуть закінчення -их: 15 6/7 – п’ятнадцять цілих шість сьомих. 

15. Якщо після числових значень стоїть позначення одиниці виміру, то числове значення 

завжди записують цифрами, позначення одиниці розташовують в одному рядку із числовим 

значенням величини (цілим або дробовим) без перенесення на наступний рядок. Між числом і 

позначенням одиниці залишають проміжок: 2 кВт; 1500 м; 20 °С; 5 %; 423,06 м; 2,85 кг; 12,3 

Ом. 

Винятки становлять позначення у формі єдиного спеціального знака – надрядкового індексу, 

перед яким проміжок не залишають: 20°; 40". 

Позначення одиниць не повинні змінюватися у множині. Після них крапку не ставлять, крім 

випадків, коли цього вимагає пунктуація (наприкінці речення); 

16. Якщо в тексті наводять інтервал числових значень або групу числових значень в однакових 

одиницях, то цю одиницю слід зазначати лише після останньої цифри: від 100,0 до 100,1 

кг;100,0 – 100,1 кг;100,0 ... 100,1 кг;5; 6.1; 7 м;2 × 3 × 9 мм. 

17. Для запису великих цифр використовують також змішаний спосіб, коли назви великих 

розрядів, що за походженням є іменниками, записують літерами й скорочено: 473 тис.; 5 млн; 

12 млрд (утім, ці іменники – частини числівників можна писати й повністю). Такий змішаний 

спосіб не лише допомагає скорочувати запис великих чисел, а й значно полегшує зорове 

сприйняття тексту. 

Згідно із ДСТУ 3582-97 скорочення слів млн та млрд подають без крапки, а скорочення 

слова тис. – з крапкою; 

18. У текстах, де наводять багато цифрових даних, що означають кошти, слово гривень, як 

правило, пишуть скорочено грн, крім випадків, коли це слово стоїть у кінці абзацу. Суми 

грошей більше однієї тисячі в текстах рекомендовано писати так: 5 тис. грн або 5 тис. 

гривень;1,5 млн грн або 1,5 млн гривень;2,5 млрд грн або 2,5 млрд гривень. 

Згідно із ДСТУ 3582-97 скорочення слова грн подають без крапки. 

19. Порядкові номери з’їздів, сесій пишуть або словами, або римськими цифрами (а не 

арабськими): Другий з’їзд, II з’їзд. 

 

22. Напишіть лист-відповідь офіційній установі 

АГРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "УКРАГРОКОМ" 

вул. Київська, 1, м. Новий Буг,                                                   Телефони: +38(5151) 9-34-17, 

Миколаївська обл., 55600, Україна                                                               +38(5151) 9-54-32 

 

№ 35 від 20 лютого 2017 року 

Шановна адміністраціє агрофірми "Нива"! 

Наша корпорація згодна постачити вам необхідну кількість універсальних зернових сівалок СЗ-

4,5 та СЗ-6 "Ярина".  

Основні технічні переваги сівалок: 

- наявність механічного редуктора, який дозволяє отримати 72 різні швидкості обертання 

висівних коліщат та забезпечує висів насіння різноманітних культур від 4,0 до 500 кг на гектар; 

- ящики для насіння великого об'єму, що дає змогу збільшити площу посіву за одиницю часу 

без простоїв під загрузку, а це призводить до економії пального більше 2-3 л/га та досягнення 

продуктивності 45-100 га за світловий день; 



  

 

- сівалки "Ярина" обладнані оригінальними штифтовими висівними коліщатами, які 

виготовлені з надміцної пластмаси та призначені для дрібнонасіннєвого та звичайного 

посівного матеріалу; 

- оригінальна конструкція сівалки дозволяє відсовувати рамку з насіннєпроводами і підставляти 

лоток для визначення більш точної норми висіву методом зважування або підрахунку насінин 

на погонний метр; 

- дводискові ( з взаємним зміщенням дисків) сошники з регульованим зусиллям тиску на ґрунт 

ефективно працюють як на погано підготованих так і на перезволожених посівних площах, а 

також забезпечують якісне загортання насіння при підвищених швидкостях; 

- загортачі для закривання відкритих посівних борозен і вирівнювання поверхні працюють без 

забивання навіть при великій кількості пожнивних залишків; 

- саме головне, що при посіві сівалка "Ярина" з шириною захвату 4,5 м завантажує модельний 

ряд тракторів ПМЗ та МТЗ на 100 %, а 6-ти метрова - трактори МТЗ-82.1 та МТЗ-1021, 1025. 

Технічні характеристики СЗ - 4,5 СЗ – 6 

Продуктивність (га/час) 5,4 7,2  

Ширина захвату (м) 4,5 6,0 

Кількість дисків (шт) 35 50 

Об'єм насін. ящика (дм3) 855 1100 

Маса (кг) 1800 1800  

Норма висіву насіння (кг/га) 4,0 - 500,0 

Пропонована ціна однієї сіялки 30000 гр. Доставка безкоштовна 

Сподіваємося на плідну співпрацю. 

 

Голова правління                            (Підпис)                                                        О.П.Гуцол 

 

Печатка 

 

 

23. Напишіть заяву на ім’я декана факультету. 

 

Деканові обліково-фінансового факультету  

Миколаївського національного  

аграрного університету 

проф. Вишневській О.М. 

студента групи № 3Б-1/1 

Полякова Віктора Леонідовича 

 

 

Заява 

Прошу дозволити мені не відвідувати заняття з 27 до 31 березня 2017 року у зв’язку із 

сімейними обставинами. 

 

 

23.03.2017                                                                                         Підпис 

 

 

24. Поняття державної мови. 

 

Нація – найвища форма організації суспільства, яку дотепер виробило людство на шляху свого 

поступу. Вона, як і будь-яка інша спільнота людей, не може ні сформуватись, ні існувати без 

спілкування її членів, без збереження ними історичної пам’яті, надбань духовності, 

самоусвідомлення, без ідентифікації – відчуття приналежності до цієї спільноти. Універсальним 



  

 

засобом здійснення всього цього є мова. Вона забезпечує єдність, функціонування й розвиток 

нації у просторовому й часовому вимірах.  

Мовні проблеми є актуальними в кожному суспільстві. Особливо гостро вони відчуваються в 

поліетнічних утвореннях, де переплітаються з економічними, соціально- політичними, 

національними, релігійно-конфесійними інтересами націй, народностей тощо. Майже два 

століття ведеться свідома боротьба за мову в Україні. Ця боротьба, що за останні роки набула 

масового характеру й одержала організаційне й законодавчо закріплене оформлення, 

породжена не тільки дією внутрішніх, національних процесів, є виявом загальносвітових 

тенденцій.  

Одним із найвищих виявів самоутвердження нації є державний статус її мови, який законодавчо 

забезпечує її функціонування в усіх без винятку сферах суспільного життя. Цей статус 

закріплений в Основному Законі держави – Конституції.  

Державна мова – 1) закріплена законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах 

державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, 

у державних закладах освіти, науки, культури, в сферах зв’язку та інформатики; 2) офіційна 

мова державних установ, мова освіти, науки, культури тощо. Мова, якою держава заявляє про 

свій суверенітет у міжнародному спілкуванні. 

Термін “державна мова” з’явився у часи виникнення національних держав. В 

однонаціональних державах немає необхідності юридичного закріплення державної мови. У 

багатонаціональних країнах конституцією (законодавством) статус державної, як правило, 

закріплюється за мовою більшості населення. У деяких країнах відповідно до їхнього 

територіально-етнічного складу статус державних надано двом і більше мовам (у Канаді, 

Фінляндії тощо – 2, Швейцарії – 4). Мовний режим європейських країн 

Таким чином, на сьогодні лінгвістична ситуація в Європі має такий вигляд: у багатьох кранах 

офіційною є одна мова (винятками є Бельгія, Ірландія, Швейцарія, Люксембург), але 

допускається існування інших мов без офіційного статусу. У міжнародній практиці термін 

“офіційна мова” використовується як синонім до терміна 9 “державна мова”. У демократичних 

країнах зі статусом однієї мови як державної забороняється дискримінація громадян за мовною 

ознакою.  

Статус державної мови надано українській за сприянням Товариства української мови ім. 

Т.Шевченка. 28 жовтня 1989 р. Верховною Радою УРСР прийнято “Закон УРСР “Про мови в 

Українській РСР”. Було складено й затверджено урядову програму розвитку української мови 

та інших мов в Україні до 2000 р.  

Державна мова в Україні 

1. Під державною мовою розуміється мова, якій державою надано правовий статус 

обов'язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя. Державною мовою в 

Україні є українська мова. 

2. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України.  

3. Державна мова є обов'язковою для застосування в діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, установ, організацій, підприємств 

незалежно від форм власності. 

4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, 

установи, організації, а також усі суб'єкти власності і господарювання зобов'язані створювати 

необхідні умови для користування громадянами України державною мовою. 

5. Державна мова є мовою міжнародних документів, що підписуються від імені України. 

6. Володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування є 

обов'язковою умовою для прийняття до громадянства України. Ця умова не поширюється на 

осіб, які мають психічні, фізичні вади (сліпих, глухих, німих та інших осіб). 

7. Єдиною формою застосування державної мови в усіх сферах суспільного життя України є її 

нормативна форма. Норми української мови встановлюються словниками української мови. 

Сучасне законодавство про державну мову. 



  

 

19 січня у Верховній Раді України був зареєстрований проект №5670 «Закону про державну 

мову», яким пропонується значно розширити і закріпити використання української мови як 

державної у ЗМІ, виробництві і розповсюдженні фільмів й серіалів, а також у сфері реклами і 

книговиданні. 

Проект «Закону про державну мову» №5670 поданий на розгляд парламенту 33 народними 

депутатами депутати з різних фракцій. 20 січня проект переданий на розгляд профільного 

комітету Ради - Комітету з питань культури і духовності. Закон має регулювати 

функціонування і застосування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя 

на всій території України. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та 

здійснення релігійних обрядів. 

 

25. Вимоги до написання розписки. 

 

Розписка – це документ для підтвердження певної дії, наприклад передавання й одержання 

документів, грошей або матеріальних піінюстей віл установи чи від іншої особи. Розписка 

укладається в одному примірнику. Суму в розписці записують цифрами, а в дужках - словами. У 

розписці не повинно бути жодних виправлень. 

Розписки можуть бути особистими (між особами) і службовими (між особою й установою або 

між установами). 

Розписка складається у довільній формі, проте має обов'язково містити такі реквізити. 

Реквізити розписки: 

- назва документа без крапки і лапок; 
- прізвище, ім'я, по батькові особи, яка лає розписку. Для службової розписки - повна 

назва організації та посада; 

- прізвище. Ім'я, по батькові особи, якій дасться розписка. Для службової розписки - повна 
назва організації та посада; 

- текст розписки, для чого вона дається (документи, гроші, матеріальні цінності; 
зазначається точне найменування і кількість предметів); 

- для службової розписки - назва документа, на підставі якого передано документи, 

матеріальні цінності тощо; 

- дата складання; 
- підпис укладача; 
- засвідчення (якщо йдеться про велику суму грошей) та паспортні дані 

отримувача. 

 

Розписка 

Я, викладач кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету, 

Котовенко Олена Семенівна, одержала від заступника декана з навчальної роботи Степаненка 

Геннадія Вячеславовича 10 (десяті.) персональних комп'ютерів ІВМ РС/АТ486 для встановлення в 

лабораторії. 

Підстава: наказ ректора № 112 від 01.09.16 . 

Викладач кафедри 

українознавства (підпис) О.С. Котоиеико 

 

26. Довідково-інформаційні документи (звіт, пояснювальна й доповідна записки, довідка, 

протокол, витяг з протоколу) 
 
До цієї групи документів належать: звіт, пояснювальна й доповідна записки, довідка, протокол, 

витяг з протоколу. 

 

Довідка – документ інформаційного характеру, що описує і засвідчує факти, події з життя й 

діяльності окремих громадян, різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств та 

подається на запит до іншої установи. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60953


  

 

Довідки поділяють: 

За змістом: 

-особисті (підтверджують той або інший біографічний чи юридичний 

факт із життя конкретної особи); 

службові (об'єктивно відображають стан справ конкретного структурного відділу чи установи, 

інколи містять таблиці, графіки, додатки. Якщо така довідка охоплює відомості з кількох 

питань, її текст може складатися із розділів). 

