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ВСТУП

Важливу роль у піднесенні мовної культури,
забезпеченні належного рівня володіння нормами української
літературної мови відіграє курс української мови (за
професійним спрямуванням), що вивчають усі без винятку
студенти.

Сучасне українське суспільство, яке нарешті дістало
можливість будувати свою власну самостійну державу, має
чимало проблем, що потребують нагального вирішення. Одна
з них – упровадження української мови у всі сфери
життєдіяльності держави: політику, економіку,
адміністрування, науку, вищу школу, засоби масової
комунікації тощо.

За таких умов досить важливо озброїти студентів
знаннями про норми сучасної української літературної мови,
правила документування, оскільки саме за допомогою
ділових документів установлюються офіційні, службові,
ділові контакти між закладами, підприємствами, а також
налагоджуються приватні стосунки між людьми.

Таким чином, завдання курсу української мови (за
професійним спрямуванням) полягають у тому, щоб:

дати студентам ґрунтовні й систематичні знання з усіх1)
розділів української мови; 

забезпечити оволодіння нормами української2)
літературної мови, з метою правильного вживання мовних
засобів, дотримання вимог культури усного й писемного
мовлення, застереження від найпоширеніших помилок,
знаходження найдоцільніших лексико-граматичних засобів
для кожної конкретної мовленнєвої ситуації; 

збагатити словниковий запас студентів, особливо3)
термінологічною, фаховою лексикою та лексикою загально
інтелектуального характеру; 

дати їм основні відомості з історії української мови,4)
стилістики; 

навчити працювати з текстами різних стилів мовлення,5)
що в результаті дає змогу забезпечити їм у мінімальному
обсязі ту лінгвістичну освіту, що необхідна кожній людині
будь-якого фаху; 
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сформувати вміння й навички складати ділові папери,6)
приділяючи основну увагу документам низького рівня
стандартизації, що передбачають мовленнєву творчість
автора, а не просто заповнення бланка (автобіографія,
характеристика, заява, службові записки, протокол тощо.).

Усі види робіт, що проводяться на заняттях,
здійснюються з метою поглиблення й удосконалення знань
студентів з української мови, здобутих ними в
загальноосвітній школі, розвитку вмінь і навичок правильно
користуватися українською мовою, що в результаті
спрямоване на піднесення культури їхнього мовлення. Робота
над розвитком культури мовлення проводиться з урахуванням
двох аспектів: піднесення загальномовної культури майбутніх
фахівців і піднесення їх фахової мовної культури. Обидва
аспекти тісно переплітаються, хоча кожен з них має свою
специфіку.

Оскільки матеріальну основу мови становить лексика,
основна увага на заняттях з української мови зосереджується
на різних видах словникової роботи, що має на меті
насамперед збагатити словник студентів, особливо виховати
в них чуття слова, навчити вільно орієнтуватися у
словниковому запасі української мови, правильно
використовувати його, залежно від сфери й мети спілкування.

Під час опрацювання фахової термінології студенти
виконують різні види робіт: виписують зі словників
відповідні терміни, визначають походження, значення, сферу
вживання, вчаться правильно писати, вимовляти,
впроваджувати у контексти, укладають синонімічні ряди слів,
визначають їх виразові можливості, семантичні відтінки,
добирають синоніми-відповідники до іншомовних лексичних
запозичень тощо. 

Особлива увага приділяється перекладу
словосполучень, що вживаються в офіційно-діловій мові,
російських фразеологізмів, термінологізованих усталених
сполучень слів та різних прийменникових конструкцій.

Велике значення на заняттях відводиться розвитку
ділового мовлення студентів, що обумовлено статусом
української мови як державної. Сприяють піднесенню мовної
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культури і вправи на редагування речень, словосполучень,
аналізуються поширені в усному мовленні типові помилки у
вживанні лексичних засобів, у побудові словосполучень тощо.
Все це сприяє піднесенню загальномовної і фахової мовної
культури майбутніх фахівців.

Курс української мови (за професійним спрямуванням)
має забезпечувати комплексний, багатоаспектний підхід до
мовних явищ і процесів, у тому числі і до методів навчання.

Таким чином, студенти повинні оволодіти вміннями та
навичками:

застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці;–
говорити українською мовою з дотриманням правил–
літературної вимови;
грамотно писати, дотримуючись правил орфографії та–
пунктуації;
визначати стиль і жанр тексту;–
правильно складати ділові папери;–
розрізняти види тексту (опис, розповідь, роздум);–
користуватися різними словниками, довідниками.–
У систему підготовки студентів включають лекції,

практичні заняття, самостійну роботу, контрольні роботи,
модульний та підсумковий тестовий контроль. 

Лекційні заняття курсу покликані висвітлити
найважливіші теоретичні питання з української мови. 

На практичних заняттях студенти виконують завдання
творчо-пошукового характеру, аналізують лінгвістичні явища,
розв’язують проблемні мовознавчі питання, контрольно-
тренувальні завдання та вправи. Метою цих занять є
формування у студентів міцних практичних умінь та навичок
ефективного використання здобутих теоретичних знань.
Практичні завдання покликані навчити правильно, згідно
вимог складати ділові папери, розвивати усне і писемне
мовлення.

Найпоширенішими формами самостійної роботи
студентів з української мови є:

опрацювання лекційного матеріалу (робота з–
конспектами);
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пошук і опрацювання необхідної літератури в–
бібліотеках, мережі Internet;
підготовка та участь у семінарських, практичних–
заняттях;
конспектування навчального матеріалу (робота з–
науковою літературою, словниками, довідниками);
підготовка і написання рефератів, доповідей, наукових–
публікацій;
науково-дослідна робота (підготовка повідомлень–
наукового характеру, опрацювання матеріалів фахової
періодики, підготовка і презентація проектів);
робота в модульному середовищі;–
укладання міні-словників фахової термінології;–
участь у студентських наукових конкурсах, олімпіадах,–
семінарах;
підготовка до поточного (контрольні роботи,–
тестування) і підсумкового контролю (екзамени,
державні іспити тощо).
Кожна із запропонованих форм потребує від студентів

наполегливої самостійної праці, проте обираючи ту чи іншу
форму, слід пам’ятати, що така робота повинна враховувати
індивідуальні можливості кожного студента, його творчі
здобутки, інтереси, активність у навчанні тощо.

Самостійна робота студентів з української мови повинна
забезпечити:

Системність знань та засобів навчання; 1.
Володіння розумовими процесами; 2.
Мобільність і критичність мислення; 3.
Володіння засобами обробки інформації; 4.
Здібність до творчої праці. 5.
Одним із головних аспектів організації самостійної

роботи з української мови є розробка форм і методів
організації контролю за самостійною роботою студентів.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений для
засвоєння студентом у процесі самостійної роботи,
виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним
матеріалом, що опрацьовувався під час проведення
аудиторних навчальних занять.

Навчально-методичний посібник
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Контроль самостійної роботи студентів включає:
Тестовий контроль; 1.
Усне опитування на практичних заняттях (відповіді на2.

запитання, усне рецензування відповідей одногрупників,
постановка запитань тощо);

Письмове чи комбіноване опитування (вправи на3.
редагування речень, словосполучень, аналіз поширених в
усному мовленні типових помилок у вживанні лексичних
засобів, у побудові словосполучень тощо);

Захист рефератів, доповідей (вибір літературних та4.
наукових джерел, проведення спостережень та інших методів
дослідження, у складанні плану реферату (доповіді) та їх
оформлення);

Перевірка конкурсних та індивідуальних завдань;5.
Виконання практичних завдань (складання ділових6.

паперів, аналіз лінгвістичних явищ, розв’язування
проблемних мовознавчих питань, контрольно-тренувальних
завдань та вправ, виконання завдань творчо-пошукового
характеру та ін.).

Опрацювання фахової та ділової термінології,7.
укладання міні-словників (виконання різних видів роботи,
зокрема, виписування із словників відповідних термінів,
визначення походження, значення, сфери вживання,
впровадження їх у відповідні контексти тощо). 

Після вивчення дисципліни проводиться робота у
модульному середовищі, а також підсумкове комп’ютерне
тестування, що передбачають оцінювання якості здобутих
теоретичних і практичних знань студентів.

Комп’ютерне тестування є підсумком самостійної
роботи студента впродовж вивчення дисципліни. З метою
успішної здачі іспиту, необхідно систематично і наполегливо
працювати над засвоєнням матеріалу з кожної теми, розділу. 

Підготовка до модульного та підсумкового тестування
вимагає певного алгоритму дій. Насамперед необхідно
ознайомитися з питаннями, що виносять на модульну та
підсумкову роботу. 

Не можна обмежуватися лише конспектами лекцій, слід
опрацювати потрібні навчальні посібники, рекомендовану
літературу.
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Послідовність роботи у підготовці до різних форм
контролю така: уважно прочитати й усвідомити суть вимог
конкретного питання програми; ознайомитися з конспектом;
уважно опрацювати необхідний матеріал за навчальними
посібниками та рекомендованою літературою, відтворити в
пам’яті основні наукові положення.

Проте зазначимо, що самостійна робота з української
мови має бути таким комплексом заходів, які б не
перевантажували студентів зайвим конспектуванням чи
механічним запам’ятовуванням, а були спрямовані на
досягнення ними кращого результату в оволодінні української
мови.

Отже, методично правильно організована, творчо
спрямована самостійна робота активізує пізнавальну
діяльність студентів, мобілізує їх на досягнення кінцевого
результату, сприяє підвищенню рівня грамотності,
професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Навчально-методичний посібник
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Структура програми навчального курсу
«Українська мова 

(за професійним спрямуванням)»
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2. МЕТА Й ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
2.1. Мета викладання дисципліни полягає у

підвищенні орфографічної і пунктуаційної грамотності
студентів, виробленні в них навичок автоматично грамотного
письма, вивченні різних видів ділових документів, набутті
навичок їх складання, засвоєнні етикету ділової
кореспонденції, оволодінні нормами літературної мови:
графічними орфоепічними, орфографічними, лексичними,
морфологічними, синтаксичними, стилістичними та
пунктуаційними.

2.2. Очікувані результати навчання:
Компетентності:
Оволодіння студентами теоретичними знаннями,–

необхідними для засвоєння правописних правил.
Набуття знань про мовні норми, принципи української–

орфографії та пунктуації.
Вироблення навичок аналізу мовних одиниць, уміння–

застосовувати набуті знання на практиці.
Підвищення культури усного та писемного ділового–

мовлення студентів.

Українська мова (за професійним спрямуванням) 
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Програмні результати навчання:
Здатність студента вдосконалювати та підвищувати•

власний компетентнісний рівень;
Здатність використовувати досягнення сучасної науки в•

галузі теорії у закладах вищої освіти, практиці навчання
української мови;

Готовність вільно володіти українською мовою,•
адекватно використовувати літературні норми, демонструвати
сформовану мовну й мовленнєву компетенції у процесі
комунікації.

2.3. Передумови для вивчення дисципліни:
Студент розпізнає та дотримується мовних норм,

правописних та пунктуаційних принципів української мови,
орфографічних та пунктуаційних правил; визначає орфограми
та пунктограми, аргументовано висловлює свої думки.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАСОБИ
ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1. Критерії оцінювання: Мінімальна позитивна
оцінка 60 балів, максимальна – 100 балів.

3.2. Розподіл балів, які отримують студенти 

Денна форма навчання

Навчально-методичний посібник
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Заочна форма навчання

Шкала оцінювання: національна та ECTS

3.3. Засоби діагностики результатів навчання:
підсумкове тестування;–
реферати, есе;–
студентські презентації та виступи на наукових заходах,–

публікація наукової статті;

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

12



самостійна робота;–
робота у модульному середовищі.–

4. Програма навчальної дисципліни
4.1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:
Змістовий модуль 1. Роль української мови у сучасному

житті.
ТЕМА 1. Місце української мови у суспільному

житті
Роль української мови у суспільному житті. Державна1.
мова.
Літературна мова як одна з форм національної мови.2.
Суспільні функції мови.3.
Культура мови та мовлення.4.
Мовна норма.5.
Кодифікація мови.6.
Стильові різновиди української мови. 7.
Заява.8.
ТЕМА 2. Загальні відомості з фонетики, графіки,

орфографії
Сучасна українська абетка. 1.
Вживання м’якого знака.2.
Правила вживання  апострофа.3.
Чергування голосних звуків.4.
Чергування приголосних звуків.5.
Розписка. 6.
Спрощення в групах приголосних.7.
Основні випадки чергування у – в, і – й.8.
ТЕМА 3. Літературна вимова
Орфоепія як розділ науки про мову. 1.
Доручення.2.
Правопис прізвищ та імен по батькові.3.
Складні випадки відмінювання прізвищ.4.
Характеристика.5.
Автобіографія.6.
Пароніми.7.
Синоніми.8.

Навчально-методичний посібник
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ТЕМА 4. Стилістичне використання лексичних
засобів мови

Усне мовлення.1.
Довідка.2.
Слово і його значення.3.
Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен4.

у кличній формі та звертаннях.
Лексика сучасної української літературної мови з огляду5.

на сферу її використання.
Оголошення.Звертання.6.
Діалектна лексика.7.
Написання частки не з різними частинами мови.8.
ТЕМА 5. Писемне мовлення
Особливості писемного мовлення.1.
Наказ.2.
Подвоєння та подовження приголосних.3.
Розділові знаки при однорідних членах речення.4.
Розпорядження.5.
Резюме.6.
Розділові знаки при звертаннях.7.
ТЕМА 6. Типи документів: основні вимоги до їх

оформлення
Документ – основний вид офіційно-ділового стилю.1.
Критерії класифікації документів.2.
Формуляр документа.3.
Текстове оформлення документів.4.
Звіт.5.
Наукова робота.6.
План.7.
Статут.8.
ТЕМА 7. Іншомовні слова
Уживання іншомовних слів.1.
Протокол. Витяг з протоколу.2.
Правопис слів іншомовного походження.3.
Власне українська лексика.4.
Лист.5.
Загальна характеристика ділових листів.6.
Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях,7.

реченнях і вставлених компонентах.
Розділові знаки при прямій мові.8.

Українська мова (за професійним спрямуванням) 
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Змістовий модуль 2. Стилістична диференціація мови.
ТЕМА 1. Книжні й іншомовні слова в документах
Книжні й іншомовні слова в документах.1.
Постанова.2.
Частини мови.3.
Загальна характеристика іменника як частини мови.4.
Рід іменників і особливості вживання назв осіб за5.

професією, посадою, званням.
Правопис складних іменників.6.
Запрошення.7.
ТЕМА 2. Терміни та їх місце в діловому мовлення
Терміни як спеціальні назви наукових, технічних,1.

сільськогосподарських, суспільних понять.
Акт як діловий документ.2.
Стилістичні особливості форм числа іменників.3.
Відмінки іменників. Звертання, що складаються із4.

кількох назв.
Відмінювання іменників.5.
Зв’язок числівників з іменниками.6.
ТЕМА 3. Мова і професія
Прикметник як частина мови.
Договір. Трудова угода.1.
Розряди прикметників. Ступені порівняння якісних2.

прикметників.
Правопис складних прикметників.3.
Загальна характеристика займенника як частини мови.4.

Розряди займенників.
Телеграма.5.
ТЕМА 4. Стилістичне використання морфологічних

засобів мови
Прес-реліз.1.
Загальна характеристика числівника як частини мови.2.

Числівники в діловому мовленні.
Правопис прислівників.3.
Дієслово як центральна частина мови.4.
Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми5.

дієслова.
Правопис часток.6.
Записка (пояснювальна, доповідна, службова).7.

Навчально-методичний посібник
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ТЕМА 5. Стилістичне використання синтаксичних
засобів мови

Складне речення.1.
Синтаксичні конструкції в ділових документах.2.
Порядок слів у ділових паперах.3.
Трудова книжка. Мовні особливості оформлення.4.
Таблиця.5.
Тези.6.
Відгук.7.
ТЕМА 6. Особливості синтаксису сучасної

української літературної мови
Розділові знаки в складних реченнях.1.
Порядок слів у простому реченні. Узгодження підмета з2.

присудком.
Уживання однорідних членів речення.3.
Телефонограма.4.
Етикет ділового листування та використання мовних5.

формул.
Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.6.
Телефонна розмова.7.

Українська мова (за професійним спрямуванням) 
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4. Структура навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник
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4.3. Тематика і зміст лекцій
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4.4. Тематика та зміст практичних занять

4.5. Самостійна робота

4.6. Індивідуальні заняття
Студентам для повторення, закріплення й перевірки

знань з української мови слід підготувати теку із складеними
діловими паперами. Під час складання того чи іншого
документа необхідно дотримуватися всіх вимог Державного
стандарту. Подати загальну характеристику зазначеного
документа, перелік усіх реквізитів, навести його типовий
приклад, використовуючи усталені мовні звороти. 