За місцем укладання: 

-зовнішні (направляються до іншої, як правило, вищої установи і підписуються керівником 

установи); 

внутрішні (подаються керівникові установи або на розгляд колегіального органу, підписуються 

лише укладачем і не потребують печатки).  

Реквізити довідки: 

- назва міністерства чи відомства, установи; 
-додаткові дані про організацію - адреса, телефони, факси, електронна адреса (для 

зовнішніх службових довідок); 

- дата, номер, місце укладання (для внутрішніх довідок); 
- назва документа, текст, підписи службових осіб; 
- печатка. 

 

 

Житлово-експлуатційне  

управління № 6 м. Одеса 

ДОВІДКА № 53/75 

04.11.16 м.Одеса 

Видана Демченко Тетяні Петрівні в тому, що вона проживає з 1 вересня 2010 р. за адресою: м. 

Одеса, вул. Набережна, 53, кв. 407/3. 

Видана для подання до Миколаївського національного аграрного унівсрситету. 

Начальник ЖЕУ № 6       М.П. Гнатко 

Секретар         С.В. Чикова 

 

Інформацію про інші довідково-інформаційні докумети дивитися у відповідях на питання 

№ 14, 15, 29. 

 

27. Особисті офіційні документи (автобіографія, резюме). 

 

Про автобіографію ідеться у питанні №7. 
 

Резюме – документ, у якому подаються відомості про освіту, трудову діяльність, професійний 

досвід, досягнення особи, яка його склала. Як правило, резюме складається для участі у конкурсі 

на заміщення вакантної посади. 

Вимоги до резюме - вичерпність та об'єктивність, достовірність відомостей про претендента, 

чіткість, структурованість, стислість (обсяг не більше однієї сторінки), грамотність і охайність 

викладу. 

Зазвичай потрібно подавати таки відомості: мета, освіта, досвід роботи, професійні навички, 

досягнення, особисті відомості, рекомендації. На конкретну вакансію бажано складати окреме 

резюме. 

Складаючи резюме, ви маєте виокремити не те, що ви хочете отримати і що вас цікавить 

особисто, а те, що ви можете запропонувати роботодавцеві, яку користь від вас матиме фірма. 

Розрізняють такі типи резюме: 

-хронологічне - зазначають перелік місць роботи у хронологічній послідовності, вказуючи 

посадові обов'язки, таке резюме демонструє кар'єрне зростання і професійний досвід; 



  

 

- функціональне - зауважують напрямок діяльності, обов'язки, навички і досягнення, цей 
тип резюме акцентує увагу на успіхах претендента; 

- комбіноване - не тільки демонструє кваліфікацію та досягнення, а й дозволяє отримати 
точне уявлення про хронологію трудової біографії. 

Структура резюме: 

1)назва виду документа (посередині); 

2)текст документа, який містить таку інформацію: 

- контакти (домашня, електронна адреси, телефон (робочий, домашній, стільниковий); 
- прізвище, ім'я (у називному відмінку) виділяють жирним шрифтом; краще писати 

спочатку ім'я, а потім прізвище; по батькові вказують, якщо претендент професор або академік; 

-мета написання документа (заміщення вакантної посади, участь у конкурсі, проекті); 

досвід роботи подають у зворотному порядку: від останнього місця роботи до попереднього, 

зазначаючи період роботи, назву установи, сферу її діяльності, посаду, посадові обов'язки, 

досягнення; відомості про тимчасову роботу, роботу за сумісництвом, якщо   вони   відповідають 

посаді, на яку претендує особа; 

Якщо досвід роботи відсутній, акцентують увагу на освіті й навичках. 

-освіта: повна назва навчального закладу, спеціальність, рік вступу і рік закінчення; 

факультативні тренінги, курси, семінари, які стосуються очікуваної посади; 

-професійні уміння і навички (опис кожної навички має бути підкріплений відповідним фактом: 

зазначають швидкість друкування, категорію посвідчення водія, комп'ютерні навички (конкретні 

пакети програм), володіння іноземною мовою (кількість балів ТОЕFL, GMAT, ІЕLTS, ТSE або 

інших офіційних тестів) тощо; 

-особисті відомості (рік народження, сімейний стан); 

-додаткова інформація (відомостіпро громадську діяльність, про членство у професійних 

об'єднаннях, зазначення можливості відрядження, ненормованого робочого дня); 

-вказівка на можливість надання рекомендацій (вислови «Рекомендації будуть надані на вимогу» 

або «За потреби подам рекомендації» можна вміщувати лише тоді, коли такі рекомендації 

насправді є). 

У цілому варто дотримувати міри, подаючи додаткову інформацію в резюме. 

 

Взірець хронологічного резюме: 

 

РЕЗЮМЕ  

ІРИНА БОРИСЕНКО 

тел. 2409805; 0509776954  

e-mail: iryna_borys@ukr.net 

Мета: заміщення вакантної посади керівника рекламного відділу.  

Кваліфікація: більше 5 років досвід роботи в галузі розроблення і її провадження стратегій Publik 

Relations компанії. Практичний досвід організації та проведення різноманітних заходів з РR. Досвід 

роботи: січень 1998 року – дотепер Компанія «Remcel». 

Начальник департаменту Publik Relations 

-Створення концепцій і програм заходів з Publik Relations. 

-Створення бюджету з Publik Relations. 

-Планування роботи департаменту. 

-Організація і проведення всіх корпоративних заходів з Publik Relations.  

Серпень 2007 року - Міжнародний центр інформації 

Січень 2009 року - Менеджер з Publik Relations 

Організація і проведення прес-конференцій. Участь у виставках. 

Створення і підтримка сайту організації. Липень 1992 року -Підприємство «Компкон». 

Серпень 2010 року - Менеджер з Publik Relations. 

Організація участі у виставках. 

Написання іміджевих, рекламних і аналітичних статей. 



  

 

Освіта: 

1997-2002 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність - філолог, 

спеціаліст української мови і літератури. 

Особисті відомості: 1980 року народження, заміжня, маю доньку 15 років. 

 

22.12.2016         (підпис) 

 

Взірець функціонального резюме 

 

РЕЗЮМЕ  

СЕРГІЙ ПАРХОМЕНКО 

тел. 5479945; 0678643245 

e-mail: sergej_parch@yahoo.com 

Мета: заміщення вакантної посади керівника планового відділу. 

Кваліфікація: Дипломований спеціаліст з бухгалтерського обліку з 15-річним досвідом складання 

фінансової звітності, включаючи рік незалежної ревізійної діяльності і п'яти років роботи у галузі 

виробничої бухгалтерії. Великий досвід керівної роботи й участі в розробленні проектів. 

Досвід роботи: 

Загальна бухгалтерія. Маю значний досвід управління фінансовими справами, пов'язаними з 

діяльністю підприємства. Складав кошторис поточних витрат і відігравав провідну роль у 

реорганізації структури бухгалтерського обліку звітності у відділах, забезпеченні удосконаленого 

аналізу й управління. 

Виробнича бухгалтерія. Значний досвід у розробленні нормативних витрат і ціноутворенні. 

Керівний і викладацький досвід. Організовував і проводив семінари з бухгалтерського обліку для 

керівного складу з метою підвищення фінансової відповідальності шляхом вивчення методів 

максимізації доходів і мінімізації витрат. Розробив систему контролю бюджету капіталовкладень з 

метою забезпечення найбільш ефективного використання основних фондів. 

Освіта: 

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. 2004. Спеціальність - 

бухгалтерський облік і аудит. 

Додаткова інформація: дипломований аудитор, член Асоціації фінансистів України. 

За потреби надам рекомендації. 

22.12.2016         (підпис) 

 

28. Наказ, вимоги до написання. 

 

Наказ — розпорядчий документ, що видається керівником установи, організації, 

підприємства на правах єдиноначальності та в межах його компетенції і стосується організа-

ційних або кадрових питань. 

Наказ видається на підставі й для виконання чинних законів, постанов і розпоряджень 

уряду, Президента, Верховної Ради, наказів і директивних вказівок вищих органів. Отже, 

він має як розпорядче, так і виконавче значення. 

Накази осягають широке коло питань виробничої і навчальної діяльності: організація 

праці (навчання); добір і розставлення кадрів; трудова (навчальна) дисципліна; заохочення 

до праці (навчання) тощо. 

За призначенням усі накази поділяють на накази щодо особового складу (кадрові) та накази 

із загальних питань (організаційні, із питань основної діяльності). 

У наказах щодо особового складу оформляють призначення, переміщення, звільнення, 

відрядження, відпустки, нагороди та стягнення працівників. Ці накази укладаються на 

підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, протоколів 

колеґійних органів тощо. \ 

Серед організаційних наказів розрізняють:  



  

 

 ініціативні, які видаються для оперативного впливу на процеси, що 

виникають усередині організації (підприємства); 

 на виконання розпоряджень керівних (вищих) органів; такі накази видаються при 

створенні, реорганізації або зліквідуванні структурних підрозділів, при затверджуванні 

положень про структурні підрозділ при підсумовуванні вислідів діяльності установ 

(організацій), затверджуванні планів тощо. 

Слід розрізняти специфіку укладання й оформлювання наказу, пам'ятаючи, що він складається 

з констатаційної та розпорядчої частин. Однак у наказах, що видають на виконання ухвал 

керівних (вищих) органів, часто не пишуть констаційної частини. Замість цього подають 

посилання на номер і дату вищого розпорядчого документа. Констатаційної частини може 

також не бути, якщо дії, запропоновані до виконання, не потребують роз'яснень, та з 

різнопланових питань. У таких випадках текст наказу складається з параграфів. 

Реквізити: 

1. Назва міністерства, якому підпорядковано організа 

цію, підприємство, установу (для державних). 

2. Повна назва організації, установи. 
3. Назва документа. 

4. Індекс (до номера з дефісом додають літери ВК (віддіі 

кадрів), номер наказу (посередині). 

5. Дата укладання (лівобіч). 

6. Назва населеного пункту, де розташоване підприємо 

тво, установа (правобіч). 

7. Заголовок «про...». 

8. Текст: 

— констатаційна частина містить такі складники: вступ (зазначають причину видання наказу); 

доведення (викладають основні факти); висновок (указують мету видавання наказу). Якщо 

підставою для видавання наказу є розпорядчий документ вищого органу (установи), то в 

констатаційній частині вказують назву, номер, дату й заголовок до тексту розпорядчого 

документа, а також передають зміст певного розділу статті документа вищого органу 

(установи), який є підставою для видавання конкретного наказу; 

— розпорядча частина починається словом «Наказую» і складається з пунктів, що поділяють 

на такі складники: дія, термін виконання та відповідальність за виконання. Кожний пункт 

наказу нумерують арабськими цифрами. 

Текст викладу розпорядчої частини подають у наказовій формі. Зокрема, кожний пункт 

починається з дієслова в інфінітивній формі («Зарахувати», «Призначити», «Здійснити», 

«Наголосити», «Звільнити» та ін.). Якщо ж фактові надається вагоміше значення, ніж особі, 

тоді вживають пасивну форму («Грубі порушення виявлено...»); активну форму вживають для 

вказування на ініціатора певної дії («...завідувач навчальної частини зобов'язаний...»). Як 

виконавець указується назва організації, підрозділу, службовець із зазначенням у Д. відмінку 

посади, прізвища та ініціалів. Якщо в одному пункті перелічують декілька осіб, то їхні 

прізвища вказують за абеткою. 

Якщо в розпорядчій частині значна кількість пунктів, то її оформляють у вигляді таблиці. В 

останньому пункті розпорядчої частини зазначають службовців, на яких покладено контроль 

за виконанням наказу (відповідно до службової ієрархії). 

9. Наприкінці кожного пункту зазначають підставу для його укладання (службова 
записка, рапорт, заява тощо). 

10. Посада першого керівника установи (лівобіч), його підпис, ініціали та прізвище 
(правобіч). 

11. Візи (якщо є) «Проект наказу внесено...», «Проект наказу погоджено...» 

Проект наказу погоджується: 

— із заступником керівника установи (підприємства); 
— з куратором питань, які зазначено в документі; 



  

 

— з. керівником структурного підрозділу, якого стосується пункт наказу; 
— з юристом організації, який засвідчує узгодження наказу із чинними правовими актами та 
розпорядженнями керівних установ. 

Окрім обов'язкових реквізитів, накази щодо особового складу залежно від їх змісту укладають за 

певними вимогами:  

1. У наказах про призначення, зарахування на роботу вказують: 

— на яку посаду; 
— до якого структурного підрозділу (відділу); 
вид прийняття (переведенням, відповідно до контракту, на постійну, тимчасову роботу або 

роботу за сумісництвом); 

— особливі умови (із прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим 

робочим днем й ін.); 

— умови платні (відповідно до штатного розпису). 