Індивідуальна робота подається на кафедру української
лінгвістики та методики навчання до початку заліково-
екзаменаційної сесії. Своєчасне подання індивідуальної

Навчально-методичний посібник
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роботи для перевірки та її позитивна оцінка є умовами
допущення студента до екзамену.

Під час виконання контрольної роботи слід
дотримуватися таких вимог: повнота, логічність, точність,
конкретність викладу матеріалу; самостійність виконання
роботи; аналітичний підхід.

5. ФОРМИ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ

Контрольні заходи включають поточний контроль,
підсумковий семестровий контроль та атестацію здобувачів
вищої освіти.

Поточний контроль здійснюється під час проведення
практичних занять і має на меті перевірку рівня
підготовленості студента до виконання конкретної роботи.
Поточний контроль може проводитися у формі усного
опитування або письмового експрес-контролю. 

Семестровий контроль проводиться за однією із таких
форм: семестровий іспит. Форма проведення іспиту –
комп’ютерне тестування.

Під час семестрового контролю враховуються
результати виконання усіх видів навчальної роботи згідно зі
структурою залікових кредитів.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-
бальною шкалою відповідно до Порядку оцінювання знань та
визначення рейтингу студентів за кредитно-трансферною
системою організації навчального процесу.

6. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мультимедійні презентації, схеми, таблиці.

7.РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
7.1. Рекомендована література

Основна
Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі1.
української мови: Навч. посібник. Київ, 1999. 258 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням) 
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Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч.2.
посібник. Київ, 2002. 208 с.
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові3.
папери: Навчальний посібник для вищих та середніх
спец. навчальних закладів. Київ, 2009.
Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навчальний4.
посібник. Київ, 2006. 384 с.
Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів/5.
Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скарб. Чернівці, 1996.
Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей.6.
Навч. посібник для студентів гуманітарних факультетів
вищих навчальних закладів. Київ,1998.
Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове7.
мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.
Донецьк, 2006. 480 с.
Зарицька І. М., Чикаліна І. О. Українське ділове8.
мовлення. Практикум / За заг. редакцією Загнітка А. П.
Донецьк, 1997. 436 с.
Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів:9.
Практичний посібник. Київ, 2006. 158 с.
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний10.
посібник. 8-ме вид., випр. і допов. Київ: Алерта, 2015.
307 с.
Шевчук С. В. Службове листування. Київ, 1999.11.
«Українська мова» Енциклопедія / Редкол.:12.
Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. Київ,
2000.

Допоміжна
Коваль А. П. Ділове спілкування: Навч. посібник. Київ,1.
1992. 279 с.
Коваль А. П. Культура ділового мовлення. Писемне та2.
усне ділове спілкування. Київ, 1982. 296 с.
Контрольні роботи з ділової української мови: Навч.3.
посібник для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Шевчук та ін.
Київ, 2002.
Любивець Л. П. Ділові папери. Київ, 1981. 78 с.4.
Словник ділової людини / Укладачі Тринько Р. І.,5.
Гринько О. Р. Київ, 1992.
ДУМ: Навчальний посібник / О. Д. Горбул, Л. І.6.
Галузинська, Т. І. Ситнік та ін. Київ, 2006. 222 с.
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Інформаційні ресурси
Бібліотека ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені1.
Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький, вул.
Сухомлинського, 32).
Національна бібліотека України ім. В. Вернадського (м.2.
Київ, пр. 40-річчя Жовтня, б. 3 (http: // nplu.kiev.ua)).
Національна бібліотека України для юнацтва (м. Київ,3.
пр. Голосіївський, б. 122 (http: //www.4uth.gov.ua)).
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені4.
В. О. Сухомлинського (м. Київ, вул. М. Берлінського, 9).
Національна парламентська бібліотека України (вул.5.
Грушевського, 1, м. Київ).
Київська обласна бібліотека для юнацтва (м. Київ, вул.6.
Драгомирова, 8).
Центральна бібліотека ЦБС Баришівського району (смт7.
Баришівка, вул. Леніна, 29).
Центральна бібліотека ЦБС Білоцерківського району8.
(Біла Церква, вул. Тімірязєва, 2-а).
Центральна бібліотека ЦБС Богуславського р-ну (м.9.
Богуслав, вул. Острів, 1).
Центральна бібліотека ЦБС Бориспільського р-ну (м.10.
Бориспіль, вул. Червоноармійська, 6).
Центральна бібліотека ЦБС Броварського р-ну (м.11.
Бровари, вул. Кірова, 36).
Центральна бібліотека ЦБС Згурівського р-ну (смт12.
Згурівка, вул. Лісова, 1).
Центральна бібліотека ЦБС Макарівського р-ну (смт13.
Макарів, вул. Косовського, 18).
Центральна бібліотека ЦБС Переяслав-Хмельницького14.
р-ну (м. Переяслав-Хмельницький, вул.. Сковороди, 60).
Центральна бібліотека ЦБС Фастівського р-ну (м.15.
Фастів, вул. Льва Толстого, 8.

АДРЕСИ НАЙБІЛЬШИХ ЕЛЕКТРОННИХ
БІБЛІОТЕК:

www.lib. kiev.ua
www.library.kr.ua/libworld/elib.html
www.uaportal.com/ukr/Cultyre/literature/E-Libraries/
www.nbuv.gov.ua
www.krugosvet.ru
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Короткий лекційний матеріал дисципліни
Місце української мови у сучасному житті. Українська

мова є національною мовою українського народу. Вона
належить до найрозвиненіших мов світу. Про це свідчать такі
її властивості, як багатство запасу слів, розвинена синоніміка,
досконалість фонетичної і граматичної системи тощо.
Протягом розвитку і функціонування українська мова зазнала
багато трагічних сторінок, проте з 1 січня 1990 року вона була
офіційно визнана державною мовою України. Статус
української мови визначає Конституція України, ухвалена
Верховною Радою 28 червня 1996 р. (Стаття 10 Основного
Закону держави).

Сьогодні є очевидними позитивні зрушення у мовній
ситуації в Україні. Зростає кількість тих, хто спілкується
українською мовою, нею заговорили соціально авторитетні
верстви населення – політики, бізнесмени, журналісти, митці.
Українці повинні не просто говорити чи писати рідною
мовою, а й робити це досконало, виявляючи лексико-
граматичне багатство, комунікативні можливості
національної мови свого народу.

Українська літературна мова. Літературна мова – це
оброблена, унормована мова суспільного спілкування,
зафіксована в писемній та усній практиці. Літературна мова
є вищою, наддіалектною формою існування національної
мови.

Національна українська мова – це сукупність усіх слів,
граматичних форм, особливостей вимови всіх людей, які
говорять українською мовою. 

До найважливіших ознак літературної мови належать:
наддіалектний характер, нормативність, багатий лексичний
фонд, розгалужена система стилів, багатофункціональність,
наявність усної та писемної форм.

Кодифікація мови. Будь-яка мова потребує охорони і
турботи. Піклуватися про мову повинна кожна людина і
суспільство в цілому. Свідома турбота про мову називається
кодифікацією мови.

Засобами кодифікації мови є словники, довідники з
мови, підручники для середньої та вищої школи, наукові
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лінгвістичні дослідження, художні, наукові, публіцистичні
твори, взірці мовлення людей, які досконало володіють
українською мовою і мають високий соціокультурний
авторитет.

Кодифікатором, тобто оберігачем літературної мови,
виступає політик, вчений-мовознавець, письменник,
журналіст, диктор, артист, учитель, викладач вузу, редактор,
коректор і будь-хто з нас. Кожен мовець, який володіє
літературною мовою, є прикладом для інших. 

Культура мови – це володіння нормами усної та
писемної літературної мови (правилами вимови, наголосу,
слововживання, граматики, стилістики), а також уміння
використовувати виражальні засоби мови в різних умовах
спілкування відповідно до його цілей і змісту.

Предметом культури мови як галузі лінгвістичного
знання є сукупність і система комунікативних якостей мови,
до яких належать правильність, точність, логічність, чистота,
виразність, багатство, доречність.

Мовна норма. Українська літературна мова
характеризується наявністю сталих норм, що є обов’язковими
для всіх її носіїв. Унормованість – основна ознака
літературної мови.

Норма літературної мови – це сукупність
загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які
закріплюються у процесі суспільної комунікації.

Розрізняють такі типи норм: орфоепічні (вимова звуків
і звукосполучень), графічні (передача звуків на письмі),
орфографічні (написання слів), лексичні (слововживання),
морфологічні (правильне вживання морфем), синтаксичні
(усталені зразки побудови словосполучень, речень),
стилістичні (відбір мовних елементів відповідно до умов
спілкування), пунктуаційні (вживання розділових знаків).

Норми характеризуються системністю, історичною і
соціальною обумовленістю, стабільністю.

Словники і словникові видання з української мови. З
метою засвоєння норм української літературної мови,
збагачення словникового запасу, вміння користуватися
стилістичним багатством мови, слід систематично читати не
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тільки художню, публіцистичну, соціально-економічну,
наукову літературу, а й необхідно звертатися до словників, які
дають певну інформацію щодо особливостей та правил
використання мовних засобів. Словники відіграють велику
роль у піднесенні мовленнєвої культури. 

Теорія і практика укладання словників називається
лексикографією. Розрізняють словники – енциклопедичні й
лінгвістичні (або філологічні).

Енциклопедичний словник містить найважливіші
відомості про ту чи іншу галузь людських знань, про
найважливіші події, явища, про найвідоміших осіб. У такому
словнику розкриваються не значення й особливості вживання
слів, а поняття. Тому до енциклопедичного словника входять,
як правило, іменники (власні та загальні назви).
Енциклопедичні словники можуть містити ілюстрації, карти,
схеми, таблиці.

Серед філологічних словників виділяють словники дво-
та багатомовні (перекладні) і словники одномовні.
Філологічні одномовні словники пояснюють українську
лексику під певним кутом зору. До одномовних словників
належать: тлумачні, іншомовних слів, орфоепічні,
орфографічні, міжслівних зв’язків (синонімічні, антонімічні,
омонімічні, паронімічні), фразеологічні, термінологічні,
словники мовних труднощів.

Функціональні стилі сучасної української літературної
мови. Стиль – це різновид літературної мови, що обслуговує
певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до
цього має свої особливості добору й використання мовних
засобів.

Кожен стиль має: сферу поширення (коло мовців),
призначення, систему мовних засобів, стилістичні норми,
підстилі, жанри реалізації.

В українській літературній мові виділяють традиційно
п’ять функціональних стилів: науковий, офіційно-діловий,
публіцистичний, художній, розмовний.

Кожен із стилів має свої характерні особливості і
реалізується у властивих йому жанрах. Жанри – це різновиди
текстів певного стилю, що різняться насамперед метою
мовлення, сферою спілкування та іншими ознаками.
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Загальний огляд писемного ділового мовлення.
Діловодство. Основним видом ділового тексту є документ.
Документ (слово латинського походження, що означає
«доказ») – це засіб закріплення різними способами на
спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища
об’єктивної дійсності і розумову діяльність людини. 

Документ має правове й господарське значення, зокрема
може служити доказом, а також бути джерелом різноманітних
відомостей довідкового характеру. Документи дають
можливість відтворити факти діяльності установи, організації
чи підприємства. Зовнішній вигляд документа є незаперечним
свідченням стилю роботи управління, дисципліни і особистої
культури працівників. 

Діловодство – це діяльність, що охоплює питання
документування й організації роботи з документами в процесі
здійснення управлінських функцій. Діловодство є важливою
складовою частиною роботи кожної установи, організації,
підприємства. 

У процесі діловодства беруть участь всі працівники
апарату управління: одні створюють документи, інші
забезпечують їх передачу, ще інші керуються цими
документами у своїй практичній діяльності. Усе, що
вирішується апаратом управління і втілюється потім у
практичні справи, оформляється документами.

Критерії класифікації документів. Документи
групуються за такими класифікаційними ознаками:

За найменуванням: листи, телеграми, довідки, заяви,
протоколи тощо.

За походженням: службові (офіційні), особисті. 
За місцем виникнення: внутрішні й зовнішні. 
За призначенням: розпорядчі, статутні, виконавчі,

інформаційні.
За структурними ознаками: регламентовані (стандартні),

нерегламентовані (нестандартні). 
За терміном виконання: звичайні безстрокові (це такі

документи, що виконуються в порядку загальної черги);
термінові (установлено строк виконання); дуже термінові
(документи мають позначення «дуже терміново»).
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За ступенем гласності: для загального користування,
службового користування, секретні, цілком секретні.

За стадіями створення: оригінали, копії. 
За технікою відтворення: рукописні, відтворені

механічним способом.
За носієм інформації: на папері, диску, фотоплівці,

магнітній стрічці, перфострічці.
Формуляр документа. Кожен документ складається з

окремих елементів, які називаються реквізитами. Розрізняють
постійні й змінні реквізити. Постійні фіксуються при
виготовленні бланка, а змінні – у процесі заповнення.

Сукупність реквізитів, розміщених у встановленій
послідовності, називається формуляром. Кожен вид
документа повинен мати свій формуляр. Закріплення за
реквізитами постійних місць робить документи зручними для
зорового сприймання, спрощує їх обробку, дає можливість
використати при цьому технічні засоби.

Аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що
містять постійну інформацію, називається бланком.

Реквізити документів та їх оформлення. Назва
установи, організації, підприємства, як правило, є у бланку.
Коли ж документ виготовляється на чистому аркуші паперу,
то назва установи вказується в повному розгорнутому
найменуванні посади особи, яка підписує документ.

Вид (різновид) документа – один з обов’язкових його
реквізитів. Розташовується зліва або посередині сторінки.

Заголовок до тексту розміщується під назвою виду
документа, відображає головну його ідею.

Адресат (службова кореспонденція). Адреса
розташовується з правого боку у верхній частині сторінки. 

Датування. Це обов’язковий реквізит будь-якого
документу. Документ без дати втрачає юридичну силу. Дата
проставляється у лівій верхній частині документа разом з
індексом на спеціально відведеному місці. 

Гриф узгодження. Розрізняють дві форми узгодження
документів – внутрішнє і зовнішнє. Конкретним виявом
узгодження є візування проектів документів. Гриф узгодження
складається із: слова «узгоджено», назви посади службової
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особи, установи, з якою узгоджується документ, особистий
підпис, його розшифрування, дата. Позначки про узгодження
вміщуються на останній сторінці документа нижче підпису
або на звороті аркуша.

Резолюція виражає ставлення особи до інформації, що
міститься в документі, а також дає відповідні вказівки.
Резолюція підписується й датується (вміщувати її потрібно на
документі, у правій верхній частині).

Засвідчення документа надає йому юридичної сили,
підтверджує відповідальність певної службової особи за його
зміст. Основні засоби засвідчення документа: підписання,
затвердження й проставлення печатки.

Підпис є обов’язковим реквізитом документа. 
Затвердження документа відбувається після його

підписання. Воно має на меті санкціонувати зміст документа
або поширити його дію на певне коло установ, організацій,
підприємств. 

Гриф затвердження повинен складатися зі слова
«затверджую», назви посади особи, яка затверджує документ,
особистого підпису, його розшифрування і дати. Вміщується
він у правому верхньому кутку аркуша.

Печатка прикладається до документів, що вимагають
особливого засвідчення. 

Проходження документів супроводжується
відповідними позначками на документах. Відмітки ставляться
на лицевій стороні першої сторінки документа, що полегшує
візуальне сприймання й підвищує оперативність у роботі. Усі
відмітки повинні датуватися.

Відмітка про додатки. Додатки друкуються нижче
тексту через 2-4 інтервали від межі лівого поля. Нижче
вміщуються назви документів, що додаються, в цифровій
послідовності з зазначенням кількості примірників і сторінок. 

Вимоги до тексту документа. Текст – головний елемент
документа. Під час складання тексту документа мають
виконуватися вимоги, найголовніші з яких: достовірність та
об’єктивність змісту, нейтральність тону, повнота інформації
та максимальна стислість. 
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Текст складається з таких логічних елементів: 
вступ (зазначається привід, що призвів до укладання1)

документа, викладається історія питання тощо);
доказ (викладається суть питання: докази, пояснення,2)

міркування, що супроводжуються цифровими розрахунками,
посиланнями на законодавчі акти й інші матеріали);

закінчення (формулюється мета, заради якої складено3)
документ).

При підготовці тексту документа слід дотримуватися
таких правил:

Правильно і у певній послідовності розміщувати1.
реквізити документа.

Текст викладати від третьої особи. 2.
Не вживати образних висловів, емоційно забарвлених3.

слів і синтаксичних конструкцій.
Уживати стійкі сполучення типу: відповідно до, з4.

метою, в порядку. 
Уживати синтаксичні конструкції типу: доводимо до5.

Вашого відома, що... нагадуємо Вам, що... відповідно до
Вашого прохання... 

Дієприслівникові звороти вживати на початку речення:6.
враховуючи... беручи до уваги... розглянувши... вважаючи...

Уживати мовні засоби, що відповідають нормам7.
літературної мови і зрозумілі для широкого кола читачів. 

Уживати прямий порядок слів у реченні.8.
Уживати інфінітивні конструкції. 9.
У розпорядчих документах слід вживати дієслівні10.

конструкції у формі наказового способу: наказую, пропоную.
Використовувати скорочення слів, складноскорочені11.

слова й абревіатури, що пишуться у справочинстві, за
загальними правилами: р-н, обл., км, канд. філ. наук.

Надавати перевагу простим реченням. Використовувати12.
форми ввічливості за допомогою слів: Шановний...,
Високошановний..., Вельмишановний..., Високоповажний...

Документи з низьким рівнем стандартизації. Усі
документи за способом викладу матеріалу можуть бути
поділені на такі дві категорії: документи з низьким рівнем
стандартизації, документи з високим рівнем стандартизації.
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Документи, в яких можна заздалегідь передбачити і
сформулювати лише окремі найзагальніші відомості
(компоненти формуляра); сам же спосіб викладу залежить
кожного разу від конкретного змісту того, що викладається,
від ситуації, певних обставин ділового спілкування. Це
документи з низьким рівнем стандартизації. 

Послідовність викладу, співмірність частин,
продуманість переходів, добір фактів, точність аргументів –
усе це дає можливість глибше розкрити тему документа,
виділити в ньому головне, відтінити деталі. Недостатньо чітка
композиція, непрозорість структури документа утруднюють
сприймання його тексту, збіднюють його дієвість.

Документи з високим рівнем стандартизації. Існує
цілий ряд ситуацій, для яких можна наперед встановити, що,
кому і як повинно повідомлятися, тобто в які готові словесні
формули можна цю інформацію вкласти. 

Процес укладання такого стандартного документа
зводиться до наступних трьох операцій:

Вибір (серед досить обмеженої кількості стандартних,1.
готових конструкцій) потрібної саме в даному конкретному
випадку.

Заповнення формуляра.2.
Побудова за готовими зразками тих словосполучень і3.

речень, які не передбачені формулярами бланків.
Перевага стандартизованих мовних зворотів полягає ще

й у тому, що вони вимагають мінімального напруження при
сприйманні й пришвидшують процес укладання документа,
дозволяючи не втрачати зусиль на пошуки відповідних форм
вислову.

Таким чином, під стандартизацією мови ділових паперів
слід розуміти насамперед встановлення правил добору слів і
термінів, правил побудови речень і словосполучень. У тих
установах, де функціонує багато документів з повторюваною
інформацією, звичайно застосовуються бланки з трафаретним
текстом.

Стандартний текст у 8-10 разів сприймається швидше,
ніж нестандартизований. Він вигідний з точки зору економії
часу, енергії, матеріальних засобів, тому практика їх
використання повсюдно зростає.
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Отже, стандартизація мови документації повинна
розглядатися як ефективний засіб скорочення надлишкової
інформації, а також підвищення загальної культури ділового
мовлення. 

Документи щодо особового складу. Проблема розробки,
систематизації та уніфікації документів набула особливої
актуальності в наш час у зв’язку з тим, що, по-перше, сфера
ділового спілкування поповнилася багатьма новими
документами, по-друге, традиційно використовувані
документи оновлюють свої характеристики (зміст, функцію,
адресата і т.д.). Ці зміни, в свою чергу, зумовлені
об’єктивними факторами:

Активністю державотворчих процесів в Україні після1.
здобуття нею незалежності в 1991 р.; 

Розвитком ринкових відносин в економіці;2.
Наданням українській мові статусу державної мови,3.

необхідністю переходу ділового спілкування з російської
мови на українську.

Автобіографія – це документ, в якому особа повідомляє
основні факти своєї біографії. Документ, як правило,
пишеться власною рукою у довільній формі на чистому
паперовому аркуші. Іноді підприємство чи установа, яка
приймає на роботу або навчання, укладає спеціальний бланк.
Характер тексту автобіографії розповідний, виклад
відомостей – за хронологією. Кожне наступне повідомлення
починається з нового абзацу. 

Реквізити:
Назва виду документа.1.
Текст, в якому зазначається: прізвище, імя, по батькові;2.

дата народження; місце народження; відомості про освіту
(повне найменування всіх навчальних закладів, де
здобувалась освіта); відомості про трудову діяльність (стисло
і послідовно подаються назви місць роботи й посад);
відомості про громадську роботу; короткі відомості про склад
сімї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

Дата написання.3.
Підпис.4.
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Резюме – це документ про особисті, освітні та
професійні дані, що складається при прийомі на роботу до
комерційних підприємств. Особливістю цього документа є
стислість (його обсяг, як правило, не перевищує 1 аркуша). У
резюме відомості про професійну діяльність та освіту
викладаються у зворотному хронологічному порядку. Графа
«Додаткові відомості» містить інформацію про навички чи
досягнення в будь-якій галузі, наприклад, відомості про
володіння іноземними мовами і комп’ютером, вміння
керувати автомобілем, участь у наукових конференціях,
наявність друкованих праць, громадську діяльність, інтереси
претендента тощо. У резюме може зазначатися мета – посада,
на яку претендує автор, і бажана заробітна плата.

Отже, основними складовими резюме є такі: назва виду
документа; прізвище, імя, по батькові; адреса; телефон; дата
і місце народження; мета; професійний досвід; освіта;
сімейний стан; додаткові відомості; підпис.

Заява – документ щодо особового складу, який містить
прохання особи або установи щодо здійснення своїх прав або
захисту інтересів.

Реквізити: 
Адресат (назва установи або посада та ініціали1.
керівника, на імя яких подається заява).
Адресант (назва установи або посада, ініціали (іноді2.
адреса і паспортні дані) особи, яка звертається з заявою.
Назва виду документа.3.
Текст.4.
Підстава (додаток): перелік документів, доданих до5.
заяви на підтвердження її правомірності.
Дата.6.
Підпис.7.
Заява пишеться власноручно в одному примірнику.

Різновидами заяви є: заява-зобовязання (прохання про
надання позики), заява про відкриття рахунка, про прийняття
на роботу, позовна заява тощо.

Пропозиція – це документ, в якому особа висловлює свої
думки щодо методів покращення діяльності державних
органів, громадських організацій, установ.
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Реквізити: 
Назва міністерства, якому підпорядковується установа.1.
Повна назва установи, що складає пропозицію.2.
Адресат.3.
Назва виду документа.4.
Дата.5.
Місце написання.6.
Заголовок.7.
Текст.8.
Посада адресанта.9.
Підпис.10.
Скарга – це документ, в якому особа вказує на

порушення прав та інтересів з боку іншої особи і пропонує
вжити належних заходів для ліквідації такого порушення. 

Реквізити:
Адресат (назва установи або посадової особи, яка має1.
повноваження щодо розгляду даної скарги).
Адресант (прізвище, імя, по батькові, посада, при2.
потребі – домашня адреса і паспортні дані особи, яка
подає скаргу).
Назва виду документа.3.
Текст.4.
Дата.5.
Підпис.6.
Завірення підпису (якщо треба).7.
Характеристика – це 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.

Реквізити: 
1. Назва виду документа.
2. Заголовок (прізвище, імя по батькові особи, якій

видається характеристика; рік або повна дата народження;
посада; якщо треба – місце проживання).

3. Текст, який містить такі відомості:
трудова діяльність працівника (з якого часу в цій–
установі, на якій посаді);
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ставлення до службових обов’язків та трудової–
дисципліни (вказуються найбільш значущі
досягнення, заохочення та покарання);
моральні якості (риси характеру, ставлення до–
інших членів колективу);
висновки;–
призначення характеристики (при потребі).–

4. Дата складання.
5. Підпис керівника установи (при потребі – інших

відповідальних осіб).
6. Печатка.
Характеристика оформляється на стандартному аркуші

паперу в одному примірнику.
Довідково-інформаційні документи. Анотація – це

коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного
тексту тощо. У ній наводяться найважливіші питання роботи,
викладається зміст і дається її оцінка. Анотація допомагає при
доборі і вивченні літератури з будь-якого питання, скорочує
час на ознайомлення зі змістом самої роботи.

Може бути подана двома мовами: мовою тексту та
однією з іноземних. У кінці анотації називаються категорії
читачів, для яких рекомендовано анотовану книгу.

Відгук – це документ, що містить висновки
уповноваженої особи (або кількох осіб) чи установи щодо
запропонованих на розгляд вистави, фільму, творів мистецтва,
рукописних робіт та інше.

Реквізити:
Назва виду документа.1.
Заголовок.2.
Текст, який містить: вступ; короткий виклад основних3.
положень роботи, що аналізується; висновок з
пропозиціями, оцінкою і критичними зауваженнями.
Підпис. 4.
Печатка.5.
Штамп підтвердження підпису.6.
Дата.7.
При потребі підпис особи, яка склала відгук, завіряється

секретарем установи за допомогою спеціального штампа.
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Рецензія – це критичний відгук (дає аналіз і оцінку) на
художній твір, друковану наукову працю і т.д. 

Реквізити: 
Назва виду документа.1.
Заголовок (який містить назву рецензованої роботи,2.
прізвище та ініціали її автора, рік публікації,
видавництво).
Текст, що складається з двох частин: короткий виклад3.
змісту роботи; висновки, зауваження, оцінки автора
рецензії.
Підпис та посада особи, яка рецензувала роботу.4.
Дата.5.
Якщо потрібно, підпис в рецензії завіряють печаткою

або спеціальним штампом.
Довідка – це документ, що засвідчує факти біографії або

діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої
установи.

За змістом довідки поділяються на особисті та службові.
Найчастіше довідки оформляються на бланках

установи, в них від руки заповнюють тільки індивідуальні
відомості.

Реквізити: 
Назва виду документа.1.
Назва організації, що видає довідку.2.
Дата видачі.3.
Номер.4.
Вихідний номер і дата письмового запиту про5.
необхідність довідки (якщо такий існував).
Прізвище, імя, по батькові особи, якій видається6.
довідка.
Текст.7.
Призначення (куди видається довідка).8.
Підписи службових осіб.9.
Печатка.10.
Доповідна записка – це документ на ім’я керівника

установи, в якому повідомляється про певний факт, подію,
подається звіт про виконання службових доручень або взятих
на себе зобов’язань. Зміст доповідної записки повинен бути
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точним і лаконічним; для зручності поділяється на частини.
У кінці подаються висновки й пропозиції.

Реквізити:
Назва виду документа.1.
Заголовок.2.
Посада, прізвище та ініціали керівника, якому вона3.
подається.
Текст.4.
Посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку5.
(може розташовуватися після адресата).
Дата складання.6.
Підпис.7.
Пояснювальна записка – цей термін використовується

для назви двох документів:
вступна частина іншого документа (плану, програми,1)

проекту), обгрунтовуються мета його створення, структура,
зміст, термін дії, функціональне призначення, актуальність і
новизна:

документ особистого характеру, в якому пояснюються2)
певні дії особи (найчастіше – порушення дисципліни,
невиконання роботи).

Пояснювальна записка пишеться працівником на вимогу
адміністрації, в деяких випадках – з ініціативи підлеглого.

Пояснювальна записка, яка не виходить за межі
установи, оформляється на бланку або стандартному листку
із зазначенням таких реквізитів:

Адресата.1.
Назви виду документа.2.
Коду.3.
Прізвища (адреси) адресанта.4.
Заголовку.5.
Тексту.6.
Дати складання.7.
Підпису.8.
Якщо записка направляється за межі установи, її

оформляють на бланку і реєструють.
Обліково-фінансові документи. Акт – таку назву має

документ, який стверджує встановлені факти та події і містить
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рішення щодо постанов, законів, указів. Складання акта
регламентується спеціальними правовими нормами і
здійснюється обов’язково кількома особами.

Реквізити:
Назва виду документа.1.
Дата.2.
Індекс.3.
Місце складання і видання.4.
Заголовок.5.
Текст.6.
Відмітка про наявність додатка.7.
Підпис.8.
Гриф затвердження.9.
До оформлення тексту акта висуваються такі вимоги:
Заголовок до тексту включає назву або короткий зміст1.

актованого факту або події.
Текст акта складається з двох частин: вступної та2.

констатуючої.
Вступна частина будується за схемою:3.
Підстава:...
Складений комісією у складі:...
Голова:...
Члени комісії:...
При переліку осіб, що брали участь у складанні акта,4.

вказують їх посади, ініціали, прізвища. Якщо акт складається
комісією, першим вказують голову комісії, його посаду,
ініціали й прізвище. Прізвища членів комісії розташовують в
алфавітному порядку, нумерують арабськими цифрами.

У констатуючій частині вказуються мета і завдання,5.
зміст та характер зробленої роботи, фіксуються встановлені
факти.

Текст акта повинен містити відомості про кількість6.
примірників і місце їх знаходження.

Дата акта повинна відповідати дню факту, що актується.7.
Розписка – це письмове підтвердження певної дії, яка

мала місце, – передачі й отримання документів, товарів,
грошей.
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Реквізити: 
1. Назва виду документа.
2. Текст:

прізвище, імя, по батькові особи, посада особи, яка–
дає розписку і підтверджує отримання цінностей;
прізвище, ім’я, по батькові особи, посада особи,–
яка передала цінності;
у чому конкретно дано розписку (вказуються точні–
найменування матеріальних цінностей, їх
кількість і вартість – словами і цифрами);
відомості про документ (паспорт, посвідчення), що–
засвідчує особу, яка отримує цінності;
підстава передачі і отримання цінностей.–

3. Дата.
4. Підпис особи, яка отримала цінності.
5. Завірення підпису (у приватній розписці).
Господарсько-договірні документи. Договір фіксує

домовленість між двома чи кількома партнерами – фізичними
або юридичними особами.

Реквізити: 
1. Назва виду документа.
2. Заголовок.
3. Місце укладання.
4. Дата.
5. Повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім’я,
по батькові), повноважень на підставі яких вони діють.
6. Текст, який містить:

термін виконання;–
кількісні та якісні показники;–
кількість робіт і загальну суму;–
порядок виконання робіт;–
порядок розрахунків між сторонами;–
відповідальність сторін;–
порядок і місце розв’язання суперечок;–
форс-мажорні обставини.–

7. Відомості сторін: юридичні адреси установ або
паспортні дані осіб.
8. Підписи сторін.
9. Печатка однієї або всіх установ, які укладають
договір.

Українська мова (за професійним спрямуванням) 
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Зразки ділових паперів

РЕЗЮМЕ
Хобта Іван

Адреса: Володимир-Волинський, вул. Соборна, 28. 
Моб. тел. (093) 142-76-32, e-mail Hobta Archi@ukr.net
Дата і місце народження: 14 січня 1994 р., м. Переяслав-
Хмельницький
Мета: робота web-дизайнера
Досвід роботи: ТОВ «Комп’ютерний всесвіт»:

травень 2010 – серпень 2010 р. – майстер з ремонту–
офісної техніки
спілкування з клієнтами–
пошук нових клієнтів–
ремонт, налагодження, продаж офісної техніки–
продавець офісної техніки–
травень 2009 – липень 2009 р. – помічник майстра–
ремонт, налагодження, продаж офісної техніки–
виконання доручень–
підготовка документів–
кур’єр –

ТОВ «Техніка»:
Травень 2008 – липень 2008 – помічник майстра

доставка документів клієнтам компанії;–
зустріч клієнтів в офісі;–
ремонт, налагодження, продаж офісної техніки.–

Освіта:
вересень 1999 – 2007 рр. – Володимир-Волинська ЗОШ–
І-ІІІ ст.;
вересень 2007 – червень 2010 рр. – Володимир-–
Волинське вище професійне училище;
вересень 2010- червень 2015 рр. – ДВНЗ «Переяслав-–
Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди».