2. У наказах про переведення на іншу роботу зазначають: 

— з якої посади на яку; 
— вид, термін (постійно, тимчасово); 
— мотивування (реорганізація, скорочення, зліквідування підрозділу, дільниці, філії та 
ін.). 

3. У наказах про надання відпустки вказують:  

а) вид відпустки: 

—основна, щорічна; 

—додаткова, за тривалий стаж роботи на одному підприємстві; у зв'язку із зупиненням 

виробництва чи реорганізацією підприємства; як винагорода чи заохочення; 

— навчальна, академічна; 
— у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; хворобою; лікуванням; післяопераційною 
реабілітацією; пологами (декретна) тощо; 

— без збереження платні, через родинні обставини; за власний рахунок; 
б) загальна кількість календарних днів; 

в) дата (від якого числа, місяця, року до якого числа, 

місяця, року включно); 

г) термін, за який надають відпустку (для основної, щорічної та додаткової). 

4. У наказах про звільнення зазначають: 

— дату звільнення; 
— мотивування (вихід На пенсію; власне бажання; порушення закону, статуту 
підприємства; зліквідування організації, установи й ін.) із зазначенням відповідної 

статті КЗпП чи інших кодексів, законів, статутів. 

Начальник чи інспектор відділу кадрів або посадовець зобов'язані ознайомити зі змістом 

наказу осіб, прізвища яких фігурували в документі, а ті мають розписатися в оригіналі, 

зазначивши дату ознайомлення. 

Наказ набуває чинності з часу його підписання керівником установи, закладу, підприємства. 

 

Зразок наказу: 

 

Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний університет ім. В. Каразіна 

НАКАЗ 

№ 94-ВК 

17.10.07 м.Харків 

щодо особового складу 

1. ЗАРАХУВАТИ: 

1.1 Біленко Ларису Глібівну на посаду викладача історії України від 17.10.07 з окладом 

відповідно до штатного розпису. 



  

 

Підстава — заява Біленко Л. Г. 

1.2 Кардаша Григорія Юрійовича на посаду старш. лаборанта каф. соціології за 

сумісництвом від 18.10.07 з окладом відповідно до штатного розпису. 

Підстава — заява Кардаша Г. Ю. 

2. ПЕРЕВЕСТИ: 

Вєтрову Ганну Іллівну, вахтера гурт. Л? З, на посаду гардеробниці навч. корпусу від 

19.10.07 до 30.03.07 у зв'язку з капітальним ремонтом гуртожитку. 

Підстави: 1) доповідна записка коменданта гурт. № З Фесенко С. О.; 

2) заява Вєтрової Г. І. 

3. НАДАТИ: 

3.1 Беремесенкові Антону Олександровичу, водієві вантажівки ГАЗ-53, тарифну відпустку 

від 20.10 до 21.11.07 (на 24 робочі дні) за термін роботи. 

Підстави: 1) графік відпусток; 

2) заява Беремесенка А. О. 

3.2 Завалій Валерії. Корніївні, доц. каф, української мови, 

декретну відпустку від 19.10.07. 

Підстава — заява Завалій В. К. 

4. ЗВІЛЬНИТИ: 

Комар Олександру Михайлівну, проф. каф. історії України, у зв'язку із завершенням терміну 

дії контракту від 11.10.07. 

Підстави: 1) контракт від 26.08:99;  

2) заява Комар О. М. 

 

Ректор     (підпис)    Г.Б.Лобан 

 

 

29. Особливості написання протоколу та витягу з протоколу. 

 

Протокол – документ колегіальних органів, у якому фіксується місце, час і мета проведення 

зборів, конференцій, засідань, нарад, обговорень тощо, склад присутніх, зміст доповідей, виступів, 

що заслухані, та ухвали з обговорених питань. 

Групи протоколів: стислі, де фіксуються лише ухвали; повні, що містять, крім ухвал, виступи 

доповідачів та інших учасників зборів, нарад, засідань; стенографічні, де усі виступи записані 

дослівно. 

Реквізити протоколу: 

-назва виду документа (протокол); 

-порядковий номер протоколу; 

-назва зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їх характеру 

(загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада тощо); 

-назва підприємства, організації, де відбуваються збори; 

-дата, місце проведення зібрання; 

-кількісний склад учасників. Якщо учасників багато, то досить вказати 

кількість присутніх і додати до протоколу реєстраційний лист; 

посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів 

президії); 

-порядок денний (у називному відмінку); 

-текст. 

-перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок. 

-підписи керівників зборів, конференції, засідання або паради (голови й 

секретаря). 



  

 

Текст протоколу, складений на підставі виступів учасників зібрань, мас бути стислим, точним, 

зрозумілим, лаконічним. Він складається з позицій відповідно до пунктів порядку денного. 

Позиції формулюються так: СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ. 

Слово «СЛУХАЛИ» пишуть в одному рядку з цифрою, що позначає порядок питання, ставлять 

після нього двокрапку. Ініціали й прізвище доповідача треба писати з нового рядка в називному 

відмінку, підкреслювати, а 

після прізвища ставити тире й викладати зміст доповіді за формою прямої мови. Якщо наявний 

текст доповіді, це необхідно позначити виноскою «текст доповіді додається». 

Нижче занотовують питання та відповіді на них. Слова «УХВАЛИЛИ», «ВИСТУПИЛИ», 

«СЛУХАЛИ» треба писати (друкувати) великими літерами з нового рядка. Після них ставлять 

двокрапку. Слово «УХВАЛИЛИ» пишуть після попереднього тексту великими літерами з нового 

рядка. 

Якщо в ухвалі є різні за характером питання, то їх виділяють у групи, позначені арабськими 

цифрами. 

 

Протокол № 10 

зборів орендного аграрного товариства «Лан». 

12.12.16 м. Миколаїв 

Голова: Руденко С.М.  

Секретар: Токарева А.М.  

Присутні: (список додано).  

Відсутні: немає. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звіт з виробничо-фінансової діяльності підприємства за 2016 р. (повідомлення головного 

бухгалтера С.В. Марченка). 

2. Затвердження складу комісії з питань контролю дисципліни (повідомлення заст. директора С. 

М. Руденка). 

І. СЛУХАЛИ: 

Марченко С.В. доповів про порядок підготовки й складання річного зніту, про завдання 

працівників обліку. 

ВИСТУПИЛИ: 

Грищенко Л.Я. - вказав на необхідність ретельної підготовки матеріалів звіту. 

Коваль Г.М. - запропонувала закінчити складання звіту до 10 січня 2017 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Усім працівникам відділу обліку забезпечити своєчасну підготовку й 

високу якість матеріалів звітів про виробничо-фінансову діяльність товариства 

за 2012 р. 

2. Подати річний звіт до Обласної статистики не пізніше 10 січня 2017 р. 

II. СЛУХАЛИ: 

Руденка С.М. - пропозиція включити до складу комісії 15 осіб. 

УХВАЛИЛИ: 

До 20.01.2017 р. створити комісію з контролю дисципліни в товаристві у складі 15 осіб. Список 

додається. 

ДОДАТОК: реєстраційний список на одній сторінці в одному примірнику. 

Голова   (підпис)   С.М. Руденко 

Секретар.   (підпис)   А.М. Токарева 

 

Витяг з протоколу – один з наймасовІших видів документації, що надсилається (передасться) 

окремим особам (підприємствам). 

Його складають та передають (або надсилають) окремим особам чи підприємствам на їхню 

вимогу. У протоколі, з якого зроблено витяг, вказують підставу, кому й коли подано чи надіслано 

витяг. 



  

 

Реквізити витягу з протоколу: 

-назва виду документа; 

-номер протоколу; 

-заголовок, де зазначається назва заходу, структурного підрозділу чи 

установи; 

-дата засідання; 

-текст; 

-підписи голови та секретаря зборів, які підписали оригінал; 

-печатка; 

-засвідчення витягу ( витяг є копією, тому засвідчується, як будь-яка 

копія). 

 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання профспілкового комітету МНАУ 

від 11 березня 2016 року 

 

СЛУХАЛИ: заяву Михайленка Ю.І. з клопотанням про виділення путівки до лікувально-

профілактичного санаторію «Пуща-Водиця». 

УХВАЛИЛИ: виділити Михайленкові Ю.І. путівку до названого санаторію. 

 

Оригінал підписали: 

Голова засідання    (підпис)    Л. Р. Прокіпко 

Секретар    (підпис)    Н. І. Братчик 

 

30. Мова і мовлення. Визначення понять. 

 

Мова – засіб спілкування. Це система членоподільних звукових знаків і правил їх 

комбінування, що історично склалася на задоволення потреб спілкування і вираження всієї 

сукупності знань та уявлень людей про оточуючу дійсність. Спілкуючись між собою, люди 

користуються реченнями. Речення – основна одиниця спілкування. Мова є основною формою 

національної культури і насамперед першоосновою літератури. Мова існує у вигляді 

різноманітних актів мовлення , повторюваних усно й фіксованих за допомогою письма. 

Конкретне використання мовних засобів у практичній діяльності людей називається 
мовленням (мова в дії). Основу мови і мовлення становить мовленнєва діяльність. Мовленнєва 

діяльність можлива лише в суспільстві, зумовлюється його потребами. 

До мовлення належать говоріння (мовленнєвий акт) і результати говоріння (текст). Правомірно 

говорити про мовлення окремої людини, про мовлення молоді, усне побутове мовлення, 

художнє мовлення тощо. Усе це — різне використання можливостей мови. 

Для того щоб краще зрозуміти різницю між мовою і мовленням, Фердинанд де Соссюр наводив 

аналогію з шахами. Шахова дошка, шахові фігури та правила шахової гри — мова; конкретне 

розігрування шахової партії — мовлення. 

Основні параметри мови і мовлення 

Загалом мову і мовлення розрізняють за такими параметрами: 

1. Мова — явище загальне, абстрактне; мовлення — конкретне. Загальне (мова) реалізується в 

конкретному (мовленні). Конкретність мовлення виявляється в тому, що його можна чути, 

записати на магнітну стрічку, бачити і прочитати (якщо йдеться про текст). Мову 

безпосередньо спостерігати неможливо. Саме тому лінгвіст має справу з мовленням (вивчає 

звучне мовлення або тексти). Завдання лінгвіста "добути" з мовлення мову. 

2. Мова — явище відносно стабільне, довговічне, загальноприйняте; мовлення — динамічне 

(рухливе), випадкове й унікальне. Так, наприклад, сучасна українська літературна мова 

охоплює період від І. Котляревського до наших днів, її норми (орфоепічні, орфографічні, 

лексичні та граматичні) є відносно стабільними й загальноприйнятими. У мові немає помилок, 



  

 

у ній усе правильно. У мовленні люди можуть припускатися помилок. Мову можна порівняти з 

написаною композитором симфонією. Під час виконання симфонії (мовлення) хтось із 

музикантів помилково може "взяти" не ту ноту. Зрештою, і весь твір по-своєму може бути 

"прочитаний" і зінтерпретований диригентом. 

Унікальність мовлення полягає у своєрідному використанні мовних засобів, у вживанні 

оказіональних (випадкових) слів, словоформ, словосполучень тощо. Наприклад, в одній поезії І. 

Драча є така фраза: Вагітна скрипка стане породіллю. Українська мова словосполучення вагітна 

скрипка не допускає, однак в оказіональному поетичному мовленні І. Драча воно виявилося 

високохудожнім та ефективним (яскраво передає ситуацію очікування гри на скрипці, бажання 

скрипаля відтворити, а слухача почути її мелодійні звуки).  

3. Мова — явище психічне, а мовлення — психофізичне. Мова існує в індивідуальних мозках, у 

душах, у психіці людей, які становлять певну мовну спільність. Мовлення, крім психічного, має 

ще фізичний (фізіологічний) аспект, пов'язаний із його породженням і сприйманням. Особливо 

помітний цей аспект при звуковій (акустичній і фізіологічній) характеристиці мовлення. 

Мовлення можна характеризувати за темпом, тембром, тривалістю, гучністю, артикуляційною 

чіткістю, акцентом тощо. 

4. Мовлення — лінійне, мова — нелінійна. Мовлення розгортається в часі. Для того щоб 

вимовити якусь фразу, потрібен певний часовий проміжок, бо слова вимовляються послідовно 

одне за одним. А в мові всі звуки, слова, словоформи тощо існують одночасно. На відміну від 

мовлення, мова має ієрархічну будову. 

Дехто з мовознавців протиставляє мову мовленню, як соціальне індивідуальному. Насправді і 

мова, і мовлення — явища соціальні, бо основна функція мови — бути засобом спілкування, і 

люди розмовляють (користуються мовленням) не для того, щоб демонструвати своє вміння 

говорити, а щоб передати комусь якусь інформацію. Щоправда, мовлення має й індивідуальний 

аспект. Воно є індивідуальним за виконанням, завжди належить конкретним людям. 

Індивідуальність мовлення проступає у відборі мовних елементів, в улюблених синтаксичних 

конструкціях, у частотності вживання мовних засобів, у мимовільних чи навмисних 

порушеннях мовних норм тощо. 

Про первинність між мовою і мовленням, мова і мислення 

З історичного погляду мовлення первинне, а мова вторинна. Спершу виникали в мовленні 

окремі слова, фрази тощо, а згодом із фактів мовлення склалася мова. З погляду сучасності, 

навпаки, мовлення твориться з фактів мови: для вираження думки мовець відбирає з мови 

необхідні мовні одиниці й оформляє їх у фразу за наявними в мові граматичними правилами. 

Однак слід пам'ятати, що мова і мовлення тісно пов'язані між собою: мова не тільки породжує 

мовлення, стримує його неспинну стихію, а й живиться ним, змінюється, розвивається під його 

впливом. У мовленні з'являється нове, оказіональне, яке з часом може проникнути в мову, стати 

фактом мови. 

 

31. Обліково-фінансові документи (акт, доручення, розписка). 

 

Дивитись відповіді на питання №18, 19, 25. 

 

32. Написати оголошення на сільськогосподарську тематику. 

 

Оголошення 

20 квітня 2017 року о 10.00 у приміщенні Миколаївського міського палацу культури 

«Корабельний» (пр. Богоявленський, 328) відбудеться І Міжнародна конференція й виставка 

«Птахівництво, 2017». 

До участі запрошуються працівники птахівничих підприємств. 

Проїзд: трам. №6, 7 до зуп. «вул. Васляєва», трол. №2, маршрутки 43, 63, 12, 20, 21.  

Програма конференції, вимоги щодо оформлення матеріалів і оплати містяться на сайті 

http://www.poultryukraine.com. 

http://www.poultryukraine.com/


  

 

Тел. для довідок: 8 (0512) 60-05-75 

 

33. Виберіть прийменники для утворення словосполук. 

 

Працювати (в, у, на) полі – працювати в полі 

 

34. Правильно використайте прийменник у назвах документів. 

 

Договір про майнову відповідальність 

 

35. Напишіть звіт про проходження практики. 

 

Звіт про проходження практики в окремому документі.  
 

36. Напишіть лист-запит до офіційної установи 

 

АГРОФІРМА «НИВА» 

вул.Голосіївська, 7, оф. 5/1,                                                      Телефони: +38(044) 251-45-82,  

корп.2 (бізнес центр "Рент Хаус"),                                                             +38(044) 251-45-83  

м. Київ, 03039, Україна  

 

№ 29 від 12 лютого 2017 року 

Шановна адміністраціє агротехнічної корпорації "Украгроком"! 

Наша фірма є одним із провідних виробників і переробників сільгосппродукції. Зважаючи на 

виробничі потреби, нам необхідно придбати значну кількість універсальних зернових сівалок 

СЗ-4,5 та СЗ-6 "Ярина". Чи не змогли б Ви надати нам комерційну пропозицію на постачання 

таких сівалок? У пропозиції просимо повідомити ціни на замовлення сівалок СЗ-4,5 та СЗ-6 

"Ярина" на рік. Просимо також вказати вартість транспортування. 

Чекаємо на Вашу докладну пропозицію. 

Заздалегідь вдячні. 

 

Директор                                              (Підпис)                                                        М.М.Дубей 

 

Печатка 

 

37. Доберіть до іменників дієслова професійного мовлення, які є нормативними 

(допомогу…, можливість) 

 

Надати допомогу, дати можливість. 

 

38. Утворіть словосполучення, дібравши необхідні іменники (Гарантувати…). 

 

У значенні «давати гарантію»: гарантувати безпеку, гарантувати право на освіту. 

У значенні «захищати від чогось»: гарантувати країну. 

(З Академічного словника української мови в 11-ти томах) 

 

39. Складіть офіційне доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей. 

 

Доручення 

м.Миколаїв            двадцять четверте лютого дві тисячі сімнадцятого року 



  

 

Агрофірма «Нива» в особі директора Михайла Максимовича Дубея доручає отримати 

агротехніку від агротехнічної корпорації "Украгроком" та підписати відповідні бухгалтерські 

документи Горобцеві Андрію Борисовичу за його паспортом, серії ЕО № 483623 видано РВ 

ММУ м. Миколаїва 23 січня 1998 року прописано за адресою вул. Нікольська, 20, кв. 36. 

Перелік агротехнічних засобів: 

1. Сівалки СЗ-4,5 та СЗ-6 "Ярина" (2 одиниці). 

2. Трактори ДТ-75 в (3 одиниці). 

Повноваження з цього доручення не можуть бути передані іншим особам. 

Доручення видане терміном на місяць, тобто до двадцять четвертого березня дві тисячі 

сімнадцятого року. 

Доручення зареєстроване за №12 

Підпис                                                                                                                  засвідчую 

Директор агрофірми «Нива»                                                                              Підпис 

Головний бухгалтер                                                                                             Підпис 

Печатка 

 

40. Напишіть автобіографію. 

 

Необхідна особиста інформація! Ось приклад написання.  

 

Автобіографія 

Я, Коваленко Тетяна Сергіївна, народилася 2 січня 1973 року в с. Мар'янівка Баштанського 

району Миколаївської обл. 

З 1986 по 1997р. навчалася в Мар'янівській середній школі. Після закінчення якої вступила до 

Миколаївського державного педагогічного інституту. Там і визначилося коло моїх інтересів, 

зокрема захопилася філологією. Предметом моїх досліджень в інституті були фонетичні процеси, 

а саме - чергування приголосних звуків. 

З 2002 року викладач українського ділового мовлення Миколаївського сільськогосподарського 

інституту, а з 2007 - доцент кафедри українознавства Миколаївського державного аграрного 

університету. Нині доводиться більше уваги приділяти економічній термінології та діловому 

мовленню, вивчати їхні особливості. 

Люблю подорожувати і читати якісну художню літературу. 

Склад сім'ї: 

Чоловік, Коваленко Сергій Вікторович, 1973 р.н,, приватний підприємець. 

Син, Коваленко Артем Сергійович, 2001 р.н., учень 10 класу Миколаївської ЗОШ № 1. 

23.12.2016.                                                                                                           (підпис) 
 

41. Складіть акт про списання малоцінного інвентарю на сільськогосподарську тематику. 

 

Агрокорпорація «Степова»                      ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                                                                     Генеральний директор агрокорпорації А. Л. Рисін 

Акт № 207 

про списання малоцінного інвентарю 

16.05.16                                                                                                            . Миколаїв 

Підстава: наказ № 26 генерального директора агрокорпорації від 12.05.16 

Комісія у складі: 

Голова: завідуючий господарчою частиною Коваленко Григорій Дмитрович 

Члени комісії:  

1. Заступник генерального директора Швачко Олексій Андрійович 

2. Бухгалтер Василевська Надія Валентинівна 

У результаті проведення перевірки встановлено: 

Стан сільськгосподарського інвентарю у такому складі:  



  

 

вила – 5 одиниць;  

граблі – 4 одиниці;  

лопати – 3 одиниці  

можна вважати незадовільним. 

Комісія пропонує списати зазначений інвентар на підставі неможливості його використання. 

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність; їх взято на 

зберігання кожною зі сторін. 

Голова комісії                                   (Підпис)                                                Г.Д.Коваленко   

Члени комісії                                    (Підпис)                                                О.А.Швачко     

                                                            (Підпис)                                                Н.В.Василевська 

Печатка 

 

42. Утворіть словосполучення, дібравши до прикметників іменники: Чисельний / 

Численний (перевага, заходи, досліди) 

 

Чисельна перевага, численні заходи, численні досліди. 

 

43. Напишіть особисте доручення. 

 

Доручення 

Я, Поляков Віктор Леонідович, доручаю Степанченко Андрію Петровичу отримати в 

бухгалтерії університету належні мені гроші для відрядження згідно з наказом 141 від 12.02.17. 

Доручення дійсне до 1 березня 2017 року. 

13 лютого 2017 р.                                       (Підпис)                                                 В.Л.Поляков 

Підпис студента В.Л.Полякова засвідчую: 

Декан обліко-фінасового факультету                 (Підпис)                               О.М.Вишневська 

13 лютого 2017 р. 

 

44. Утворіть прикметники до поданих слів: Дві, зміна. 

 

Некоректно сформульоване питання. Можливо, треба утворити прикметники від 

поданих слів, а не до, як звучить у завданні. Уточніть у свого викладача. Якщо від, то: 

 

дві – подвійні, зміна – змінний. 

 

45. Напишіть супровідний лист. 

 

АГРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ "УКРАГРОКОМ" 

вул. Київська, 1, м. Новий Буг,                                                   Телефони: +38(5151) 9-34-17, 

Миколаївська обл., 55600, Україна                                                               +38(5151) 9-54-32 

 

№ 35 від 20 лютого 2017 року 

Шановна адміністраціє агрофірми "Нива"! 

Надсилаємо замовлені сівалки СЗ-4,5 та СЗ-6 "Ярина" у кількості 2-х одиниць загальною 

вартістю 60000 гр. 

Щиро вдячні за співпрацю. 

 

Голова правління                            (Підпис)                                                        О.П.Гуцол 



  

 

 

Печатка 

 

46. Напишіть доповідну записку звітного характеру на ім’я керівника підприємства. 

 

Керівникові  

сільськогосподарського ТОВ «Відродження» 

Чіпаку І.І. 

керівника транспортного відділу 

Криленка П.М. 

 

Доповідна записка 

Доводжу до Вашого відома, що згідно з наказом №28 від 3 вересня 2016 року було здійснено 

технічну перевірку наявної в експлуатації агротехніки, у результаті якої було виявлено, що в 

трактора ДТ-75 пошкоджено мотор СМД-14. Його було замінено на новий СМД-18Н, вартість 

якого становить 20000 (двадцять тисяч) грн. 

 

22.02.17                                                                                                   (Підпис) 

 

47. Напишіть складну заяву на ім’я ректора вашого навчального закладу. 

 

Ректорові  

Миколаївського національного  

аграрного університету  

професору Шебаніну В. С.  

студента групи № 3Б-1/1 

Полякова Віктора Леонідовича  

 

Заява 

Прошу перевести мене на заочну форму навчання у зв’язку із влаштуванням на роботу до ТДВ 

«Миколаївська агропромтехніка». 

До заяви додаю: 

1) довідку з місця роботи; 
2) залікову книжку. 

 

 

26.08.2016 р.                                                                                                              (Підпис) 

 

 

48. Утворіть повні назви від складноскорочених слів і абревіатур: сільрада, АПК 

 

Сільрада – сільська рада; АПК – агропромисловий комплекс. 

 

49. Напишіть пояснювальну записку на ім’я декана факультету. 

 

Деканові обліково-фінансового факультету  

Миколаївського національного  

аграрного університету 

проф. Вишневській О.М. 

студента групи № 3Б-1/1 

Полякова Віктора Леонідовича 

 



  

 

Пояснювальна записка 

Доводжу до Вашого відома, що причиною пропусків занять з 21.02.17 до 24.02.17 став приїзд моїх 

родичів на обстеження в лікарні. 

 

13.02.2016 р.                                                                                                                       (підпис) 

 

50. Складіть доповідну записку інформаційного характеру. 

 

Керівникові  

сільськогосподарського ТОВ «Відродження» 

Чіпаку І.І. 

керівника транспортного відділу 

Криленка П.М. 

 

Доповідна записка 

Доводжу до Вашого відома, що працівник відділу Петренко О. В. систематично запізнюється 

на роботу й знаходиться на робочому місці у нетверезому стані. Прошу вжити заходів до студента 

Петренка О. В. 