Професійні навички та знання:
Windows, MS Office, Internet – досвідчений користувач;–
Великий досвід у Web-дизайні, а саме: колажування,–
фотоманіпуляції, арт-дизайн, малювання дизайну сайтів;

Навчально-методичний посібник
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Досвід у Web-програмуванні: верстання, настроювання–
сайтів, закачування їх на домени;
Знання програм «Abode Photoshop», «Abode Ilustrator»,–
«Abode Dreamweaver», «Corel Draw».

Знання мов: англійська, французька (вільно). 
Сімейний стан: не одружений.
Додаткові дані: водійські права, категорії А, В.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Петренко Ірина Сергіївна,
доцент кафедри іноземних мов
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
ДПУ імені Григорія Сковороди»,
1960 року народження, освіта вища

Петренко Ірина Сергіївна працює доцентом кафедри
іноземних мов у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з
вересня 1985 року. За час роботи в університеті
зарекомендувала себе сумлінним, компетентним і
досвідченим викладачем, який проводить заняття на високому
науково-методичному рівні, застосовує передові методи
навчання, постійно підвищує свій професійний рівень.

Ірина Сергіївна вміє викликати у студентів інтерес до
свого предмета, залучити їх до активної творчої роботи на
заняттях. Викладач упроваджує у викладання дисципліни
елементи ефективного оволодіння іноземною мовою, на
заняттях застосовує методику співробітництва.

Ірина Сергіївна постійно займається науковою роботою:
бере активну участь у наукових конференціях, друкує статті
у науково-методичних збірниках, випустила 4 навчальні
посібники з англійської мови. Протягом 5 років Петренко І.
С. очолює предметно-методичну комісію, допомагає в роботі
молодим викладачам, з увагою ставиться до діяльності колег.

Ірина Сергіївна – серйозна, доброзичлива і
комунікабельна людина, вимоглива до себе й інших. Вона
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користується у колективу кафедри та у студентів авторитетом
і повагою. 

Характеристика видана для подання до ….

Завідувач кафедри іноземних мов А. П. Губенко

ЗАЯВА

Директорові 
Переяслав-Хмельницької
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7
Пироговій Г. В.
Півник Галини Сергіївни, 
яка мешкає за адресою:
м. Переяслав-
Хмельницький, 
вул. Сонячна, 8, 
дом. тел. 3-42-58

Заява
Прошу Вас прийняти до 1-го класу мою доньку Півник

Оксану Миколаївну 2013 року народження.
До заяви додаю:
Копія свідоцтва про народження.
Медична довідка.

15 липня 2019 р.                                                                       Підпис

ДОРУЧЕННЯ

Я, Гнатенко Іван Кирилович, доручаю отримати у
бухгалтерії заводу належну мені зарплату за січень 2015 р.
Петренку Василю Дмитровичу за його паспортом серії СТ №
611554, виданим Переяслав-Хмельницьким РУГУ МВС
України у м. Києві 26 січня 1995 р.

11.02.2018 р.                                                                               Підпис

Навчально-методичний посібник

41



РОЗПИСКА

Я, Романчук Микола Федорович, одержав від Іваненка
Дмитра Івановича 250 (двісті п’ятдесят) гривень.
Зобов’язуюсь повернути цю суму до 15.09.2019 р.

08.04.2019 р.                                                                                   Підпис

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Директорові Центру здоров’я
Голосіївського району м. Києва
Іванову О.І. 
лікаря Карпенка М.Ю.

Пояснювальна записка
20.04.2019 р.
20 квітня 2019 р. я запізнився на роботу на 1 годину у

зв’язку з тим, що на трамвайній лінії маршруту № 1 трапилася
аварія і було припинено рух трамваїв. Іншого транспорту, що
дублює цей маршрут, у моєму районі немає. Прошу причину
запізнення вважати поважною.

Підпис                                                                            М. Ю. Карпенко

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1

засідання кафедри української мови 
від 5 вересня 2019 року

СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку методичного
посібника кандидата педагогічних наук, доцента
Митрофаненка О. Д. «Ділова українська мова: навчальний
посібник».

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку методичний
посібник Митрофаненка О. Д. «Ділова українська мова:
навчальний посібник».

Українська мова (за професійним спрямуванням) 
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Завідуючий кафедрою
української мови 
д. пед. наук, професор Д. С. Прокопчук
Секретар І. М. Кавтун

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Дмитренко Павло Микитович, народився 21 травня
1974 року у місті Переяславі-Хмельницькому.

З 1982 по 1990 рік навчався у Переяслав-Хмельницькій
школі № 7.

У 1990 році вступив до Переяслав-Хмельницького
професійно-технічного училища. У 1993 році закінчив
училище за спеціальністю «Слюсар-ремонтник».

У 1993 році вступив до Переяслав-Хмельницького
державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
на факультет трудового навчання.

З 1998 року працюю вчителем трудового навчання у
Переяслав-Хмельницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7.

Батько, Дмитренко Микита Іванович, 1947 року
народження, водій АТП 32911.

Мати, Дмитренко Людмила Іванівна, 1950 року
народження, домогосподарка.

Разом з батьками мешкаю за адресою: Київська обл., м.
Переяслав-Хмельницький, вул. Гімназійна, 32. 

1 вересня 2019 р.                                                                         Підпис

ОГОЛОШЕННЯ
Запрошуємо усіх бажаючих на Всеукраїнський ярмарок

книг, що відбудеться 2-3 листопада 2015 року о 14.00 у
Будинку культури м. Переяслава-Хмельницького.

Навчально-методичний посібник
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ЗАПРОШЕННЯ
ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ ДОБРОДІЮ!

Маємо за честь запросити Вас на велике пісенне дійство
«Хай святиться ім’я твоє» або «Десять Господніх заповідей»,
яким провідні митці України зустрічають нове тисячоліття. 

Дійство відбудеться 9 листопада 2015 року в
Національному палаці «Україна» о 19.00.

Ваш ряд 7 місце 21                                               Оргкомітет

ТЕЛЕФОНОГРАМА № 23
від 4 березня 2014 року
Від кого                  Інститут української мови ім. О. О. Потебні
Телефон (045)343-80-90                         Передав: Олійник А. П.
Кому Іванову О. П.       Прийняв: Ільїн О. Б.

год. 14 хв. 30
Просимо професора Іванова О. П. взяти участь в

обговоренні реформи українського правопису. Запрошення
надсилаємо поштою.

Голова комісії                                                              О. С. Макаренко

ВИСНОВОК
про санітарно-епідемічний стан
загальноосвітньої школи № 9 

м. Переяслава-Хмельницького

Комісія у складі трьох осіб відвідала ЗОШ № 9 м.
Переяслава-Хмельницького і з’ясувала таке:

Санітарно-епідемічний стан ЗОШ № 9 м. Переяслава-
Хмельницького незадовільний.

Трапляються порушення санітарних норм у шкільній
їдальні.

Нерегулярно проводяться роботи щодо підтримання
школи у належному стані.

Голова комісії                                                    О. М. Іваненко
Члени комісії:                                                    В. В. Левчук

П. В. Онищенко
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РЕФЕРАТ
(Зразок титульної сторінки)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

Кафедра української лінгвістики та методики навчання

Культура усного ділового
спілкування

Реферат 
з української мови (за 
професійним спрямуванням)
студента 1 курсу, групи Т-1
природничо-технологічного 
факультету 
Романчука Ярослава Івановича

Переяслав, 2019

Навчально-методичний посібник
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Практичне заняття № 1
Тема: Місце української мови у суспільному житті

План
Роль української мови у суспільному житті. Державна1.
мова.
Літературна мова як одна з форм національної мови.2.
Суспільні функції мови.3.
Культура мови та мовлення.4.
Мовна норма.5.
Кодифікація мови.6.
Стильові різновиди української мови. 7.
Заява.8.

Аудиторна робота
Скласти зразки заяв:
про вступ до навчального закладу;–
про надання академічної відпустки;–
про надання матеріальної допомоги.–

Література
Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч.1.
посібник. Київ, 2002.
«Українська мова» Енциклопедія/ Редкол.:2.
Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. Київ,
2000.
Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів:3.
Практичний посібник. Київ, 2005.
Шевчук С. Ділове українське мовлення: Посібник для4.
студентів професійно-технічних закладів. Модульний
курс. Київ, 2003.
Загнітко В. Т. та ін. Українське ділове мовлення:5.
Посібник для студентів ВНЗ. Київ, 2006.
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Практичне заняття № 2
Тема: Загальні відомості з фонетики, графіки, орфографії

План
Сучасна українська абетка. 1.
Вживання м’якого знака.2.
Правила вживання апострофа.3.
Чергування голосних звуків.4.
Чергування приголосних звуків.5.
Розписка. 6.
Спрощення в групах приголосних.7.
Основні випадки чергування у – в, і – й.8.

Аудиторна робота
Скласти розписку:
про отримання грошей;–
про отримання спортивного інвентарю.–

Література
Загнітко В. Т. та ін. Українське ділове мовлення:1.
Професійне і непрофесійне спілкування. Донецьк, 2006.
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові2.
папери: Навчальний посібник для вищих та середніх
спец. навчальних закладів. Київ, 2009.
Коваль А. П. Культура ділового мовлення. Писемне та3.
усне ділове спілкування. Київ, 1982.
Любивець Л. П. Ділові папери. Київ, 1981.4.
Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей.5.
Навч. посібник для студентів гуманітарних факультетів
вищих навчальних закладів. Київ, 1998.
«Українська мова» Енциклопедія/ Редкол.:6.
Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. Київ,
2000.
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. Київ, 2005.7.

Навчально-методичний посібник
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Практичне заняття № 3
Тема: Літературна вимова

План
Орфоепія як розділ науки про мову. 1.
Доручення.2.
Правопис прізвищ та імен по батькові.3.
Складні випадки відмінювання прізвищ.4.
Характеристика.5.
Автобіографія.6.
Пароніми.7.
Синоніми.8.

Аудиторна робота
1. Оформити доручення на:
отримання стипендії;–
придбання й доставку канцелярського приладдя.–
2. Скласти автобіографію.
3. Скласти характеристику на:
колегу;–
товариша;–
учня класу.–

Література
1. Коваль А. П. Ділове спілкування: Навч. посібник.

Київ, 1992.
2. Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів:

Практичний посібник. Київ, 2005.
4. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей.

Навч. посібник для студентів гуманітарних факультетів
вищих навчальних закладів. Київ, 1998. 

5. Глущик С. В., Дияк О.В., Шевчук С. В. Сучасні ділові
папери: Навчальний посібник для вищих та середніх спец.
навчальних закладів. Київ, 2009.
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Практичне заняття № 4
Тема: Стилістичне використання лексичних засобів мови

План
Усне мовлення.1.
Довідка.2.
Слово і його значення.3.
Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен4.
у кличній формі та звертаннях.
Лексика сучасної української літературної мови з огляду5.
на сферу її використання.
Оголошення.6.
Звертання.7.
Діалектна лексика.8.
Написання частки не з різними частинами мови.9.

Аудиторна робота
Скласти жартівливе оголошення.1.
Скласти довідку будь-якого змісту.2.

Література
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові1.
папери: Навчальний посібник для вищих та середніх
спец. навчальних закладів. Київ, 2009.
Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навчальний2.
посібник. Київ, 2006. 384 с.
Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів/3.
Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скарб. Чернівці, 1996.
Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей.4.
Навч. посібник для студентів гуманітарних факультетів
вищих навчальних закладів. Київ,1998.
Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове5.
мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.
Донецьк, 2006. 480 с.

Навчально-методичний посібник
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Практичне заняття № 5
Тема: Писемне мовлення

План
Особливості писемного мовлення.1.
Наказ.2.
Подвоєння та подовження приголосних.3.
Розділові знаки при однорідних членах речення.4.
Розпорядження.5.
Резюме.6.
Розділові знаки при звертаннях.7.

Аудиторна робота
Підготувати накази:1.
– по університету про зарахування до ДВНЗ;
– про дисциплінарне стягнення стипендії з приводу
порушення норм поведінки.
Скласти розпорядження про дозвіл на дострокову сесію.2.
Скласти резюме.3.

Література
Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові1.
папери: Навчальний посібник для вищих та середніх
спец. навчальних закладів. Київ, 2009.
Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навчальний2.
посібник. Київ, 2006. 384 с.
Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів/3.
Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скарб. Чернівці, 1996.
Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей.4.
Навч. посібник для студентів гуманітарних факультетів
вищих навчальних закладів. Київ,1998.
Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове5.
мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.
Донецьк, 2006. 480 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням) 
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Практичне заняття № 6
Тема: Типи документів: основні вимоги до їх оформлення

План

Документ – основний вид офіційно-ділового стилю.1.
Критерії класифікації документів.2.
Формуляр документа.3.
Текстове оформлення документів.4.
Звіт.5.
Наукова робота.6.
План.7.
Статут.8.

Аудиторна робота
Напишіть індивідуальний звіт про виконання1.
громадського доручення. 
Скласти план роботи гуртка.2.

Література

Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові1.
папери: Навчальний посібник для вищих та середніх
спец. навчальних закладів. Київ, 2009.
Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навчальний2.
посібник. Київ, 2006. 384 с.
Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів/3.
Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скарб. Чернівці, 1996.
Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей.4.
Навч. посібник для студентів гуманітарних факультетів
вищих навчальних закладів. Київ,1998.
Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове5.
мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.
Донецьк, 2006. 480 с.

Навчально-методичний посібник
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Практичне заняття № 7
Тема: Іншомовні слова

План 
Уживання іншомовних слів.1.
Протокол. Витяг з протоколу.2.
Правопис слів іншомовного походження.3.
Власне українська лексика.4.
Лист.5.
Загальна характеристика ділових листів.6.
Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях,7.
реченнях і вставлених компонентах.
Розділові знаки при прямій мові.8.

Аудиторна робота
Скласти протокол зборів студентської групи з питання1.
надання гуртожитку.
Скласти витяг з протоколу засідання кафедри про2.
затвердження теми курсової роботи.
Скласти зразки ділових листів:3.

лист-прохання;–
лист-пропозиція;–
лист-подяки.–

Література
Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів/1.
Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скарб. Чернівці, 1996.
Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей.2.
Навч. посібник для студентів гуманітарних факультетів
вищих навчальних закладів. Київ,1998.
Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове3.
мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.
Донецьк, 2006. 480 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

52



Практичне заняття № 8
Тема: Книжні й іншомовні слова в документах

План 
Книжні й іншомовні слова в документах.1.
Постанова.2.
Частини мови.3.
Загальна характеристика іменника як частини мови.4.
Рід іменників і особливості вживання назв осіб за5.
професією, посадою, званням.
Правопис складних іменників.6.
Запрошення.7.

Аудиторна робота
1. Скласти запрошення:

взяти участь у голосуванні по виборах міського–
голови;
на авторський вечір-бенефіс;–
на участь у зборах акціонерів.–

2. Скласти постанову.

Література 
Зарицька І. М., Чикаліна І. О. Українське ділове1.
мовлення. Практикум / За заг. редакцією Загнітка А. П.
Донецьк, 1997. 436 с.
Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів:2.
Практичний посібник. Київ, 2006. 158 с.
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний3.
посібник. 8-ме вид., випр. і допов. Київ: Алерта, 2015.
307 с.
Шевчук С. В. Службове листування. Київ, 1999.4.
«Українська мова» Енциклопедія / Редкол.:5.
Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. Київ,
2000.

Навчально-методичний посібник
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Практичне заняття № 9
Тема: Терміни та їх місце в діловому мовлення

План 
Терміни як спеціальні назви наукових, технічних,1.
сільськогосподарських, суспільних понять.
Акт як діловий документ.2.
Стилістичні особливості форм числа іменників.3.
Відмінки іменників. Звертання, що складаються із4.
кількох назв.
Відмінювання іменників.5.
Зв’язок числівників з іменниками.6.

Аудиторна робота
Оформити акт:1.

передачі матеріальних цінностей однією–
матеріально відповідальною особою іншій;
про результати ревізії каси.–

Література
Сліпушко О. М. Українська мова й етапи кар’єри1.
ділової людини. Київ, 1999.
Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови.2.
Тернопіль, 2000.
Зарицька І. М., Чикаліна І. О. Українське ділове3.
мовлення. Практикум / За заг. редакцією Загнітка А. П.
Донецьк, 1997. 436 с.
Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів:4.
Практичний посібник. Київ, 2006. 158 с.
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний5.
посібник. 8-ме вид., випр. і допов. Київ: Алерта, 2015.
307 с.
Шевчук С. В. Службове листування. Київ, 1999.6.
«Українська мова» Енциклопедія / Редкол.:7.
Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. Київ,
2000.