 

22.02.17                                                                                                   (Підпис) 

 

 

51. Напишіть характеристику на свого однокурсника. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Скляренко Олени Дмитрівни, 

студентки групи № 3Б-1/1 

обліково-фінансового факультету  

Миколаївського національного  

аграрного університету 

1984 року народження 

Скляренко Олена Дмитрівна навчається на 1 курсі обліково-фінансового факультету. 

Під час навчання зарекомендувала себе як добросовісна старанна студентка, яка постійно 

працює над підвищенням рівня знань. Вона виступає з науковими доповідями на конференціях, 

активна на семінарських заняттях, бере участь у підготовці та проведенні тематичних заходів, 

систематично відвідує пари, першу сесію склала на відмінно. 

Скляренко О. Д. має добрі організаторські здібності, старанно виконує обов’язки старости 

групи, є заступником голови студентської ради факультету. Користується повагою та 

авторитетом у викладачів та студентів. За активну громадську діяльність вона отримала 

грамоту від ректора університету й подяку від декана факультету.  

Характеристика видана для пред’явлення в стипендіальну комісію. 

21.01.2017 

Куратор  групи № 3Б-1/1                          (підпис)                                                          О. П. Пташник 

Заступник декана                                          (підпис)                                                         В. М. Стамат 

 

52. Напишіть запрошення на виставку-ярмарок сільгосппродукції. 

 

Запрошення 

 

Шановний Валентине Петровичу! 



  

 

Миколаївське обласне об’єднання сільськогосподарських підприємств запрошує Вас взяти 

участь у виставці-ярмарку «Урожай майбутнього, 2017», яка відбудеться 10 квітня 2017 у парку 

Перемоги.  

Початок роботи виставки об 11.00. 

Іхати: тролейбусом №6, маршрутками №13, 40, 56, 62. 

 

Керівник об’єднання                               (підпис)                                  К. Т. Сомов 

 

53. Доберіть антоніми до поданих термінів: 

 

актив – пасив 

 

54. Замініть прикметники іншомовного походження власне українськими:  

 

локальний – місцевий 

 

55. Складіть акт на сільськогосподарську тематику. 

 

Агрофірма «Нива»                      ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                                                                     Директор агрофірми М. М. Дубей 

Акт № 207 

про результати випробування нової агротехніки 

28.02.16.                                                                                                             Миколаїв 

Підстава: наказ № 21 директора агрофірми від 27.02.16 

Комісія у складі: 

Голова: завідуючий технічним відділом Сколиков Анатолій Борисович. 

Члени комісії:  

1. Заступник директора Громов Петро Кирилович; 

2. Старший механік Кравець Олег Михайлович. 

У результаті проведення випробування встановлено: 

1. Сівалка СЗ-4,5 (1) знаходиться в робочому стані й має високу продуктивність праці. 

2. Сівалки СЗ-6 "Ярина" (2) знаходяться в робочому стані й мають високу продуктивність 

праці. 

Комісія рекомендує нову агротехніку для використання у сільськогосподарській діяльності 

фірми. 

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність; їх взято на 

зберігання кожною зі сторін. 

Голова комісії                                   (Підпис)                                                А.Б.Сколиков   

Члени комісії                                    (Підпис)                                                 П.К.Громов     

                                                            (Підпис)                                                О.М.Кравець 

Печатка 

 

56. Утворіть, де це можливо, від поданих прикметників всі форми вищого й найвищого ступенів 

порівняння: дбайливий, мертвий. 

 

Дбайливий 

Вищий ступінь порівняння: дбайливіший, більш дбайливий, менш дбайливий. 

Найвищий ступінь порівняння: найдбайливіший, щонайдбайливіший, найбільш дбайливий, 

найменш дбайливий. 

 

Від прикметника мертвий не можна утворити ступені порівняння, оскільки він називає сталу 

ознаку предмета. 



  

 

 

57. Запишіть слова (відповідно до норм орфографії) разом, окремо чи через дефіс: 

блок/система, людино/день. 

 

Блок-система (пишемо через дефіс, тому що іменник з другою відмінюваною частиною, в 

якому перше слово підкреслює особливість предмета, названого другим словом); 

людино-день (пишемо через дефіс, тому що цей іменник означає складну одиницю виміру). 

 

58. Запишіть слова разом, окремо чи через дефіс. Поясніть їх написання: 

нижче/підписаний, аграрно/сировинний. 

 

Нижчепідписаний (це складний прикметник, в якому першою складовою є прислівник, а 

другою – дієприкметник). 

Аграрно-сировинний (це складний прикметник, утворений з двох прикметникових основ, які 

називають поняття, не підпорядковані одне одному(між цими основами можна вставити 

сполучник і). 

 

59. Замініть пропоновані терміни українськими відповідниками: аргумент, ідентичний 

 

Аргумент – твердження, доказ, підстава 

Ідентичний – тотожний, однаковий, такий самий. 

 

60. Поясніть лексичне значення поданих термінів: податки, самокупність. 

 

Податки – це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які 

сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених 

законодавством. 

Самоокупність – це принцип господарювання, за яким підприємство (фірма, компанія, 

об'єднання тощо), всі свої витрати і видатки на виробництво і реалізацію товару (продукції, 

робіт, послуг) покриває за рахунок коштів, одержаних від його реалізації. 

 

61. Правильно утворіть словосполучення, узгодивши іменники з числівниками: мільйон 

(громадяни). 

 

Мільйон громадян 

 

62. Подані слова поставте у родовому відмінку: колектив, гектар, зошит. 

 

Колективу, гектара, зошита. 

 

63. Доберіть терміни, характерні вашій спеціальності (8-10 термінів). Поясніть їхнє 

лексичне значення. 

 

Бюдже т (з франц. budget, давн. франц. Bougette — «шкіряний гаманець») — грошове 

вираження збалансованого розписудоходів і видатків держави, адміністративно-територіальної 

одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за певний період. 

Пода тки — це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які 

сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених 

законодавством. 

Оподаткування — законодавчо врегульований процес встановлення та утримання податків у 

країні, визначення їхніх розмірів і ставок, відповідних об'єктів 

Податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення і стягненняподатків. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82


  

 

О блік — віддзеркалення господарської або іншої діяльності підприємства на підставі 

документів в різних вимірниках (кількісних і (або) якісних).  

Маркшейдерський облік (рос. маркшейдерский учет, англ. surveying accounting, surveying 

record keeping, нім.markscheiderische Erfassung f) – облік стану та руху промислових запасів, 

втрат та розубоження корисних копалин в надрах, видобутої корисної копалини і обсягів 

гірничих робіт, виконаних за певний час. 

Ревізія – метод наступного контролю за виробничою та фінансово-господарською діяльністю 

підприємства, в процесі якого вста-новлюється законність, достовірність та економічна 

доцільність здійснених господарських операцій, перевіряється стан бухгалтерського обліку, 

його відповідність наказу про облікову політику, діючим стандартам обліку.  

Рентабельність – якісний показник ефективності виробництва та реалізації на підприємстві; 

характеризує рівень віддачі витрат і ступінь використання засобів в процесі виробництва та 

реалізації продукції (робіт, послуг).  

Облігація — борговий цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і 

підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в 

передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого відсотка.  

Ціна брутто – ціна, підрахована без урахування додаткових націнок, наприклад, ціна акції на 

фондовому ринку без урахування комісійних, сплачених брокеру.  

 

64. Поясніть значення поданих професіоналізмів: «гнати липу», «ведмеді». 

 

Гнати липу – брехати, обманювати, вводити в оману, робити підробку. 

Ведмеді – незграбні, грубі люди. 

 

65. Запишіть прізвища українською мовою: Лермонтов, Бестужев. 

 

Лермонтов (рус.) – Лермонтов (укр.),  

Бестужев (рус.) – Бестужев (укр.) 

 

66. Провідміняйте подані числівники. Поясніть особливості відмінювання. Шість, 

вісімнадцять. 

 

Числівники шість і вісімнадцять є кількісними і відмінюються відповідно до правопису, як 

числівник п’ять. В усіх непрямих відмінках ці числівники мають паралельні відмінкові форми. 

 

Називний відмінок Шість 

 

вісімнадцять 

Родовий відмінок шести, шістьох вісімнадцяти, 

вісімнадцятьох 

Давальний відмінок шести, шістьом вісімнадцяти, 

вісімнадцятьом  

Знахідний відмінок шість, шістьох вісімнадцять, 

вісімнадцятьох 

Орудний відмінок шістьма,шістьома вісімнадцятьма, 

вісімнадцятьома 

Місцевий відмінок на шести, на шістьох на вісімнадцяти, на 

вісімнадцятьох. 

 

67. Поясніть відмінності у значенні згрупованих слів. Складіть з ними словосполучення: 

додержувати – додержуватися, знаменитий – знаменний. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8


  

 

Додержувати – точно, без відхилень виконувати, здійснювати що-небудь обіцяне, загадане, 

необхідне і т. ін. 

Додержуватися – бути прихильником якихось думок, поглядів; керуватися ними в своїх діях. 

Знаменитий – славетний, популярний 

Знаменний – надзвичайний, дуже важливий з певного погляду. 

 

Додержуватися принципів, додержувати слова, знаменитий письменник, знаменний день. 

 

68. Пояснити іменники до наведених прикметників: аграрні, економічні. Слова для довідок 

(відносини, відношення, взаємини, стосунки). 

 

Відносини. Використовують, як правило, у суспільно-політичному значенні. 

Відношення. Вживається на позначення взаємозв’язку між явищами. 

Взаємини. Позначає стосунки лише між людьми 

Стосунки. Вживається на позначення не лише зв’язків між людьми, але й між абстрактними 

поняттями, між державами, між різними організаціями. 

Отже, правильно буде: аграрні відносини, економічні відносини. 

 

69. Від поданих іменників утворіть чоловічі та жіночі імена по-батькові: Олег, Микола 

 

Чоловічі імена по-батькові утворюються за допомогою суфіксів -ович, -йович: 

Олегович, Миколайович. 

Жіночі імена по-батькові утворюються за допомогою суфіксів -івна, -ївна: 

Олегівна, Миколаївна. 

 

70. Провідміняйте подані прізвища, імена по-батькові: Сайко Надія Григорівна. 

 

Н.в. Сайко Надія Григорівна  

Р.в. Сайко Надії Григорівни 

Д.в. Сайко Надії Григорівні 

Зн.в. Сайко Надію Григорівну 

О.в. Сайко Надією Григорівною. 

М.в. на Сайко Надії Григорівні 

 

71. Утворіть словосполучення з поданих іменників і прикметників: адрес/адреса, 

вітальний. 

Адреса – позначення місце проживання людини чи розташування установи. 

Адрес – урочисте, переважно ювілейне привітання. 

Отже, вітальний адрес. 

 

72. Поясніть, чи вживаються паралельно слова тиждень і неділя (в значенні «тиждень»). 

 

Ні ці слова паралельно не вживаються, оскільки слово тиждень вживається на позначення 

одиниці виміру часу у сім днів (від понеділка до неділі), а неділя – це назва останнього дня 

тижня. Таким чином, вживати слово неділя на позначення тижня є калькою з російської мови. 

 

73. Замініть, де треба, малу букву великою. Поясніть вживання малої та великої літер 

/н/аціональний /б/анк /у/країни. 

У назвах установ та організацій, що складаються з кількох слів, з великої літери пишеться 

тільки перше слово. Україна – це назва держави. Отже, правильно: 

Національний банк України. 

 



  

 

Вживання великої літери у власних назвах 

 

1. З великої літери пишуться індивідуальні імена людей, по батькові, прізвища, псевдоніми, 

конспіративні клички, прізвиська: Іван Петрович Котляревський, Леся Українка (Лариса 

Петрівна Косач), Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська), Юрій Клен (Освальд 

Бургардт), Данило Галицький, Нестор Літописець, Олександр Невський, Ярослав 

Мудрий; також: Кобзар (про Тараса Шевченка), Каменяр (про Івана Франка) тощо. 

У складних прізвищах, псевдонімах та іменах, які пишуться через дефіс, кожна складова 

частина починається великою літерою: Квітка-Основ’яненко, Нечуй-Левицький, Сергєєв-

Ценський; Жан-Жак, Зиновій-Богдан, Марія-Тереза. 

 

Примітка 1. Різні частки (прийменники, сполучники, прийменники з артиклями) в середині 

прізвищ та імен іншомовного походження пишуться з малої літери: Абд ель Керім, Бретон де 

лос Еррерос, Варнгоген фон Ензе, Кур де Жебелен, Нур ед Дін.Про написання службових слів, 

що виступають перед прізвищем, див. § 106, п. 1, г. 