Українська мова (за професійним спрямуванням) 
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Практичне заняття № 10
Тема: Мова і професія

План 
Прикметник як частина мови.1.
Договір. Трудова угода.2.
Розряди прикметників. Ступені порівняння якісних3.
прикметників.
Правопис складних прикметників.4.
Загальна характеристика займенника як частини мови.5.
Розряди займенників.
Телеграма.6.

Аудиторна робота
1. Скласти телеграму:

вітального змісту;–
повідомлення.–

2. Скласти трудову угоду із штатним працівником.

Література
Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові.1.
Київ, 2000.
Сліпушко О. М. Українська мова й етапи кар’єри ділової2.
людини. Київ, 1999.
Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови.3.
Тернопіль, 2000.
Зарицька І. М., Чикаліна І. О. Українське ділове4.
мовлення. Практикум / За заг. редакцією Загнітка А. П.
Донецьк, 1997. 436 с.
Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів:5.
Практичний посібник. Київ, 2006. 158 с.
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний6.
посібник. 8-ме вид., випр. і допов. Київ: Алерта, 2015.
307 с.
Шевчук С. В. Службове листування. Київ, 1999.7.
«Українська мова» Енциклопедія / Редкол.:8.
Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. Київ,
2000.

Навчально-методичний посібник
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Практичне заняття № 11
Тема: Стилістичне використання морфологічних 

засобів мови

План
Прес-реліз.1.
Загальна характеристика числівника як частини мови.2.
Числівники в діловому мовленні.
Правопис прислівників.3.
Дієслово як центральна частина мови.4.
Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми5.
дієслова.
Правопис часток.6.
Записка (пояснювальна, доповідна, службова).7.

Аудиторна робота
Скласти пояснювальну записку про порушення1.
навчальної дисципліни студентами вашої групи.
Скласти доповідну записку проректорові з навчальної2.
роботи з пропозицією внести зміни до навчального
плану.
Скласти службову записку про надання матеріалів до3.
проекту посібника.

Література
Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови.1.
Тернопіль, 2000.
Зарицька І. М., Чикаліна І. О. Українське ділове2.
мовлення. Практикум / За заг. редакцією Загнітка А. П.
Донецьк, 1997. 436 с.
Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів:3.
Практичний посібник. Київ, 2006. 158 с.
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний4.
посібник. 8-ме вид., випр. і допов. Київ: Алерта, 2015.
307 с.
Шевчук С. В. Службове листування. Київ, 1999.5.
Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові.6.
Київ, 2000.

Українська мова (за професійним спрямуванням) 
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Практичне заняття № 12
Тема: Стилістичне використання синтаксичних 

засобів мови

План
Складне речення.1.
Синтаксичні конструкції в ділових документах.2.
Порядок слів у ділових паперах.3.
Трудова книжка. Мовні особливості оформлення.4.
Таблиця.5.
Тези.6.
Відгук.7.

Аудиторна робота
Напишіть відгук про прочитану книгу або переглянутий1.
кінофільм.
Прочитайте передмову до даного посібника. Складіть2.
тези і запишіть.

Література
Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навчальний1.
посібник. Київ, 2006. 384 с.
Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів/2.
Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скарб. Чернівці, 1996.
Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей.3.
Навч. посібник для студентів гуманітарних факультетів
вищих навчальних закладів. Київ,1998.
Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове4.
мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.
Донецьк, 2006. 480 с.
Зарицька І. М., Чикаліна І. О. Українське ділове5.
мовлення. Практикум / За заг. редакцією Загнітка А. П.
Донецьк, 1997. 436 с.
Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів:6.
Практичний посібник. Київ, 2006. 158 с.
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний7.
посібник. 8-ме вид., випр. і допов. Київ: Алерта, 2015.
307 с.

Навчально-методичний посібник
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Практичне заняття № 13
Тема: Особливості синтаксису сучасної української

літературної мови

План
Розділові знаки в складних реченнях.1.
Порядок слів у простому реченні. Узгодження підмета2.
з присудком.
Уживання однорідних членів речення.3.
Телефонограма.4.
Етикет ділового листування та використання мовних5.
формул.
Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.6.
Телефонна розмова.7.

Аудиторна робота
Скласти зразок телефонограми.1.

Література
Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навчальний1.
посібник. Київ, 2006. 384 с.
Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів/2.
Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скарб. Чернівці, 1996.
Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей.3.
Навч. посібник для студентів гуманітарних факультетів
вищих навчальних закладів. Київ,1998.
Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове4.
мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.
Донецьк, 2006. 480 с.
Зарицька І. М., Чикаліна І. О. Українське ділове5.
мовлення. Практикум / За заг. редакцією Загнітка А. П.
Донецьк, 1997. 436 с.
Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів:6.
Практичний посібник. Київ, 2006. 158 с.
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний7.
посібник. 8-ме вид., випр. і допов. Київ: Алерта,
2015. 307 с.

Українська мова (за професійним спрямуванням) 
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Самостійна робота № 1
Тема: Дієслово як центральна частина мови

План
Дієслово як частина мови.1.
Творення і вживання деяких форм дієслова.2.
Творення і вживання дієприкметників.3.
Творення і вживання дієприслівників.4.

Практичне завдання
Скласти пояснювальну записку про порушення1.

навчальної дисципліни.
Скласти доповідну записку про збільшення кількості2.

годин курсу «Українська мова за професійним
спрямуванням».

Скласти службову записку про надання матеріалів до3.
проекту посібника.

Література
Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського1.
ділового мовлення: Навчальний посібник. Київ, 2008.
160 с.
Українська мова за професійним спрямуванням:2.
Практикум: Навчальний посібник / Т. В. Симоненко,
Г. В. Чорновол, Н. П. Руденко. Київ: ВЦ «Академія»,
2009. 272 с.
Хміль Ф. І. Ділове спілкування: навч. посібник для3.
студентів ВНЗ. Київ: «Академвидав», 2004. 280 с.
Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова.4.
Харків, 2006.
Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О. Складання ділових5.
паперів. Практикум: Навчальний посібник. Київ, 2002. 

Самостійна робота № 2
Тема: Типи документів: основні вимоги до їх оформлення

План
Вживання прийменників. 1.
Синонімія прийменникових конструкцій.2.

Навчально-методичний посібник
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Прийменникові конструкції російської мови та їхні3.
українські відповідники.
Уживання сполучників.4.

Практичне завдання
Скласти план роботи гуртка.1.

Література 
Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського1.
ділового мовлення: Навчальний посібник. Київ, 2008.
160 с.
Українська мова за професійним спрямуванням:2.
Практикум: Навчальний посібник / Т. В. Симоненко,
Г. В. Чорновол, Н. П. Руденко. Київ: ВЦ «Академія»,
2009. 272 с.
Хміль Ф. І. Ділове спілкування: навч. посібник для3.
студентів ВНЗ. Київ: «Академвидав», 2004. 280 с.
Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова.4.
Харків, 2006.
Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О. Складання ділових5.
паперів. Практикум: Навчальний посібник. Київ, 2002. 

Самостійна робота № 3
Тема: Стилістичне використання синтаксичних

засобів мови

План
Складне речення.1.
Синтаксичні конструкції в ділових документах.2.
Порядок слів у ділових паперах.3.
Трудова книжка. Мовні особливості оформлення.4.

Практичне завдання
Скласти тези на тему: «Аспекти надання прикладних1.

послуг в Інтернеті».
Написати відгук про посібник Загнітко А. П., Данилюк2.

І. Г. Українське ділове мовлення: Професійне і непрофесійне
спілкування. Донецьк, 2006.
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Література 
Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського1.
ділового мовлення: Навчальний посібник. Київ, 2008.
160 с.
Українська мова за професійним спрямуванням:2.
Практикум: Навчальний посібник / Т. В. Симоненко,
Г. В. Чорновол, Н. П. Руденко. Київ: ВЦ «Академія»,
2009. 272 с.
Хміль Ф. І. Ділове спілкування: навч. посібник для3.
студентів ВНЗ. Київ: «Академвидав», 2004. 280 с.
Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова.4.
Харків, 2006.
Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О. Складання ділових5.
паперів. Практикум: Навчальний посібник. Київ, 2002. 

Самостійна робота № 4
Тема: Особливості синтаксису сучасної української

літературної мови

План
Розділові знаки в складних реченнях.1.
Порядок слів у простому реченні. Узгодження підмета з2.
присудком.
Телефонограма.3.
Етикет ділового листування та використання мовних4.
формул.
Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.5.
Телефонна розмова.6.

Практичне завдання
Скласти зразок телефонограми.1.

Література 
Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського1.
ділового мовлення: Навчальний посібник. Київ, 2008.
160 с.
Українська мова за професійним спрямуванням:2.
Практикум: Навчальний посібник / Т. В. Симоненко,
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Г. В. Чорновол, Н. П. Руденко. Київ: ВЦ «Академія»,
2009. 272 с.
Хміль Ф. І. Ділове спілкування: навч. посібник для3.
студентів ВНЗ. Київ: «Академвидав», 2004. 280 с.
Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова.4.
Харків, 2006.
Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О. Складання ділових5.
паперів. Практикум: Навчальний посібник. Київ, 2002. 

Самостійна робота № 5
Тема: Складне речення

План
Складносурядне речення. Розділові знаки у1.
складносурядному реченні.
Складнопідрядне речення. Розділові знаки у2.
складнопідрядному реченні.
Правопис слів іншомовного походження.3.
Накладна.4.
Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях.5.

Практичне завдання
Скласти накладну на відпуск товарно-матеріальних1.

цінностей.

Література 
Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського1.
ділового мовлення: Навчальний посібник. Київ, 2008.
160 с.
Українська мова за професійним спрямуванням:2.
Практикум: Навчальний посібник / Т. В. Симоненко,
Г. В. Чорновол, Н. П. Руденко. Київ: ВЦ «Академія»,
2009. 272 с.
Хміль Ф. І. Ділове спілкування: навч. посібник для3.
студентів ВНЗ. Київ: «Академвидав», 2004. 280 с.
Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова.4.
Харків, 2006.
Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О. Складання ділових5.
паперів. Практикум: Навчальний посібник. Київ, 2002. 
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Самостійна робота № 6
Тема: Правила пунктуації

План
Розділові знаки при відокремлених прикладках.1.
Розділові знаки при відокремлених обставинах.2.
Розділові знаки при відокремлених додатках.3.
Розділові знаки при уточнювальних членах речення.4.
Резюме.5.
Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях,6.
реченнях і вставлених компонентах.

Практичне завдання
Скласти резюме.1.

Література 
Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського1.
ділового мовлення: Навчальний посібник. Київ, 2008.
160 с.
Українська мова за професійним спрямуванням:2.
Практикум: Навчальний посібник / Т. В. Симоненко,
Г. В. Чорновол, Н. П. Руденко. Київ: ВЦ «Академія»,
2009. 272 с.
Хміль Ф. І. Ділове спілкування: навч. посібник для3.
студентів ВНЗ. Київ: «Академвидав», 2004. 280 с.
Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова.4.
Харків, 2006.
Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О. Складання ділових5.
паперів. Практикум: Навчальний посібник. Київ, 2002. 

Самостійна робота № 7
Тема: Культура ділового спілкування

План
Візитна картка.1.
Риторика як складова частина культури ділового2.
спілкування.
Енергетика мовлення.3.
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Емоційність мовлення.4.
Засоби невербальної комунікації.5.

Практичне завдання
Скласти візитну картку.1.

Література 
Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського1.
ділового мовлення: Навчальний посібник. Київ, 2008.
160 с.
Українська мова за професійним спрямуванням:2.
Практикум: Навчальний посібник / Т. В. Симоненко,
Г. В. Чорновол, Н. П. Руденко. Київ: ВЦ «Академія»,
2009. 272 с.
Хміль Ф. І. Ділове спілкування: навч. посібник для3.
студентів ВНЗ. Київ: «Академвидав», 2004. 280 с.
Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова.4.
Харків, 2006.
Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О. Складання ділових5.
паперів. Практикум: Навчальний посібник. Київ, 2002. 

Самостійна робота № 8
Тема: Культура ділового листування.

План
Характеристика інформаційних листів.1.
Листи-пропозиції.2.
Листи-прохання.3.
Супровідні листи.4.
Гарантійні листи.5.
Листи-подяки.6.
Листи-вітання.7.
Листи-запрошення.8.

Практичне завдання
Скласти лист будь-якого змісту.1.
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Література 
Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського1.
ділового мовлення: Навчальний посібник. Київ, 2008.
160 с.
Українська мова за професійним спрямуванням:2.
Практикум: Навчальний посібник / Т. В. Симоненко,
Г. В. Чорновол, Н. П. Руденко. Київ: ВЦ «Академія»,
2009. 272 с.
Хміль Ф. І. Ділове спілкування: навч. посібник для3.
студентів ВНЗ. Київ: «Академвидав», 2004. 280 с.
Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова.4.
Харків, 2006.
Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О. Складання ділових5.
паперів. Практикум: Навчальний посібник. Київ, 2002. 
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Питання і завдання для самоконтролю
Яку роль відіграє українська мова у суспільному житті?1.
Назвати суспільні функції мови. Дати їм характеристику.2.
Що таке норма української мови? Які є типи норм?3.
Назвати засоби кодифікації мови?4.
У чому різниця між національною та літературною5.

українською мовою?
Назвати функціональні стилі сучасної української6.

літературної мови та жанри, у яких вони реалізуються.
Що таке заява? Назвіть реквізити заяви.7.
Охарактеризуйте сучасну українську абетку.8.
Що таке документ?9.
Класифікаційні ознаки документів.10.
Що таке реквізит документа? Формуляр?11.
Назвати джерела збагачення української мови.12.
Назвати причини засвоєння іншомовних слів.13.
Що таке трудова угода?14.
Поясніть, що таке пароніми? Наведіть приклади15.

паронімів.
Поясніть, що таке синоніми? Наведіть приклади16.

синонімів.
Поясніть значення слів адресат і адресант.17.
Назвіть реквізити розписки.18.
Назвіть види діалектизмів. Наведіть приклади.19.
Що таке сленг? Наведіть приклади.20.
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Теми рефератів
Роль української мови у суспільному житті.1.
Українська літературна мова та культура мови.2.
Слово і його значення.3.
Лексика сучасної української літературної мови з огляду4.

на сферу її використання.
Канцеляризми і штампи.5.
Діловий етикет.6.
Етикет національних символів.7.
Візитна картка.8.
Культура ділового спілкування: загальні риси.9.
Культура усного ділового спілкування. 10.
Риторика як складова частина культури ділового11.

спілкування.
Паралінгвістика: використання паралінгвістичних12.

засобів у діловому спілкуванні.
Засоби невербальної комунікації.13.
Ділова телефонна бесіда.14.
Ділова нарада.15.
Прес-конференція.16.
Ділова дискусія.17.
Культура проведення суперечки.18.
Публічна промова.19.
Класифікація ділових паперів: правила написання20.

тексту документів. 
Культура писемного ділового спілкування.21.
Джерела української фразеології.22.
Правила оформлення бібліографії в документах.23.
Вимоги до мови ділових паперів.24.
Типологія помилок при складанні текстів документів25.

українською мовою.
Жанри публічних виступів.26.
Культура управління.27.
Спілкування в колективі.28.
Етикет ділового листування та використання мовних29.

формул.
Єдина Державна система діловодства.30.
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Контрольна робота
(Поточний контроль)

1 варіант
Роль мови в суспільному житті.1.
Літературна вимова.2.
Назвіть 10 специфічних термінів з вашої галузі, дайте3.

їм визначення.
Визначте спосіб творення таких слів: добридень,4.

подарунок, супутник, навкруги, бігом, опис, чародійний.
Напишіть заяву про вступ до вищого навчального5.

закладу.

2 варіант
Стильові різновиди української мови.1.
Правопис префіксів.2.
Складіть промову, в якій агітується молодь за здоровий3.

спосіб життя. Знайдіть аргументи, щоб переконати (5-6
речень).

Доберіть синоніми до слова сміливий і складіть з ними4.
речення.

Продумайте і складіть рекламу Вашого навчального5.
закладу.

3 варіант 
Текстове оформлення документів.1.
Правопис прізвищ та імен по батькові.2.
Які традиції і символи українського народу шануються3.

у Вашій родині? Які подобаються особисто Вам і чому або
чим?

Запишіть цифри словами.4.
До 8 745 додати 1 239. Від 3 846 відняти 1 567.5.
3 500 гривень розділити між 505 особами.6.
Складіть доручення на отримання стипендії.7.

4 варіант
Класифікація звуків української мови.1.
Довідка.2.
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Поставте подані іменники в родовому, знахідному й3.
орудному відмінках множини. 

Берег, колосок, лист, палац, біль, дощ, цукор, плащ, якір,4.
вокзал.

Напишіть 10 фразеологізмів, поширених у Вашому краї,5.
місті, селі.

Напишіть тези про перспективи розвитку в Україні тієї6.
галузі, яку Ви обрали своїм фахом.

5 варіант 
Чергування приголосних звуків.1.
Усне мовлення.2.
Утворіть дієприкметники від поданих дієслів і складіть3.

з ними словосполучення: мостити, виїздити, очікувати,
почорніти, білити, погодити, страждати, збирати,
задиміти, розквітнути.   

Наведіть приклади омонімів різних типів у реченнях.4.
Уявіть, що Вам потрібно взяти інтерв’ю в кіно-зірки або5.

відомого у Вашій галузі фахівця. Складіть список
орієнтовних запитань.

6 варіант
Діалектна лексика.1.
М’який знак.2.
Доберіть синоніми до слів: кажуть, присмерки,3.

дивовижно, безупинно. Складіть 6 речень.
Складіть словосполучення з поданими словами: файл,4.

ексклюзивний, толерантність, трилер, кліп, хіт,
віртуальний, рейтинг, менеджер. 

Складіть 10 правил ефективного публічного виступу.5.

7 варіант
Писемне мовлення.1.
Апостроф.2.
Довідка.3.
Напишіть через риску після крилатих слів їх значення.4.

Складіть з ними речення: блудний син, бути чи не бути,
канути в Лету, спочити на лаврах.
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Напишіть тези про мовні права і обов’язки громадян5.
України.

8 варіант
Подвоєння та подовження приголосних.1.
Заява.2.
Абетка.3.
Утворіть прикметники від поданих географічних назв:4.

Бахмач, Буг, Гадяч, Дрогобич, Золотоноша, Кагарлик,
Кременчук, Острог.

Напишіть привітання (віншування) з Великоднем.5.

9 варіант
Книжні й іншомовні слова в документах.1.
Протокол. Витяг з протоколу.2.
Поміркуйте про себе на тему «Автопортрет» (що в мені3.

є доброго, а чого бажано б позбутися).
Придумайте речення з епітетами до слів Україна, мова,4.

мрія, земля, душа. 
Підтвердіть або спростуйте такі положення:5.
Мова врятує нас і державу.6.
Мова володіє нами.7.
Мова – категорія світоглядна й індивідуальна.8.
Мова – категорія національна, політична, моральна. 9.

10 варіант
Правопис слів іншомовного походження.1.
Договір. Трудова угода.2.
Напишіть тези, у яких галузях науки, економіки,3.

культури, суспільного життя Україна може найближчим часом
досягти успіхів. Наведіть аргументи про суспільну користь
Вашого фаху.

Утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові від таких4.
імен: Богдан, Віталій, Захар, Ілля, Лука, Лук’ян, Любомир,
Олег.

Складіть речення за схемою: (Коли), [   ], (яка), (бо), (бо),5.
(щоб).
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11 варіант
Терміни та їх місце в діловому мовленні.1.
Акт.2.
Український бізнесмен і меценат Петро Яцик вважав,3.

що «бізнес – це справа чесних людей». А як вважаєте Ви?
Обгрунтуйте свою думку.

Чи не вважаєте Ви, що деякі іншомовні слова і вирази4.
доречно було б замінити українськими? Наведіть приклади.

Утворіть прикметники від таких географічних назв:5.
Велика Березовиця, Велика Лепетиха, Великі Коровинці,
Золотий Потік, Нижні Сірогози, Нові Петрівці, Стара
Ушиця, Нижній Березов.

12 варіант
Мова і професія.1.
Телеграма.2.
Утворіть присвійні прикметники від імен: Василинка,3.

Вікторія, Галинка, Богданка, Оленка, Іванна, Настя, Одарка,
Оришка.

Пригадайте і запишіть фразеологізми, які4.
використовують у Вашому краї для вираження понять «мало»,
«багато», «несподівано», «залицятися», «обманювати».

Складіть твір-мініатюру на тему: «Яким я уявляю5.
майбутнє України?»

13 варіант
Професійна лексика.1.
Офіційний і приватний лист.2.
Напишіть словами числівники: 28 739; 5 346,5; 957,55.3.
Утворіть усі можливі дієприкметники і дієприслівники4.

від слів: читати, прочитати, писати, записати. 
Подумайте і запишіть, у чому полягає національна5.

самобутність української мови, її краса і багатство.

14 варіант
Етика ділового спілкування.1.
Характеристика.2.
Написати твір на тему:3.
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О, мово рідна! Золота колиско,
В яких світах би не бувала я, –
З тобою серцем, і по-українськи
Я вимовляю мамине ім’я (З. Кучерява).

15 варіант 
Телефонний етикет.1.
Автобіографія.2.
Написати твір на тему:3.
Україно! Ти для мене диво!
І нехай пливе за роком рік,
Буду, мамо, горда і вродлива,
З тебе дивуватися повік (В. Симоненко).

16 варіант
Банківська діяльність.1.
Розпорядження.2.
Написати твір на тему:3.
Раби – це нація,
Котра не має Слова,
Тому й не може захистити себе (О. Пахльовська).

17 варіант
Джерела української фразеології.1.
Відомість.2.
Написати твір на тему:3.
Гомоніла Україна,
Довго гомоніла, 
Довго, довго кров степами 
Текла-червоніла.

18 варіант
Правопис географічних назв.1.
Оголошення.2.
Написати твір на тему:3.
«Моральне й фізичне здоров’я (нездоров’я) сучасної

молоді».
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Підсумковий контроль
1 варіант
Дайте визначення поняттю «норма літературної мови».1.

Назвіть типи мовних норм, наведіть їх приклади.
Відредагуйте словосполучення: заходи по2.

вдосконаленню законодавства, українець по походженню,
живу по вулиці Миру. Складіть речення з утвореними
конструкціями.

Продовжіть речення:3.
Оголошення – це ...
В оголошенні обов’язково вказується...
За формою оголошення бувають:..
В оголошеннях велике значення має оформлення:..
Резюме – це документ за:4.
призначенням – …;–
ступенем гласності – …;–
походженням – …;–
місцем виникнення – …;–
складністю –… .–

2 варіант
Дайте визначення офіційно-ділового стилю. Назвіть1.

його найважливіші риси.
Розкрийте значення слів: документ, заява,2.

характеристика, формуляр.
Напишіть характеристику на випускника природничо-3.

технологічного факультету. Визначте, який це документ за:
– місцем виникнення;
– стадіями створення;
– носієм інформації;
– ступенем гласності;
– складністю.
З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване4.

визначення:
– документ колегіальних органів, у якому фіксуються

місце, час і хід засідань, нарад, зборів, конференцій тощо,
склад присутніх, зміст заслуханих доповідей, виступів та
ухвали з обговорених питань.
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3 варіант
Назвіть класифікаційні ознаки документів. На які групи1.

поділяються документи за призначенням, походженням та
формою.

Дайте визначення трудової книжки. Напишіть, ким2.
заповнюється цей документ, які відомості до нього
заносяться.

Поясніть різницю в значенні слів: власний – особистий –3.
особовий, вірно – правильно. Складіть речення із
запропонованими словами.

Визначте, автобіографія, який це документ за:4.
призначенням;–
ступенем гласності;–
походженням;–
місцем виникнення;–
складністю;–
формою.–

4 варіант
Назвіть основні вимоги до тексту документа.1.

Охарактеризуйте особливості розташування його логічних
елементів. 

Розкрийте значення слів: оригінал, дублікат, протокол,2.
реквізит.

Відредагуйте словосполучення: слідуюча зупинка, мова3.
йдеться, на любий випадок. Складіть речення з утвореними
конструкціями.

Продовжіть речення:4.
– Довідка – це документ...
– за походженням довідки можуть бути...
– у написанні довідок особистого характеру слід

використовувати...

5 варіант
Назвіть правила оформлення сторінок документа,1.

особливості їх нумерації.
Визначте, протокол, який це документ за:2.
– призначенням;
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– найменуванням;
– походженням;
– місцем виникнення;
– складністю;
– формою.
Зясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване3.

визначення:
– коротка, стисла характеристика змісту книги, статті,

рукопису тощо, в якій зосереджується увага на
найсуттєвішому: викладається зміст роботи та її мета.

Прийменникові сполучення ділового мовлення запишіть4.
українською  мовою. Введіть їх у речення.

По делу, по закону, по схеме, по заказу, по образованию,
по возможности.

Контрольні роботи оцінюються за такими критеріями:
5 балами оцінюється повна, правильна, грунтовна•

відповідь на запитання, що передбачає логічність і
послідовність викладу матеріалу, вміння повно і глибоко
використовувати теоретичні знання.

4 балами оцінюється правильна й обгрунтована•
відповідь, з якої видно, що студент знає і розуміє теоретичний
матеріал, володіє необхідними навичками, але допускає при
цьому певні неточності.

3 бали виставляються за неповну відповідь, яка свідчить•
про те, що знання студента мають фрагментарний характер.

2 бали виставляються за неправильну відповідь, яка не•
відповідає змісту програмного матеріалу і свідчить про
нерозуміння його основних положень.
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Практичні вправи та завдання 
Продовжити асоціативно-тематичний ряд:1.
Мати – добра, ніжність, ласка, кухня, порадниця,

поблажливість, цукерки….

Прочитайте слова. Замість крапок, де потрібно, поставте2.
м’який знак. 

а) Люд…с…кіс…т…, піс…ня, с…віт, сус…піл…ний,
близ…кіс…т…, с…огодні, ц…огорічний, мен…шіст…, різ…
бяр, громад…с…кіс…т…, шіст…десят…, промін…чик,
мален…кий, Уман…щина, нян…чити, дон…ці, уман…с…
кий, Пан…ченко, Мирон…чук, Іл…ля, чотир…ох, у мис…ці,
на гіл…ці, до він…ця, волин…с…кий, Гуцул…щина,
вітерец…, Гал…чин, тихесен…кий, Гор…кий, жнец…;

б) громадян…с…кий, копіювал…ний, Тетян…чин,
ласун…ці, л…отчик, лічил…ник, вікон…ця, Натал…ці,
селян…с…кий, галуз…зю, лл…єт…ся, у спіл…ці, куз…ня,
стат…тя, домен…щик, козац…кий, голубон…ці, дев’ят…
сот…, тон…ший, сімнад…цят…, порад…ся, Михал…чук.

Вставте в словах, де потрібно, м’який знак.3.
1. Коли це на полі з’явився, ніби птиця, панс…кий

баский кінь; на коні сидів сам пан Бжозовс…кий (І. Нечуй-
Левицький). 2. Тонко брен…кало скло в котрійс… шибці. 3.
По той бік затоки вигинаєт…ся впродовж берега рядок вогнів
рибал…с…кого селища, на одній із вершин пул…сує зірочка
маяка. Пул…сує отак ніч кріз… ніч (О. Гончар). 4. Кличе
нен…ка сиріточку, в світлицях ховає, нян…чить її й доглядає
(П. Гулак-Артемовський). 5. Господар у постолах і вуз…ких
вовняних штанях мовчки сидів на ліжку з люл…кою в зубах
(О. Гончар). 6. На берег котились леген…кі хвилі, шелестіла
галька і пінились на зелених водоростях білі бул…ки
(Ю. Збанацький).

Прочитайте речення, замість крапок, де потрібно,4.
поставте апостроф і м’який знак, поясніть їх написання.

1. Я поведу тебе в далекий край, незнаний край, де тихі,
темні води спокійно сплять, як мертві, т…м…яні очі (Леся
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Українка). 2. Дух прив…ялої м…яти розійшовся в свіжому
повітрі (І. Нечуй-Левицький). 3. Усім Галя раденька страх, а
до меншого кинеться і ввіп…ється, як п…явочка (Марко
Вовчок). 4. Музиканти на хорах уже настроювали
інструменти, щоб дзв…якнути краков…як (О. Донченко).
5. Був він підліток жилавий, стрункий і по всьому видно,
плеканий матір…ю. 6. Він упивався не так моркв…яним чаєм
без цукру, як братн…ою, дружн…ою мовою товариша
(О. Донченко).

Поставте на місці крапок потрібні букви. 5.
1. Є тисячі доріг, міль…он вузьких стежинок, є тисячі

ланів, але один лиш мій. 2. Привели …ого на світанні у
багнюці вс…ого, в крові. Захлиналися постріли дальні, і
дрижали бліді вартові. Мов примари, гойдалися тіні на
колисках ску…овджених віт. 3. Я вірив, що краще вс…ого
пісні, які знав дідусь. Вмощусь на коліна до н…ого і в очі …
ому дивлюсь (В. Симоненко). 4. Своя пора для вс…ого є: жита
квітуть літом, весною дерево стає покрите білим цвітом. 5.
Партизани бо…ових пісень співали, йшли в похід і ніч, і день.
6. Степова далечінь знемагала в надвечірн…ому сонці, а тут
все було ще соковитим, як ранн…ою весною (О. Гончар).
7. Мокрий холод заліг на дні кан…ону (П. Загребельний).

Запишіть словосполучення українською мовою.6.
Поясніть вживання буквосполучень йо, ьо.

Лётная погода, встретил его, был у него, пришли
вчетвером, работали втроем, осенним днем, летнему солнцу,
бодрое состояние, серьезный проект, полевой госпиталь,
подъемный кран, цветные карандаши, знакомый голос,
познакомился с интересным человеком, строительный
батальон, вкусный бульон, воинственный сотрудник,
находчивый компаньон, тяжелый на подъем, курьезный
случай, необыкновенный медальон.

На місці крапок поставте пропущені букви. Поясніть7.
правопис буквосполучень -ьо-, -йо-.
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Зна…омий, міль…он, п’ят…ох, …одистий, змі…овик,
давн…ому, дз…об, у вс…ому, ма…оріти, л…онар, л…ох, л…
одяник, Вороб…ов, т…охкати, ціл…овий, ст…ожка, ст…
обати, …осип, під…омний, …орш, по-друж…ому.

Складіть речення з поданими словами, пам’ятаючи, що8.
в них спрощення в групах приголосних на письмі не
відбувається.

Журналістський, шістнадцять, хвастливий, пестливий,
контрастний, агентство, зап’ястний, гігантський,
студентський, туристський.

Утворіть від поданих іменників прикметники. З’ясуйте,9.
в яких словах відбулося спрощення приголосних, а в яких –
ні.

Честь, проїзд, баласт, щастя, лестощі, якість, користь,
випуск, тиждень, компост.

Від поданих імен та по батькові утворіть форми10.
кличного відмінка.

Євген Ярославович, Едуард Петрович, Ольга
Геннадіївна, Лариса Віталіївна, Михайло Олексійович, Вадим
Леонідович, Валентин Павлович, Іван Миколайович, Наталія
Борисівна, Олена Григорівна, Марія Володимирівна.

Запишіть іменники в кличній формі.11.
Світлана Петрівна, курсант, слухач, Віталій, Петро,

викладач, Ірина, командир, лейтенант, полковник, Семен
Семенович.

Утворіть від дієслів іменники. Поставте наголос в12.
утворених словах. З трьома словами (на вибір) складіть
речення і запишіть їх.

Усвідомлювати, запровадити, втілити, переконати,
читати, видати, зобов’язати, нарікати, застерігати, порівняти,
судити, жити, сприяти, відчувати, атестувати, фінансувати,
асигнувати, кредитувати, оприбутковувати.
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Утворіть від поданих імен чоловічі та жіночі імена по13.
батькові.

Степан, Дмитро, Ігор, Георгій, Ілля, Микола, Аркадій,
В’ячеслав, Євген.

Провідміняйте жіночі прізвища: Покотило Василина,14.
Гуцало Валерія, Василенко Вікторія. Складіть з ними речення.

Складіть речення з такими парами слів і запишіть їх:15.
особистий – особовий, завдання – задача, професійний –
професіональний, людський – людяний, стримувати –
утримувати, адресат – адресант.

Утворіть синонімічні ряди з поданими словами: ходити,16.
заметіль, говорити.

Поставте іменники, що наведені в дужках, у потрібному17.
відмінку.

Рідною (мати), рідних (мати), тихою (ніч), з великою
(швидкість), моєю (молодість), синівською (любов), боротися
з (міль), високих (постаті), широких (магістралі), весняних
(ночі), познайомитися (творчість), доброю (пам’ять),
славитися своєю (неповторність).