 

Примітка 2. Китайські прізвища та складні імена, які завжди стоять після них, пишуться з 

великої літери: Мао Цзедун, Сунь Ятсен, Тао Юаньмінь. 

 

Примітка 3. У корейських, в’єтнамських, бірманських, індонезійських і таїландських 

прізвищах та іменах усі складові частини пишуться з великої літери: Кім Ір Сен, Лім Хон Ін; 

Фам Ван Донг, Хо Ші Мін; У Ну Мунг, У Чин Су; Вілуйо Пуспоюдо, СуджоноХадіното; Кулаб 

Сайпрадіт, Луанг Вічит Ватакан. 

 

Примітка 4. Про правопис східних власних імен (турецьких, єгипетських, азербайджанських та 

інших тюркського чи арабського походження зі складовими частинами бей, заде, огли, паша) 

див. § 106, п. 2, д. 

 

Примітка 5. Імена та прізвища людей, які стали загальними назвами людей і предметів, 

пишуться з малої літери: донжуан, ловелас, ментор, меценат, робінзон, 

браунінг (пістолет), галіфе (штани), дизель (двигун), макінтош (одяг), максим (кулемет),рентге

н (апарат), френч (одяг). Так само пишуться загальні назви, утворені від власних імен 

(прізвищ): бонапартизм, мічурінець, пушкініст, шевченкіана. 

 

Прізвища людей, уживані в загальному значенні, але які не втратили свого індивідуального 

значення (не стали загальними назвами), пишуться з великої літери: /59/ 

Нові появляються вчені з різних галузей науки й техніки — нові Мічуріни й 

Ціолковські (Тичина);Потрібні нам і Гоголі, і Щедріни (Сліпчук). 

Якщо ж прізвища (імена) вживаються зневажливо, вони пишуться з малої літери: квіслінги. 

 

Примітка 6. Назви народів, племен, а також назви людей за національною ознакою або за 

місцем проживання пишуться з малої літери: араби, африканці, латиноамериканці; ацтеки, 

ірокези, поляни; білорус, латвієць, росіянка, українець; запоріжці, киянин, львів’яни, полтавець, 

полтавка. 

 

2. З великої літери пишуться індивідуальні назви: 

а) міфологічних істот і божеств: Антей, Аполлон, Афіна, Ахіллес, Будда, Венера, Молох, Перун. 

 

Примітка 1. Родові назви міфологічних істот пишуться з малої літери: ангел, демон, лісовик, 

муза, німфа, русалка, титан, фавн, фея. 

 

Примітка 2. Індивідуальні міфологічні назви, що перетворилися в загальні або вживаються в 

http://litopys.org.ua/pravopys/rozdil4.htm#par106p1h
http://litopys.org.ua/pravopys/rozdil4.htm#par106p2d


  

 

переносному значенні, пишуться з малої літери: молох війни; На спортивну арену вийшли 

сучасні геркулеси; 

 

б) дійових осіб у байках, казках, драматичних творах, хоч у звичайній мові вони вживаються як 

загальні імена: Ворон, Заєць, Лисиця, Осел, Щука; Лісовик, Мавка, Перелесник; Дід Мороз; Той, 

що греблі рве; Червона Шапочка; Будяк, Троянда, Хліб. 

 

Примітка. Якщо назви персонажів із казок, творів для дітей і т. ін. не виступають дійовими 

особами окремих творів, а використовуються як загальні, вони пишуться з малої літери: баба-

яга, дід-мороз, іван-покиван. 

 

3. З великої літери пишуться назви найвищих державних посад України та міжнародних 

посад:Генеральний секретар ООН, Президент України, Голова Верховної Ради України, 

Генеральний прокурор України, а також найвищих державних посад інших країн згідно з 

вимогами дипломатичного протоколу (під час візитів до України тощо): Президент Сполучених 

Штатів Америки, Прем’єр-міністр Канади і т. ін. 

 

Примітка 1. Назви посад, звань, учених ступенів тощо пишуться з малої літери: голова, декан, 

директор, міністр, ректор, президент НАН України, секретар; академік, генерал-

лейтенант, /60/ заслужений діяч мистецтв, народний артист України, лауреат Державної 

премії України ім. Т. Г. Шевченка, член-кореспондент; доктор наук, кандидат наук. 

 

Примітка 2. З малої літери пишуться також назви титулів, рангів, чинів: барон, герцог, граф, 

імператор, князь, колезький асесор, король, принц, цар, шах. 

 

Примітка 3. Назви посад міністрів, послів, президентів академій тощо в офіційних документах, 

а також для підкреслення урочистості можуть писатися з великої літери: Міністр освіти і науки 

України, Посол Республіки Польща, Президент Національної академії наук України. 

 

Примітка 4. Умовні власні назви в актах, договорах та інших офіційних документах пишуться 

з великої літери: Високі Договірні Сторони, Автор і Видавництво тощо. 

 

4. Клички свійських тварин, а також приручених чи дресированих звірів і птахів пишуться з 

великої літери: Сірко (собака); Сніжинка (кішка); Гнідко, Стріла (коні); Круторогий, 

Сивий (воли); Рекордистка, Лиска (корови); Раві, Шаші (слони); Красень, Фараон (папуги) та 

ін. 

 

Примітка. Назви груп тварин, хоч вони й походять від індивідуальних кличок, пишуться з 

малої літери: З випасу поверталися рекордистки й лиски. Так само з малої літери пишуться 

назви порід тварин: бульдог, вівчарка, пінчер. 

 

5. Назви сортів рослин у спеціальній літературі пишуться з великої літери: Антонівка, Білий 

налив, Сніговий кальвіль, Паперівка (яблуні); Українська глива, Лісова красуня (груші); Рекорд, 

Угорка (сливи);Шпанка рання (вишня). 

Але в загальному вжитку вони пишуться з малої літери: антонівка, глива, угорка. 

 

6. Астрономічні назви (незалежно від кількості їхніх складників) пишуться з великої 

літери: Велика Ведмедиця, Козеріг, Марс, Молочний Шлях, Сатурн, Юпітер. Так само 

пишуться народні назви сузір’їв і галактик: Великий Віз, Квочка, Пасіка, Чумацький Шлях тощо. 

 

Примітка 1. Родові означення при астрономічних назвах звичайно пишуться з малої 



  

 

літери: зірка Альтаїр, комета Галлея, Тунгуський метеорит, сузір’я Великого Пса, туманність 

Андромеди. 

 

Примітка 2. Слова земля, місяць, сонце пишуться з великої літери тоді, коли вони вживаються 

як астрономічні назви: Навколо Сонця обертається Земля зі своїм супутником 

Місяцем; але: обробіток землі, схід сонця. /61/ 

 

7. Назви сторін світу: захід, південь, північ, схід, норд-ост, південний захід — звичайно 

пишуться з малої літери. Якщо під цими назвами розуміються краї чи народи, тоді вони 

пишуться з великої літери: Далекий Схід, Західна Україна, країни Заходу, курорти Півдня, 

народи Півночі, Південне Полісся, Північна Буковина, Схід прокинувся. 

 

8. Географічні й топографічні власні назви (незалежно від кількості їхніх складників) пишуться 

з великої літери, крім службових слів і родових означень (затока, мис, море, острів, пік, 

хребет і т. ін.): Азія, Антарктида, Балканський півострів, Берингове море, Північнокримський 

канал, Володимир-Волинський, гораГоверла, Грибова губа, Зелений мис, озеро Ільмень, 

Кавказький хребет, пік Шевченка, Москва-ріка, Нагаєва бухта, протока Па-де-Кале, 

Панамський перешийок, Перська затока, Північний полюс, Східноєвропейська рівнина, Урало-

Кушумський степ. 

 

Примітка 1. Коли означуване слово, що входить до географічної назви, не виражає родового 

поняття, то воно пишеться з великої літери: Біла Церква, Біловезька 

Пуща (заповідник), Булонський Ліс (парк), Великі Луки, Жовті Води, Залізні Ворота, Зелений 

Гай, Микільська Слобідка, Нова Гвінея (острів), Товста Могила, Ясна Поляна. Так само з 

великої літери пишуться складові частини географічних назв, що означають титули, посади, 

фах і т. ін.: мис Капітана Джеральда, набережна Лейтенанта Шмідта; також: затока 

Святого Лаврентія. 

 

Примітка 2. Прийменники, артиклі й сполучники в складі географічних назв пишуться з малої 

літери й відокремлюються дефісом: Булонь-сюр-Мер, Порт-о-Пренс, Ріо-де-Жанейро, Сен-е-

Уаз, Фонтен-сюр-Рон, Франкфурт-на-Майні. 

Артиклі й частки, що стоять на початку іншомовних географічних назв, пишуться з великої 

літери й приєднуються дефісом: Де-Брейне, Ла-Манш (протоки), Ле-Крезо, Лос-

Анджелес (міста), Лос-Фрайлес (острови). 

 

Примітка 3. В іншомовних складних географічних назвах, що пишуться через дефіс, з великої 

літери пишуться й родові позначення: Іссик-Куль (куль — озеро), Муюн-Кум (кум — 

пісок), Порто-Алегре (порто — порт), Ріо-Негро (ріо — річка), Хара-Нур (нур — озеро); 

але: Алатау, Амудар’я, Дихтау, Сирдар’я. 

 

Якщо ж складова частина такої назви увійшла в українську мову як загальна родова назва, то 

вона пишеться з малої літери: Варангер-фіорд, Дю-фіорд. Так само з малої /62/ літери пишуться 

й родові позначення в іншомовних назвах вулиць, майданів, бульварів: Кайзер-плац, Лібкнехт-

штрасе (штрасе — вулиця),Трафальгар-сквер (сквер — площа), Трептов-парк, Уолл-

стрит (стрит — вулиця). 

 

Примітка 4. Географічні назви, вжиті в переносному значенні, зберігають написання з великої 

літери: Версаль (у значенні «Версальський мир»), Канни (у значенні «оточення та 

розгром»), Мюнхен (у значенні «Мюнхенська угода 1938 р.»), Парнас (у значенні «світ 

поезії»), Седан (у значенні «воєнний розгром»). 

 



  

 

9. Назви вулиць (бульварів, провулків, проспектів), шляхів (залізничних, морських і т. ін.), 

каналів, течій (морських), а також майданів (площ), парків і т. ін. пишуться з великої літери, а 

їхні родові позначення — з малої: Андріївський узвіз, Байкало-Амурська магістраль, бульвар 

Тараса Шевченка, Військово-Грузинська дорога, вулиця Петра Сагайдачного, Житомирська 

автострада, Львівська площа, майдан Незалежності, Музейний провулок, Стрийський парк, 

Південно-Західна залізниця, Північний морський шлях, проспект Дружби народів, 

Ромоданівський шлях, течія Гольфстрім. 

Якщо в назвах вулиць, проспектів, населених пунктів тощо слова брід, вал, ворота, міст, шлях, 

яр і т. ін. вже не сприймаються як родові позначення, то вони пишуться з великої 

літери: Боричів Тік, Добрий Шлях, Козиний Брід, Красні Ворота, Кузнецький Міст, Ярославів 

Вал (вулиці); Гола Пристань (місто), Козинські Горби (урочище), Сухий Яр (село). 

 

10. Утворені від географічних найменувань назви тварин, птахів, страв, напоїв, тканин і т. ін. 

пишуться з малої літери: бостон (тканина), йоркшир (порода свиней), легорн (порода 

курей), мадера (сорт вина), саяни(напій), свалява (мінеральна вода), сенбернар (порода 

собак), сименталка (порода корів), токай (сорт вина) і т. ін. 

 

11. У назвах груп або союзів держав і найвищих міжнародних організацій усі слова, крім 

родових позначень, пишуться з великої літери: Антанта, Балканські країни, Європейське 

Економічне Співтовариство, Співдружність Незалежних Держав, Всесвітня Рада Миру, 

Міжнародний /63/ комітет Червоного Хреста, Організація Об’єднаних Націй, Рада Безпеки, 

Троїстий союз. 

 

12. Назви держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць пишуться з великої 

літери. Причому, коли назва держави чи автономної республіки складається з кількох слів, то 

всі слова пишуться з великої літери: Арабська Республіка Єгипет, Держава Бахрейн, 

Республіка Білорусь, Автономна Республіка Крим, Китайська Народна Республіка, Корейська 

Народно-Демократична Республіка, Князівство Монако, Королівство Бельгія, Республіка 

Болгарія, Республіка Індія, Республіка Куба, Республіка Польща, Республіка Румунія, 

Соціалістична Республіка В’єтнам, Сполучені Штати Америки, Угорська Республіка, Франція. 