І. Вставте пропущені орфограми і поясніть їх.18.
Офіційно-діловий стиль обслуговує адміністративно-

господарську діяльність, законодавство та інші ділянки життя,
пов…язані з діловодством, звітністю та документацією.
Невід…ємними ознаками цього стилю є офіційність (слово
офіційний має значення «урядовий», «службовий»), стислість,
чіткість, одноманітність…

ІІ. Продовжіть текст, додавши відомості про офіційно-
діловий стиль за таким планом:

1. Основна функція офіційно-ділового стилю.
2. Спільне й відмінне в науковому та офіційно-діловому

стилях (загальні ознаки).
3. Мовні ознаки офіційно-ділового стилю.

Навчально-методичний посібник

79



4. Сфера використання текстів офіційно-ділового стилю.
5. Найпоширеніші види документів.

Складіть речення з поданими словами.19.
Невже, атож, він же, вони б, ніби, зрозумів би.

Пояснити значення лінгвістичних термінів: слово,20.
діалект, жаргон, лексика.

До поданих слів дібрати відповідники сучасною21.
українською літературною мовою: бабки, байк, бакси,
бандура, велік, відмазатися, вкалувати, галюни, дудлити,
жратва, завал, закимарити, кльовий, ковбасити.

Пояснити значення професіоналізмів: вікно, баранка,22.
висячий рядок, копійка, дємбєль, волжанка, ваділа, гума,
загоряти.

Переписати слова, розкриваючи дужки.23.
(Не)вільник, (не)года, (не)ук, (не)вгасимий, (не)волити,

(не)самовито, (не)добачати, (не)доїдати, (не)доказаний,
(не)дописаний, (не)достача, (не)вміння, (не)воля, (не)доля,
(не)доплатити, (не)далеко, (не)хотя, (не)сподіванка, (не)вже,
(не)веселий, (не)сміливий, (не)врожай, (не)малий.

Перепишіть слова, замість крапок поставте пропущені24.
букви. Поясніть їх правопис. Вкажіть, де це можливо, на межі
яких частин слова відбувається подвоєння.

Бе…смертний, ро…кричатися, ро…бити, бе…
збройний, …писати, бе…платний, …робити, ро…стелити, …
шити, …казати, ро…казати, …ховатися, бе…захисний, ро…
пустити, …фотографувати, ро…питати, во…’єдна…я, щоде…
ик, жи…я, страше…ий, ві…іл, завда…я, годи…ик, незрівня…
ий, воло…я, розрі…я, ро…броїти, узлі…я, Запорі…я, тума…
ий, обли…я, ві…аль, здорове…ий, підні…я.

Вставте замість крапок потрібні букви, поясніть їх25.
правопис.
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Добра щедра піч твоя
Традиційна вариста піч. Ця «добра щедра піч твоя», що

пахла стравами, пече…им хлібом, пече…ими і сушеними
яблуками і сухим насі…ям, зі…ям, корі…ям, як писав
Олександр Довженко, поступово відходить в історію. Але
людська пам’ять завжди повертатиме нас до доброго вогню у
печі роди…ої хати, біля якого ми народжувалися і виростали.

Вогонь, з допомогою якого готували їжу, зогрівались та
захищались від звірів, ві…авна був у пошані. А вогнище в
хаті – річ якнайбільш роди…а – і звідси метафора: роди…е
вогнище.

Роди…е вогнище відігравало велику роль у числе…их
обрядах, народних вірува…ях, звичаях (З календаря).

Перепишіть подані слова, розкрийте дужки. Поясніть26.
правопис слів.

Бе(з)астережний, ві(д)аний, ві(д)окремити,
бе(з)успішний, молодіс(т)ю, ро(з)броїти, світа(н)я, зна(н)ь,
щас(т)я, столі(т)ь, Полі(с)я, ста(т)я, (л)яний, бо(в)аніти,
Ві(н)и(ч)на, солдат(ч)ина, на(д)ністрянський,
ві(д)зеркалилася, зако(н)ий, прикордо(н)ик, карти(н)а, (в)есь,
(в)ічливий, розрі(с)я, пере(д)ень, неви(н)ий, самовпевне(н)о,
стара(н)о, свяще(н)ий, несказа(н)ий, напруже(н)ість,
самові(д)ано, захопле(н)ий, воста(н)є, незвіда(н)ий,
вихова(н)ість, ю(н)ат, натхне(н)ий, вогня(н)ий, олов’я(н)ий,
ці(н)ість.

Складіть 5 речень з однорідними членами.27.

Вставте пропущені букви в словах. Поясніть написання28.
подвоєних приголосних.

Закон…ий, годин…ик, від…іл, від…ати, гуман…ий,
вин…ий, страшен…ий, старан…о, священ…ий, незнищен…
ий, нескінчен…ий, в…ічливий, Ган…а, бов…аніти, міськ…
ом, причин…ий, в…есь, возніс…я, письмен…ий, незлічен…
ий, військ…мат.
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Продовжити асоціативно-тематичний ряд:29.
Брат – друг, допомога, сварка, любов, захист….

На місці крапок поставте, де потрібно, апостроф.30.
Поясніть його написання. Складіть 4 речення, до яких
входили б подані слова.

Слов…янський, від…їзд, подвір…я, об…єднання, св…
ято, торф…яний, зв…язок, В…ячеслав, міжгір…я, бур…ян,
з…економити, об…єм, з…явитися, без…іменний, роз…
яснити, розв…язати, возз…єднання, тьм…яний, зап…ястя.

Вставте потрібні літери.31.
Ас…м…ляц…я, апенд…ц…т, ас…гнац...я, апельс...н,

Єг…пет, к…пар…с, д…намізм, пац…єнт, фабр...ка, ф…
нанси, дец...метр, д…апазон, акс...ома, ш...фр, х…рург,
Палест…на, Алж…р, ауд...єнц...я, д…алект...ка, граф...к,
деф...с, кул...нар...я, д…спансер, пс…вдонім, Р...м,
інф...н...т...в.

Прочитайте речення, розставте необхідні розділові32.
знаки при вставних компонентах.

Найважливіше здається мені для письменника протягом
усього життя не втратити чуття єдності, спільності своєї
особистої долі  з долею народною (Гонч.). Кажуть що у сні
дитя росте! (Ткач.). Безперечно осика відіграє вельми важливу
роль у народній медицині (Бул.). І мені осіння ніч короткою
здається (Укр.). Малишко як мені здається зумів осягнути
саму душу народної поезії…(Гонч.).

Дібрати до іншомовних слів українські відповідники:33.
сервіс, координувати, пролонгувати, лімітувати, домінувати,
фіксувати, апелювати, прерогатива, симптом, анархія,
дебати, екстраординарний.

Прочитати подані загальнодержавні звертання,34.
привітання, побажання. Використавши деякі з них, скласти
текст вітальних листівок:
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Вітаю із святом! Віншую з нагоди ювілею!
Поздоровляю з Днем народження! Зичу всіляких гараздів!
Бажаю успіхів! У добру годину!

матері – з жіночим святом;                 Мамо! Матусю! Мамочко!
Матінко!
татові – з Днем народження;                    Тату! Таточку! Татусю!
сестрі, подрузі – з Днем Ангела;          Сестричко! Сестронько!
Сестро!

Подруго! Подруженько!
братові – із закінченням школи;                           Брате! Братику!
бабусі – з Різдвом.                             Бабусю! Бабуню! Бабусечко!

Переписати, розкриваючи дужки у поданих словах.35.
Дощо(мір), земле(роб), блок(система),

силосо(навантажувач), чорно(зем), чисто(тіл), людино(доза),
чар(зілля), сімдесяти(річчя), пів(книги), пів(огірка),
пів(яблука), перекоти(поле), напів(автомат), авіа(рейс),
біо(технології), купівля(продаж), хліб(сіль), батько(мати),
член(кореспондент), лікар(еколог), унтер(офіцер),
Лисичка(Сестричка), Зайчик(Побігайчик), заєць(русак),
віце(президент), Івано(Франківськ).

Подані іменники поставте у родовому відмінку.36.
Учитель, колектив, віл, люд, ансамбль, товариш, Дід

Мороз, клен, ніж, глобус, зошит, чай, бензин, хліб, овес, метр,
гектар, тиждень, місяць, інститут, клуб, театр, комісаріат,
вокзал, палац, поверх, коридор, млин, гараж, місяць, рік, вік,
числівник, підмет, Києв, Харков, Лондон, дощ, вітер, туман,
град, Дніпро, Кавказ, біг, луг, біль, страх, садок.

До поданих слів дібрати молодіжні жаргони.37.
Ніж, долари, тікати, насолода, гарно, голова, їжа,

обдурити, друг, університет, магнітофон, схованка, гроші,
обличчя, сестра.

Дібрати приклади діалектів своєї місцевості, села, міста.38.
Ввести їх у речення.
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З поданими словосполученнями складіть речення.39.
Запишіть числа словами.

11 фермерів, 39 місце, 155 кілометрів, 14 асоціацій, 80
земельних ділянок, 263 випускники школи.

Розкрийте дужки, запишіть числа словами.40.
Відвантажили 465 (мішок), закупили 3 (тонна),

замовили 20 (двері), їхали 9,5 (година), продали 1 (будинок),
записалося 1000 (громадянин), купили 11 (трактор),
вилупилося 15 (курчат), 19 (замовлення).

Утворіть від поданих слів прикметники та запишіть їх.41.
Поясніть їх написання.

Кількість, область, честь, захист, якість, студент,
кореспондент, вартість, совість, пропагандист, парламент,
інтелігент, рецензент, диригент, сержант, інтурист, сепаратист,
пристрасть, проїзд, радість, щастя.

Прочитайте речення, вставте в словах пропущені букви.42.
Поясніть правопис виділених слів.

1. З розпеченими обли….ями, обі….яні потом, замазані
болотом метушаться люди коло вогню (М. Коцюбинський). 2.
Його сірі з проси….ю очі світились лагідністю і добротою
(Ю. Збанацький). 3. Я попросив Софію розповісти про сім’ю,
яка прийняла її по замі….ю (Ю. Збанацький). 4. Скупе
промі….я осі….ього сонця самітньо відсвічує немічною
прозолотою на білому тілі беріз (О. Донченко). 5. Скільки ще
пісень, ще стільки слів несказа….их у серці (В. Сосюра). 6.
Місяць другий вже ведеться нескінче.…а та облога
(Л. Українка).

Виправте текст так, щоб зникла незрозумілість у змісті.43.
Виїжджаю 20 зустрічайте 24 поїзд 7 вагон Леся.

Подані слова записати у три колонки. У першу –44.
літературні слова,  у другу – жаргонізми, а в третю –
діалектизми.
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Кимарити, зморозити, жінка, вуйна, кобіта, колимага,
черевики, кабаніти, стайня, мерс, міліціонер, лягавий,
кранти, гроші, пацик, ничка, батько, хлопець, мур, стодола,
понт, кирниця, бібковий лист, нанашко, людина, ванєнка,
склеп.

Прочитайте слова і вставте в них пропущені45.
буквосполучення.

Озна….млення, сер….зний, л….дяниковий, во…
.вничий, Мурав….в, Андрі.…вич, ….сипович, ….дування,
розку….вджений, с.…рбання, т….хкання, дз.…бання, ма.…
р, з….мка, га.…к, сл….зливий, ра.…нування, кур.…з.

Напишіть слова разом, окремо або через дефіс.46.
Коли(небудь), будь(що), будь(коли), аби(коли), так(то),

що(правда), тому(таки), де(хто), що(ночі), тільки(що),
(як)найсерйозніше, тому(то), (що)хвилини, (аби)куди, (що)до,
(як)небудь, (аби)то, (аби)тільки, (де)які, (будь)як.

Перекладіть слова з російської мови на українську і47.
запишіть їх. Порівняйте написання їх в обох мовах.

Объявление, отъехать, двухъярусный, девять, подъезд,
мягкий, Лукьяненко, Юрьев, объект, съезд, соединение,
Захарьин, безъязыкий, развязка, обязательство, пламя.

Перепишіть речення і замініть цифри словами.48.
Розкрийте дужки, замість крапок поставте, де потрібно,
м’який знак, підкресліть орфограми.

1. Київ – один із стародавніх центрів слов’янства,
столичне місто могутн…ої д(е, и)ржави Київс…кої Русі –
України, осередок українс…кої православної м(е, и)трополії.
2. Місто Л…вів засноване в с(е, и)р(е, и)дині XIII ст. гал(е,
и)ц…ко-волин…с…ким князем Данилом Галиц…ким і
назване ім(е, и)нем його сина Л…ва. 3. С(е, и)ло Берестечко
стало загал…ноукраїнс…ким місцем паломництва після
битви, що відбулася під Берестечком 18 – 30 червня 1651 р.
між війс…ками гет…мана Б. Хмел…ниц…кого і пол…с…
кого короля Яна Казиміра ІІІ. 4. Вінниц…ка област…
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розташована в лісост(е, и)повій зоні Правоб(е, и)режної
України і займає Волино-Поділ…с…ку та Пр(е, и)дніпровс…
ку в(е, и)сочини. 5. Від Полтави до Хар…кова – 130
кілометрів, а від Луц…ка до Києва – 470. 6. У XVI ст. місто
Рівне стає важливим торговел…ним містечком. 

Прочитайте слова, вставте пропущені букви.49.
Р…ктор, інст….тут,  д…кан, ауд…торія,  д…плом,  д…

сц…пліна, ст…п…нд…я,  тер…тор…я, м…ханік, вн…зу,
бут…рброд, абр…віатура, м…жа, пер…твор…ння, с…р…
довище.

Пояснити значення діалектних слів. Скласти 6 речень.50.
Кугут, дзигарок, заступ, люстерко, дзиґар, тета, ровер,

мандибурка, креденц, вуйко, пательня, бараболя, бальон,
стрих, під, фіра, склеп, стрийко.

Продовжити асоціативно-тематичний ряд:51.
Батько – глава сім’ї, сильний, добрий, розум,

настанова, ….
Родина – свято, затишок, сім’я, телевізор, ….

Із поданих слів утворіть словосполучення52.
дієприслівника з іменником.

Дякують, мати; опанувати, менеджмент; порадитись, з,
брат; розв’язують, задача; запобігти, помилка; попереджують,
брат; поставити, за, приклад; навчаються, за, програма;
пишуть, на, адреса; навчаються, українська, мова.

Прочитайте речення. На місці крапок, де треба, вставте53.
апостроф, підкресліть. Поясніть правила вживання його в
українській мові.

1. В небі хмарки білосніжні, легкі, ніби пір…я, роси на
травах – погоди хорошої знак… 2. Ніколи я не знав, як тяжко
жить без солов…я, що в пісні аж тремтить тільцем своїм
маленьким і гар…ячим. 3. Був я в Сосниці недавно, в тому
В…юнищі зеленім, в тій селянській щедрій хаті, де Довженко
народивсь (З творів М. Рильського). 4. Сидячи на оберемку
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нарваного лугового різнотрав…я, що пахло ромашкою, м…
ятою і татарським зіллям, я милувався вільним простором
неширокої річечки, яка плавно текла в пласких берегах
(Є. Гуцало). 5. Ні страху, ні тіні компромісу. На кожен виклик,
совісте, іди! В історичних льохах відстояться вина істин, гірко
вибродять кров…ю правди пекучі меди. 6. Поезія – це св…
ято, як любов. О, то не є розмовка побутова! (З творів
Л. Костенко). 7. Зсушить серце жура, сколять ноги терни, –
о, тоді май життя вдячно ти спом…яни! (І. Франко).

Поставте наведені іменники в орудному відмінку54.
однини, поясніть їх написання.

Молодь, розповідь, молодість, галузь, зустріч, січ, Русь,
повість, чесність, відомість, кількість, ніч, подорож, паралель,
вісь, любов, власність, річ, можливість, акварель, мазь,
активність, якість, тінь, Хатинь, мить, продуктивність.

Запишіть прийменникові сполучення українською55.
мовою:

прийти по делу; по собственной воле; при любой
погоде; в рассрочку; не по силам; по закону; приняться за
работу; поставить в пример; по указанию; по всем правилам;
речь по вопросу; пришлось по вкусу; по последней моде;
принять во внимание; принять к сведению; работать по схеме;
на следующий день; по моим сведениям; идти по улице; в
двух шагах; послать по почте; в адрес; по прибытии;
поступать в университет; читать на украинском языке; войти
в аудиторию; в лесу; в столе; у дома; у моря; по широкой реке;
по мосту; по заказу; в пять часов; по причине; в течение;
журнал по медицине; благодаря случайности; выйти из
отдела; врач по призванию; охота на крупного зверя; с марта
по июнь; добрый по природе; по истечении времени; папка
для бумаг; войти в контакт; вопреки желанию.