У назвах автономних областей та округів, а також країв, областей, районів, сільрад тощо з 

великої літери пишеться тільки перше слово: Волинська область, Єврейська 

автономна область, Краснодарський край, Ненецький автономний округ, Новомлинівська 

сільрада, Рожищенський район, Уманська міськрада. 

Це правило поширюється й на назви старого адміністративно-територіального 

поділу: Берегівський округ, Вітебське воєводство, Лохвицький повіт, Новоросійська губернія, 

Сосницька сотня, Стародубський полк, Черкаське староство. 

 

Примітка. Неофіційні назви держав, одиниць територіального поділу та образні назви 

географічних об’єктів пишуться з великої літери: Буковина, Вінниччина, Закавказзя, 

Закарпаття, Золотоверхий (Київ), Наддніпрянщина, Підмосков’я, Побужжя, Поділля, 

Покуття, Полісся, Приазов’я, Прикарпаття, Причорномор’я, Приуралля, Російська Федерація, 

Славутич (Дніпро),Слобожанщина. У спеціальному стилістичному вживанні пишуться з 

великої літери й загальні назви: Батьківщина тощо. 

 

13. У словосполученнях — назвах державних, партійних, громадських, профспілкових та інших 

установ і організацій як України, так і інших держав з великої літери пишеться тільки перше 

слово, що входить до складу назви: Верховний суд США, Генеральні штати Королівства 

Нідерландів, Збройні сили України, Народна палата Республіки Індії, Національна рада 

Демократичної партії /64/ України, Національна гвардія України, Центральна управа 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка. 



  

 

Це стосується й назв державних установ минулого: Державна дума, Земський собор, 

Тимчасовий уряд. 

Але в назвах таких найвищих державних установ України, як Верховна Рада України, 

Конституційний Суд України, Кабінет Міністрів України, з великої літери пишуться всі слова. 

 

Примітка. Традиційні, неофіційні назви закордонних державних органів, які періодично 

скликаються, пишуться з малої літери:бундесрат, джирга, конгрес, ландтаг, меджліс, 

національні збори, парламент, сейм, сенат, стортинг. 

 

14. У назвах міністерств і їхніх головних управлінь, а також у назвах інших установ та 

організацій, що складаються з кількох слів, з великої літери пишеться тільки перше 

слово: Національний банк України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство 

культури і туризму України, Палата мір і вимірних приладів, Українське товариство охорони 

пам’яток історії та культури, Цивільний повітряний флот України. 

Це правило поширюється й на офіційні назви: 

а) установ місцевого значення: Виконавчий комітет Донецької обласної ради народних 

депутатів, Львівський обласний відділ охорони здоров’я, Чернігівська облспоживспілка, 

Шевченківський районний відділ народної освіти міста Києва; але: профком Київського 

національного університету, страйкком, фабком і т. ін.; 

б) партій України та інших країн світу: Демократична партія України, Лейбористська партія 

Великої Британії, Республіканська партія США; 

в) міжнародних і закордонних професійних, громадських та інших організацій: Австралійський 

конгрес тред-юніонів, Американська федерація праці, Всесвітній форум українців, Гельсінська 

спілка, Міжнародна асоціація україністів, Народний рух України, Товариство об’єднаних 

українських канадців, Федерація незалежних профспілок України. /65/ 

 

15. Правопис складених назв заводів, фабрик, комбінатів, виробничих об’єднань, шахт, 

підприємств, установ, а також наукових і навчальних закладів, кінотеатрів, театрів, парків 

культури та відпочинку, клубів тощо підпорядкований таким правилам: 

а) якщо підприємство, установа, заклад і т. ін. мають символічну назву, номер чи носять чиєсь 

ім’я, то їх можна писати повністю або скорочено. При цьому в повних назвах початкове слово 

та перше слово взятої в лапки символічної (умовної) назви, ім’я тощо пишуться з великої 

літери, а всі інші слова — з малої: Київський завод «Арсенал», Виробниче акціонерне 

товариство «Поліграфкнига», Донецька шахта «Вітка-Глибока», Львівська середня школа № 

1 імені І. Франка, Десятий міжнародний з’їзд славістів, Національна бібліотека України імені 

В. Г. Вернадського, Київський військовий округ. 

У скорочених назвах перше слово звичайно пишеться з малої літери, символічна назва (у 

лапках) — з великої: ансамбль танцю імені П. Вірського, магазин «Роксолана», видавництво 

«Веселка», спортивний комплекс «Трудові резерви», стадіон «Динамо». 

 

Примітка. Якщо скорочена назва вживається замість повної (на вивісках, етикетках тощо), то її 

початкове слово пишеться з великої літери: Комбінат «Прогрес», Кооператив «Садівник», 

Середня школа № 2; 

 

б) перше слово власних назв академій, інститутів, науково-дослідних установ, кінотеатрів, 

театрів, музеїв, парків культури та відпочинку тощо пишеться з великої літери, незважаючи на 

те, що воно є родовим позначенням: Національна академія наук України, Книжкова палата, 

Національний художній музей України, Голосіївський парк імені М. Т. Рильського, 

Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, Українська академія друкарства; 

в) з великої літери пишеться перше слово складених назв типу: Київський будинок мод, 

Львівський палац одруження, Харківський клуб метробудівців. /66/ 



  

 

З великої літери може писатися перше слово й скороченої назви, якщо відповідна повна назва 

вже згадувалася в тексті, а також — на вивісках: Будинок учителя, Український дім, Палац 

урочистих подій і т. ін. 

 

Примітка. Якщо до складу найменування установи входить словосполучення, яке може 

виступати як самостійна назва установи (без початкових слів), то воно пишеться з великої 

літери: Оперний театр (від Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка),Третьяковська 

галерея (від Державна Третьяковська галерея) та ін. 

 

16. Назви частин, відділів, відділень, секторів та інших підрозділів установ, організацій, а також 

словаактив, збори, з’їзд, конференція, президія, сесія, симпозіум, рада (інституту тощо) 

пишуться з малої літери:сесія Київської обласної ради, кафедра української літератури 

Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, засідання президії 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, рада філологічного 

факультету, конференція Міжнародної асоціації україністів, сесія Хмельницької міськради, 

учена рада Інституту української мови НАН України. 

 

17. У складених назвах іноземних телеграфних агентств усі слова, крім родового імені, 

пишуться з великої літери й без лапок: агентство Пренса Латіна, агентство Франс Пресс. 

Щодо назв іноземних фірм, компаній, банків і т. ін., то вони беруться в лапки й з великої літери 

пишеться тільки перше слово чи власне ім’я, що входить до складу цієї назви: фірма «Філко 

корпорейшн», компанія «Дженерал моторс», нафтохімічна компанія «Оксиденталь петролеум 

корпорейшн», банк «Гаранті траст компані». 

 

18. У назвах творів художніх, музичних і т. ін., наукових праць, газет, журналів, історичних 

пам’яток тощо перше слово пишеться з великої літери, а назва береться в лапки: поема 

«Енеїда», повість «Тіні забутих предків», опера «Запорожець за Дунаєм», пісня «Стоїть 

гора високая», підручник «Історія України», кінофільм «Камінний хрест», картина «Запорожці 

пишуть листа турецькому султанові»; газети: «Вечірні вісті», «Вісті з України», /67/ «Голос 

України», «Літературна Україна», «Слово»; журнали: «Всесвіт», «Дзвін», «Наука і 

суспільство», «Кобєта і жицє», «Україна»; писемні історичні пам’ятки: «Руська правда», 

«Слово о полку Ігоревім», «Літопис Самовидця». 

 

Примітка 1. У подвійних складених назвах творів, газет і т. ін. з великої літери пишеться також 

перше слово другої назви: «Андрій Соловейко, або Вченіє світ, а невченіє — тьма», «Глитай, 

або ж Павук», «Дейлі телеграф енд Морнінг пост». 

 

Примітка 2. З великої літери, але без лапок пишуться назви культових книг: Апостол, Біблія, 

Євангеліє, Коран, Псалтир, а також назви таких релігійних понять, як Бог (але бог Перун і т. 

ін.), Божа Матір, Син Божий, Святий Дух і т. ін. 

 

19. Назви аеропортів, вокзалів, станцій, портів, пристаней і т. ін. пишуться з великої 

літери: аеропорт «Бориспіль», Київський вокзал (у Москві), станція Фастів-Перший, станція 

метро «Контрактова площа», порт Балаклава, пристань Ржищів (на Дніпрі) тощо. 

 

20. Умовні назви будинків відпочинку, пансіонатів, санаторіїв, дитячих таборів, готелів, 

кемпінгів, ресторанів, кав’ярень і т. ін. пишуться в лапках і з великої літери: будинок відпочинку 

«Зоря», пансіонат «Здоров’я», санаторій «Україна», дитячий табір «Беркут», готель 

«Золотий колос», кемпінг «Чайка», ресторан «Либідь», кав’ярня «Мрія». 

 

21. Назви пам’яток архітектури, замків, храмів тощо пишуться з великої літери: Андріївська 

церква, Золотіворота, Колізей, Почаївська лавра, Хотинський замок, Софійський собор. 



  

 

 

22. Назви історичних подій, епох, війн, революцій, народно-визвольних рухів, повстань, 

революційних свят, знаменних дат і т. ін. пишуться з великої літери: Велика французька 

революція, епоха Відродження, Вітчизняна війна, Коліївщина, Хмельниччина, Семирічна війна, 

Кривава неділя, Лютнева революція, Львівське збройне повстання 1848 р., Революція 1905 р., 

Паризька комуна, Льодове побоїще, Полтавська битва, Ренесанс, Перше травня, Міжнародний 

жіночий день, Новий рік, День учителя, День Незалежності України, Свято Перемоги. /68/ 

З великої літери пишуться й назви релігійних свят і постів: Благовіщення, Великдень, Івана 

Купала, Петрай Павла, Покрова, Різдво, Теплого Олекси, Успіння; Великий піст, Масниця, 

Петрівка, Пилипівка, Спасівкатощо. 

 

Примітка 1. Назви історичних подій, епох, війн, геологічних періодів тощо, які стали 

загальними, пишуться з малої літери: греко-перські війни, громадянська війна, хрестові походи, 

доба феодалізму, античний світ, середні віки, середньовіччя, неоліт, палеоліт, трипільська 

культура, палеозойська ера. 

 

Примітка 2. Якщо початковий порядковий числівник у складеній назві написаний цифрою, то 

наступне слово пишеться з великої літери: 8 Березня, 1 Травня. 

 

23. З великої літери пишуться назви конгресів, конференцій, договорів, найважливіших 

документів тощо:Конгрес захисту культури (у Парижі 1935 р.), Конституція України, 

Програма ДемПУ, Потсдамська угода, Версальський мир, Акт проголошення незалежності 

України, Декларація прав людини. 

 

24. У назвах орденів, відзнак, що складаються з кількох слів, тільки перше слово (крім родових) 

пишеться з великої літери: орден Вітчизняної війни, орден Дружби народів, орден 

Незалежності, орден Почесного легіону, орден Пошани. 

Якщо така назва береться в лапки, то теж із великої літери пишеться тільки перше слово та 

власне ім’я, що входить до складу цієї назви: орден «Мати-героїня», медаль «За відвагу», 

медаль «За визволення Варшави», медаль «За бойові заслуги», медаль «Партизанові 

Вітчизняної війни». 

 

25. З великої літери в лапках пишуться назви літаків, автомобілів, тракторів та інших машин, 

пов’язані з найменуванням моделі, заводу, фірми, що їх виготовляють: літак «Антей», 

автомобіль «Таврія», автобус «Турист», комбайн «Нива», трактор «Білорусь». 

Це правило поширюється й на назви виробів, продуктів, що стали фірмовим або сортовим їх 

означенням:цукерки «Столичні», цигарки «Українські», вино «Перлина степу», цукерки 

«Пташине молоко». /69/ 

 

26. З великої літери пишуться: 

а) прикметники, утворені від власних особових назв за допомогою суфіксів -ів (-ов-а, -ов-е, -ев-

е), -їв (-єв-а, -єв-е), -ин (-ин-а, -ин-е), -їн (-їн-а, -їн-е), якщо вони означають належність чогось 

даній особі: Андрієві книжки, Грінченків словник, Маріїн лист, Тичинине слово, Шевченкові 

поезії; 

б) прикметники, які входять до складених особових назв людей як прізвиська: Володимир 

Великий, Данило Галицький, Дюма Старший, Карл Сміливий, Костянтин Багрянородний, 

Олександр Невський, Ярослав Мудрий; 

в) прикметники, утворені від іменників — власних назв, якщо вони входять до складу назв, які 

за змістом дорівнюють словосполученням «імені когось», «пам’яті когось»: Нобелівська премія, 

Франківська кімната, Шевченківська премія. 



  

 

 

Примітка. З малої літери пишуться присвійні прикметники, утворені від власних особових 

імен: 

а) за допомогою суфіксів -івськ- (-ївськ-), -инськ (-їнськ-): бальзаківські традиції, франківські 

сонети, шевченківський стиль; 

б) якщо вони входять до складу стійких фразеологічних сполучень або наукових 

термінів: авгієві стайні, ахіллесова п’ята, гордіїв вузол, дамоклів меч, езопівська мова, 

прокрустове ложе, юдині срібняки; архімедова спіраль, базедова хвороба, бертолетова сіль, 

віттова хвороба, гайморова порожнина, піфагорова теорема. 

 

 

 

74. Утворіть від поданих слів прикметники за допомогою суфікса –ськ- (-зьк-, -цьк-). 

Поясніть їх написання. Кривий Ріг 

 

Кривий Ріг – криворізький. 

При утворенні прикметника криворізький від власної назви Кривий Ріг за допомогою суфікса -

ськ- відбувається чергування приголосних: г –– з. 

Кривий Ріг + -ськ(ий)              -зьк(ий): криворізький. 

 

75. Запишіть прислівники і прислівникові словосполучення разом, окремо чи через дефіс: 

всього/на/всього, де/не/де. 

 

Ці прислівники пишуться через дефіс, тому що утворені повторенням слів зі службовими 

словами: 

Всього-на-всього, де-не-де 

 

76. Складіть речення з похідними прийменниками: відповідно до, в міру. 

 

Відповідно до наказу №122 від 14.09.16 необхідно подати на перевірку керівництву звіти всіх 

працівників фінансового відділу. 

 

Фірма підвищила ціни на свою агротехніку в міру підвищення її якості. 

 

77. Дібрати до російських словосполучень всі можливі українські відповідники: отпуск по 

болезни, мероприятия по. 

 

Отпуск по болезни – відпустка у зв’язку з хворобою, відпустка через хворобу. 

Мероприятия по – заходи з (питань чогось), заходи щодо (вивчення чогось) 

 

78. Відредагуйте речення, замінивши неточно вжиті слова, перебудувавши, де треба, 

структури. 

 

Речення для редагування, на жаль, відсутні у завданні! 

 

79. Перекладіть словосполучення українською мовою: больничный лист, 

предпринимательская деятельность. 

 

Больничній лист – лікарняний листок, листок непрацездатності 

Предпринимательская деятельность – підприємницька діяльність. 
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Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

 

1. Знання художнього тексту, його змісту та особливостей художньої форми.  

2. Володіння сучасним науковим тлумаченням даного художнього твору. 

3. Уміння зробити літературознавчий аналіз твору відповідно до  

4. поставленого питання, враховуючи вікові особливості юного читача.  

5. Залучення літературного контексту доби (зіставлення, паралелі, протиставлення щодо 

інших творів).  

6. Відзначення елементів поетики твору для дітей та рис індивідуального стилю автора. 

7. Зв'язне мовлення студента з дотриманням норм української літературної мови.  

8. Читання напам'ять творів, внесених до відповідного переліку.  

 

 

Щоб виконати ці вимоги, рекомендується:  

 Передусім, уважно прочитати художній текст твору для дітей, водночас роблячи закладки 

на сторінках, пов'язаних з поставленим викладачем питанням.  

 Прочитати конспект лекції, скласти загальне уявлення про творчу особистість 

письменника, його місце в літературному процесі, його зв'язки з педагогічною діяльністю, 

знання вікової психології, а також з'ясувати підходи до аналізу його творів у сучасній 

літературознавчій науці.  

 Законспектувати наукові статті, названі в завданнях до практичних занять  

та самостійної роботи студента – так Ви дізнаєтесь про сучасне наукове  

тлумачення даного твору і про вчених, які його досліджують.  

 Опрацювати рекомендовану літературу (монографії, підручники, статті в  

наукових збірниках і періодиці), роблячи виписки, що розкривають тему  

заняття.  

 У підсумку, підготувати до кожного питання: тези і посилання на науковців, цитати з 

художнього твору як доведення думки, висловленої в тезах.  

Не забувайте:  

 треба точно документувати всі виписки з наукових праць.  

 якщо Вам траплятимуться виразно різні, а то й протилежні погляди науковців на одну і ту 
саму проблему, занотуйте суть цих позицій і визначте свою, суголосну з однією з 

дискусійних або оригінальну.  

 специфіка літератури для дітей полягає в поєднанні мистецтва слова, педагогіки йвікової 
психології.  

 

Форми самостійної роботи студентів 

- робота з відповідними підручниками, довідковою літературою для 

самостійного вивчення окремих тем, питань із розробкою конспекту; 

- написання рефератів, доповідей та повідомлень; 

- творчі завдання (проекти, огляди, твори (казки, ессе, нариси, 

оповідання тощо); 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- виготовлення наочності. 

 

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 



  

 

З ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Кредит 1. Основні поняття української літературної мови та культури мовлення 

1 Поняття про державність мови. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Мовна 

ситуація сьогодення. Закон України «Про засади державної мовної політики». 

2 Словесний наголос і його функції. Окремі закономірності наголошування. Варіативне 

наголошування. 

3 Енциклопедичні словники та їх роль у професійній діяльності 

4 Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. 

5 Взаємозв’язок мови та ментальності. 

6 Видатні українські мовознавці (О. Потебня, І. Огієнко, Ю. Шевельов, А. Кримський та ін.), їх 

внесок у розвиток вітчизняної науки. 

7 Використання фразеологізмів у художньому, публіцистичному, діловому та науковому 

стилях. 

Кредит 2. Культура професійного спілкування 

1 Термін та його ознаки. Термінологія як система. 

2 Історія становлення української термінології й термінографії. Проблеми сучасного 

термінознавства. 

3 Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Професіоналізми та 

номенклатурні назви.  

4 Способи творення термінів.  

5 Науковий стиль та його використання в професійному спілкуванні. 

6 Невербальні засоби ділової комунікації. 

7 Діловий етикет. 

8 Культура і тактика ведення ділових переговорів. 

Кредит 3. Особливості створення й функціонування документів  

1 Наказ про особовий склад. 

2 Види та правила оформлення службових записок. 

3 Класифікація ділових листів. 

4 Етикет ділового листування. 

5 Складання списків і переліків. 

6 Реферат, тези, конспект як наукові документи. 

 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

 основні законодавчі документи про мову;  

 дефініції базових термінів: мова, літературна мова, мовна норма, стиль, офіційно-діловий стиль, 

документ, реквізит та ін.; 

 основні етапи становлення української літературної мови, зокрема особливості її розвитку на 

початку ХХ ст. ; 

 ознаки, мовні засоби, етапи формування офіційно-ділового стилю української літературної мови;  

 класифікацію та реквізити сучасних ділових паперів; 

 державний стандарт щодо оформлення документів різних типів; 

 особливості парадигматичних явищ (полісемії, антонімії, омонімії, синонімії) в тексті документа; 

 спільне та відмінне між термінами, професіоналізмами та номенами; 

 вимоги до етикету ділових паперів, національні особливості ділового етикету; 

 особливості перекладу сталих словосполучень з ділової мови й фахової термінології. 

вміти:  

- оформляти документи різних типів згідно з чинним державним стандартом; 

- правильно вимовляти, писати, вживати ділову й термінологічну лексику за фахом; 

- працювати зі словниками, граматиками, довідниками, лазерними дисками, Інтернет-ресурсами, 

що сприятиме удосконаленню мовної культури майбутніх фахівців;  



  

 

- перекладати та редагувати, уникаючи явища міжмовної інтерференції, тексти ділового та 

фахового спрямування; 

- вести документацію державною мовою.  

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Кредит 1. Основні поняття української літературної мови та культури мовлення  
1. Підготувати презентацію на тему особливості розвитку української мови (історичний аспект) 

2. Підготувати реферат на тему: «Національно-мовні особливості формул звертань у європейських 

народів». 

 

Кредит 2. Культура професійного спілкування  
Підготувати реферати на теми: 

Історія становлення української термінології й термінографії. Проблеми сучасного термінознавства 

Мислителі давнього світу про мистецтво усного публічного мовлення. 

 

Кредит 3. Особливості створення й функціонування документів  
1. Підготувати презентацію на тему «Історія документа» 

2. Підготувати по одному прикладу різних документів, розглянутих в курсі «Українська мова за 

професійним спрямуванням» 
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вміти:  

- оформляти документи різних типів згідно з чинним державним стандартом; 

- правильно вимовляти, писати, вживати ділову й термінологічну лексику за фахом; 
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що сприятиме удосконаленню мовної культури майбутніх фахівців;  
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фахового спрямування; 

- вести документацію державною мовою.  

 

 

Контрольні роботи для ЗФН 

В1 

Завдання 1. Переписуючи речення, виправте неправильне вживання слів. 

1. Застосування ТЗН змусило учнів більш активніше працювати. 2. Не дивлячись на 

поразку Німеччини у війні, Франція розглядала її як потенціального супротивника. 3. Це 

сталося у тисячу дев’ятсот сорок п’ятому році. 4. З двісті семи учнів відмінників п’ятдесят. 5. З 

таких відомостів мало що стає зрозумілим. 6. Він не обмовився ні жодним словом. 7. Існує біля 

шістсот визначень речення. (10 б.) 

 

В2 

Завдання 2. Відредагуйте речення. 

1. У нашій школі викладання всіх предметів ведеться на англійській мові. 2. Батько 

дякує вас за піклування. 3. Не маючи достатнього досвіду читання слів із збігом приголосних, у 

дитини виникає бажання спростити читання. 4. Займаючи перше місце в змаганнях, її 

нагородили похвальною грамотою та дипломом. 5. Рідна Україно! Вимовляючи це слово, переді 

мною постає наша неозора країна. (10 б.) 

 

В3 

Завдання 3. Визначити які слова в реченні вжиті неточно й недоречно. Виправити 

помилки. 

1. Було рівно дев’ять годин ранку. 2. Я згоден прийняти участь у конкурсі. 3. “Марійці 

треба лічити очі”, – сказав лікар і пожав мені руку. 4. З формуліровки питання видно, що роз 

приділення доручень тут здійснюється неправильно. 5. Діти хотять знати, чи в цьому краї літом 

дуже пече сонце. 6. Чому водій не об’являє зупинку? 7. Закрийте двері – сквозняк! (10 б.) 

 

В4 

Завдання 4. Вкажіть на логічні помилки й запропонуйте способи їх усунення. 



  

 

1. На моєму утриманні свекор, корова, двоє дітей. 2. Терміново потрібен секретар, який 

уміє працювати українським і російським язиком. 3. Він піклувався й допомагав своїм батькам. 

4. У власній автобіографії він скромно замовчував про роки війни. 5. Ми запропонували на 

вибір свої страви власного виробництва. 6. Усім учасника ансамблю треба було бути о десятій 

годині. (10 б.) 

 

В5 

Завдання 5. Прочитайте речення, вставляючи потрібні за змістом слова. 

1. Висока хвиля … в підніжжя маяка, заливаючи весь низ … башти. 2. Ні з чим … смак 

хліба. Неможливо звикнути до цього дива …, створеного руками людей. 3. Пшениця хай 

набирається … сили, щоб люди її косили, возили. 4. Ранком … діброва мовчала, наче … струна. 

5. … соком наливалися … отави. (15 б.) 

 

В6 

Завдання 6. Зробіть текст яскравим, художнім, емоційним, уживши порівняння, епітети, 

метафори. Підкресліть ці тропи у вашому тексті. 

І знову літо. Спека. Полудень. Поблизу озеро. Воно знаходиться в тіні дерев. Хочеться 

викупатися у воді. (20 б.) 

 

75 балів 

 

Завдання 7. Напишіть характеристику. 

 

Завдання 8. Напишіть автобіографію. 

 

Завдання 9. Напишіть резюме. 

 

Завдання 10. Напишіть заяву. 

 

Завдання 11. Напишіть доручення. 

 

Завдання 12. Напишіть лист-запрошення. 
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