Перекладіть українською мовою:56.
Не оставлять людей наедине с их бедой – именно в этом

видит свое призвание независимый Украинский Красный
Крест, возрождая в суверенном государстве традиции добра
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и милосердия. Пропагандируя свой главный принцип –
гуманность работники и активисты общества постоянно
обращаются к сердцам людей: помогите тому, кто слаб и стар,
кто болен и мал (газ.) Кукуруза – ценная продовольственная,
техническая, кормовая и лекарственная культура. Зрелое
зерно перерабатывают в различные крупы, муку, кукурузные
хлопья, патоку, ацетон и др. Недозревшие початки
употребляют в пищу в вареном и консервированном видах.
Значительное количество зерна идет на производство
кукурузного масла, применяемого для пищевых целей и
являющегося ценным лечебным средством (Л. Г. Дудченко,
В. В. Кривенко).

Перепишіть речення, підкресліть слова з апострофом і57.
з’ясуйте правила його вживання. Поясніть орфограми у
виділених словах.

1. Нащо й клад, коли в сім’ї лад. 2. Ранні пташки воду
п’ють, а пізні – слізки ллють. 3. Пташка красна своїм пір’ям,
а людина своїм знанням. 4. Залізо іржа з’їдає, а заздрий від
заздрощів погибає. 5. Є люди, що й солов’я не люблять
(Українські прислів’я та приказки). 6. Будь першим на бенкеті
й останнім у лихослів’ї. 7. Рух для людини – здоров’я,
нерухомість – смерть. 8. І від бур’яну користь буває. 9. Те,
чого не засвоїв у п’ять років, не подужаєш і в п’ятдесят. 10.
Хто добро зробив, того довіку пам’ятай (Тамільські прислів’я
та приказки).

Випишіть слова з апострофом із поданого тексту й58.
поясніть необхідність його вживання.

Кожен народ має свою історичну пам’ять. У переказах,
легендах, оповіданнях, піснях, казках та інших видах
фольклору відбивається народне розуміння своєї історії…
Такі твори мають свою естетичну й художню цінність, але
використовувати їх як джерело історичних знань треба дуже
обережно. У пошуках відомостей про походження, етнічні
особливості, культуру і зв’язки давніх народів слід спиратися
лише на наукові джерела, які умовно можна поділити на
історичні й мовознавчі (філологічні). Історичні джерела
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об’єднують свідчення стародавніх істориків, мандрівників і
вчених про сучасні їм племена, союзи племен та самостійні
держави, про різноманітні аспекти господарського і
культурного життя того чи іншого народу, а також матеріали
археологічних розкопок. Філологічні джерела – це писемні
пам’ятки (рукописи і стародруки) та сучасні народні говори,
вивчення яких допомагає з’ясувати походження й основні
етапи розвитку відповідної мови… (Григорій Півторак.
Українці: звідки ми і наша мова).

Перепишіть речення. На місці крапок, де треба, вставте59.
апостроф. Поясніть правила вживання його в українській
мові.

1. В небі хмарки білосніжні, легкі, ніби пір…я, роси на
травах – погоди хорошої знак… 2. Ніколи я не знав, як тяжко
жить без солов…я, що в пісні аж тремтить тільцем своїм
маленьким і гар…ячим. 3. Був я в Сосниці недавно, в тому
В…юнищі зеленім, в тій селянській щедрій хаті, де Довженко
народивсь (З творів М. Рильського). 4. Сидячи на оберемку
нарваного лугового різнотрав…я, що пахло ромашкою, м…
ятою і татарським зіллям, я милувався вільним простором
неширокої річечки, яка плавно текла в пласких берегах (Є.
Гуцало). 5. Ні страху, ні тіні компромісу. На кожен виклик,
совісте, іди! В історичних льохах відстояться вина істин, гірко
вибродять кров…ю правди пекучі меди. 6. Поезія – це св…
ято, як любов. О, то не є розмовка побутова! (З творів Л.
Костенко). 7. Зсушить серце жура, сколять ноги терни, – о,
тоді май життя вдячно ти спом…яни! (І. Франко).

Порівняйте типові мовні звороти офіційно-ділового60.
стилю в російській та українській мовах. Поясніть вживання
апострофа.

Договорное обязательство – договірне зобов’язання
Обязанности, возложенные на … – обов’язки, покладені

на…
Обязанности по контракту – обов’язки за контрактом
Поощрение в связи с – заохочення у зв’язку з
Пособие по безработице – допомога у зв’язку з

безробіттям
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Предъявить требование – пред’явити вимогу
Смета на объект – кошторис на об’єкт
У яких ділових паперах використовують ці звороти?

Перепишіть слова і поясніть правопис буквосполучень61.
ьо, йо.

Мідь, трьох, вузький, людськість, по-молдавському,
ковзкий, гарненький, спільник, галка – галчин – галченя,
киньте, тепер, волинський, інший, користю, різьбяр,
безбатченко, шприц, кінцівка, мільйон, серйозний, бойовий.

Перепишіть текст. Поясніть вживання буквосполучень62.
ьо, йо.

Сьогодні слово «берегиня» вживається в багатьох
іпостасях: ним називають художні колективи, громадські
музеї, мистецькі й народознавчі осередки, а науковці
Поліської дослідницької станції картоплярства навіть
охрестили новий сорт бульб. Та чи всі, хто використовує цей
символ, знають його первісне походження?

Здавна у нашого народу, як і в багатьох інших, образ
жінки символізував охоронницю родинного вогнища,
продовжувачку роду, оберігачку звичаїв і традицій. Вогонь,
як символ життя, вважався найбільшою святістю, і охороняти
його доручали тільки жінці-господині. Отже, жінка була
своєрідною берегинею добра і щастя.

Історія донесла чимало жіночих імен, які по праву
можемо назвати українськими берегинями. Дочка Ярослава
Мудрого Анна, що княжила у французькому королівстві, або
його ж внучка Євпраксія, котра написала медичний трактат
про траволікування. Героїчна полонянка Настя Лісовська, по-
народному Роксолана, що визволяла з турецької неволі козаків
і жінок. Славетна піснярка Маруся Чурай. Нескорена
засвічувачка досвітніх вогнів Леся Українка та багато інших.
Так, наша історія може пишатися когортою славетних жінок.
(З календаря).

Перекладіть слова українською мовою. Поясніть63.
уживання буквосполучень -йо-, -ьо-.
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Серьёзный, район, батальон, бульон, майор, павильон,
миллион, компаньон, курьёз, йод, четырех, Йоханнесбург,
ледниковый, седьмой, йогурт, йотированный, сегодня,
Муравьёв, Соловьёв, дёготь, лёд, лён, Семёркин, осеннему, у
него, ему, трёх, лётчик, йог, клёш.

На місці крапок поставте пропущені букви. Поясніть64.
правопис буквосполучень -ьо-, -йо-.

Зна…мий, міль…он, п’ят…ох, …одистий, змі…овик,
давн…ому, дз…об, у вс…ому, ма…оріти, л…онар, л…ох, л…
одяник, Вороб…ов, т…охкати, ціл…овий, ст…ожка, ст…
обати, …осип, під…омний, …рш, по-друж…ому.

Прочитайте й запишіть прислів’я та приказки.65.
Підкресліть у словах орфограми. З’ясуйте правила вживання
м’якого знака в українській мові.

1. Учись змолоду – згодиться на старості. 2. Золотий
час – юнацькі літа. 3. Слово не стріла, а глибше ранить. 4.
Розумну річ приємно й слухать. 5. Хліб – усьому голова. 6.
Покинеш поле навесні – нічого йти на нього восени.

7. Слово – не горобець, вилетить – не впіймаєш. 8. Хто
материнську мову зневажає, той і матері не шанує. (Нар.
прислів’я).

Перекладіть та запишіть українською мовою подані66.
нижче слова. Зіставте й поясніть їх написання. З п’ятьма
словами (на вибір) складіть речення.

Полесье, степь, Сибирь, карандаш, секретарь, роскошь,
горько, дробь, ночь, календарь, Харьков, запорожский,
французский.

На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені67.
літери. Поясніть правопис слів.

Пристрас…ний, контрас…ний, прихвос…ні, сон…це,
чес…ний, мес…ник, сер…це, студен…ський, фашис…ський,
влас…ний, очис…ний, дилетан…ський, доблес…ний, кож…
ний, повіс…ці, пос…лати, ровес…ник, свис…нути, совісн…
ий, ус…ний, хрус…нути, ціліс…ний, словес…ний, виїз…
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ний, шіс…десят, зліс…ний, у кіс…ці, шіс…надцять, ях…
смен, капос…ний, журналіс…ський, вартіс…ний, якіс…ний.

Перекладіть речення українською мовою. Порівняйте68.
правопис виділених слів у російській та українській мовах.

1. Когда мы возвращались обратно, лес совсем
проснулся и ожил, и весь наполнился птичьим радостным
гомоном (О. Купрін). 2. Кстати заговорил я о весне: весной
легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль (І.
Тургенєв). 3. Нет ничего, что не касалось бы честных людей
(М. Горький). 4. Стремглав наездники помчались (О. Пушкін).

Утворіть від поданих слів іменники із суфіксом -ство(о).69.
Запишіть ці слова, поясніть їх вимову й написання.

Президент, студент, практикант, педант, сектант,
капітулянт, комедіант.

Перекладіть слова і словосполучення українською70.
мовою, поясніть їх написання.

І. Милитаристский, гигантский, бесстрастный,
декадентский, ценностный, беспристрастный, очистный,
доцентский, добросовестный.

ІІ. Позднее время; честный человек; здоровое сердце;
весеннее солнце; костлявая рука; бесстрашный буревестник;
ласкающий взгляд; вкусные налистники; шестнадцатый
номер трамвая; предвестники перемен.

Перекладіть слова українською мовою. Поясніть71.
особливості їх написання в обох мовах.

Бессердечный, матросский, тбилисский, соломенный,
нежданный, Полесье, Поволжье, Прикарпатье, судья, болью,
артелью, статья.

Перепишіть речення, розкрийте дужки, вставте72.
пропущені букви. Поясніть правопис подвоєних приголосних.

1. Я честь ві(д)ам титану Прометею, що не творив своїх
людей рабами (Леся Українка). 2. Спогад проні(с)я в його
пам’яті з блискавичною швидкістю в якихось мільйо(н)их
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долях моменту (О. Довженко). 3. В о(б)итій ряднами і
простирадлами сільській хаті хірург працював без перерви
оце вже кілька днів (О. Довженко). 4. Свіжа росли(н)ість
блищала під блакитним небом проти сонця
(М. Коцюбинський). 5. Непереможна безборо(н)ість – твій меч
єдиний і єдиний щит (Л. Костенко). 6. Темнокрилим
гайворо(н)ям … налетіла на нас прикордо(н)а варта
(М. Стельмах). 7. Неначе скарб дорогоці(н)ий ми рідне слово
берегли (М. Рильський).

Запишіть слова, розкриваючи дужки, у дві колонки: 1 –73.
в яких букви подовжуються; 2 – в яких подовження не
відбувається. Обґрунтуйте свій вибір.

Навча(н)я, подоро(ж)ю, бездорі(ж)я, знаря(д)я, зі(л)я,
(л)ється, ема(л)ю, те(л)я, горі(н)я, лю(т)ю, обли(ч)я, ще(н)я,
відродже(н)я.

Запишіть слова українською мовою. Поясніть їх74.
правопис.

Смертью, взаимностью, счастье, Припятью, убеждение,
мазью, пропагандирование, Полесье, льют, упразднение,
злоупотребление, верфью, здоровье, знание, гордостью,
Приднепровье, судья, чувство, скатертью, ночью, бесчестье.

Перепишіть речення, розкрийте дужки, напишіть, де75.
потрібно, дві букви згідно з правилами українського
правопису.

1. З пісні в світі виросло безсмер(т)я (Є. Летюк). 2. Хай
же вічно красується доблес(т)ю наша земля! (О. Довженко)
3. Світлою радіс(т)ю повниться серце моє (П. Дорошко). 4.
Двадцятий вік – зверше(н)ь і задуми, вік роздорі(ж) (Р.
Братунь). 5. Рябіло в очах від безлічі людських обли(ч)
(П. Загребельний). 6. Йдемо крізь бурю, спеку, лід, розвідники
столі(т)ь (П. Дорошко).

Поставте наведені іменники в орудному відмінку76.
однини, поясніть їх написання.
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Молодь, галузь, розповідь, зустріч, молодість, повість,
чесність, ніч, річ, відомість, мазь, міль, мить, подорож,
паралель, вісь, можливість, Русь, кількість, власність, якість,
акварель, любов, активність, продуктивність, тінь, січ,
Хатинь.

Перекладіть слова з російської мови на українську.77.
Поясніть написання подвоєних приголосних.

Отрицание, испытание, совестью, солью, значение,
оборот, противоречия, вежливость, орудие, статья,
наблюдение, свежестью, долголетие, понятие, углубление,
зеленью, последовательностью, коренья, Запорожье, Полесье,
раскаянье.

І. Перепишіть слова. Поясніть їх правопис, визначте78.
правила, за якими вони написані.

Стаття, суддя, Ілля, знаряддя, століття, обличчя,
сторіччя, відкриття, дослідження, спросоння, зрання,
походження, буття, невпинно, узбіччя, латаття, коріння,
миттю, сіллю, ллється, повінню, галуззю, громаддя,
розкішшю, зустріччю, навмання, віддзеркалення,
благословенний, покоління, денний, управління, узбіччя.

ІІ. З п’ятьма словами на вибір складіть речення і
запишіть їх.

Виберіть правильний варіант словосполучення.79.
Завідувач відділу – завідувач відділом
Заслуговувати уваги – заслуговувати на увагу
Завдати шкоду – завдати шкоди
Зазнати поразку – зазнати поразки
Доводимо до відома – доводимо для відома
Дякуємо Вам – дякуємо Вас
Хворіти ангіною – хворіти на ангіну
Виступити у захист – виступити на захист 
Властиві для цієї професії риси – властиві цій професії

риси
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Перекладіть українською мовою.80.
Истец, окружение, порча, преследование, прививать,

привлечение, прихоть, собственность, воздействие,
отношения, полномочия, предыдущий, учреждение,
безопасность, отдать должное, попытка, предупредить,
применять, мировоззрение, обвинитель, преподаватель,
способствовать.

З поданими парами складіть речення, зберігаючи81.
написання слів.

Доволі – до волі
Напам’ять – на пам’ять
По-перше – по перше
Назустріч – на зустріч.
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Творча робота
Виписати 10 статтю Конституції України. Пояснити1.

письмово її роль, значення у розбудові держави.
Дібрати приклади діалектів своєї місцевості, села, міста.2.

Ввести їх у речення.
Подумайте і запишіть, у чому полягає національна3.

самобутність української мови, її краса і багатство.
«Яким я уявляю майбутнє України?»4.
Назвіть специфічні терміни своєї галузі, дайте їм5.

визначення.
Складіть рекламу Вашому навчальному закладу.6.
Складіть промову, в якій агітується молодь за здоровий7.

спосіб життя.
Напишіть тези про перспективи розвитку в Україні тієї8.

галузі, яку Ви обрали своїм фахом.
Уявіть, що Вам потрібно взяти інтерв’ю у відомого у9.

Вашій галузі фахівця. Складіть список орієнтовних запитань.
Напишіть твір-мініатюру на тему «Наш сучасник – який10.

він?» Підкресліть слова з апострофом та м’яким знаком.
Поясніть їх правопис.
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Програма підсумкового тестового контролю 

Роль української мови у суспільному житті.1.
Стильові різновиди української мови.2.
Текстове оформлення документів.3.
Заява як діловий документ. Стилістичні особливості її4.
оформлення.
Формуляр документа.5.
Чергування голосних звуків.6.
Чергування приголосних звуків.7.
Діалектна лексика.8.
Розписка як діловий документ. Основні реквізити9.
розписки. Стилістичні особливості її оформлення.
М’який знак.10.
Апостроф.11.
Орфоепія як розділ науки про мову.12.
Доручення як вид ділового документа. Особливості його13.
оформлення. 
Правопис прізвищ та імен по батькові.14.
Складні випадки відмінювання прізвищ.15.
Характеристика.16.
Автобіографія.17.
Пароніми в діловому мовленні.18.
Засвідчення документів.19.
Особливості усного ділового мовлення.20.
Довідка як вид ділового документа.21.
Слово і його значення.22.
Правопис закінчень іменників, власних і загальних імен23.
у кличній формі та звертаннях.
Лексика сучасної української літературної мови з огляду24.
на сферу її використання.
Особливості оформлення оголошення.25.
Вимоги до лексики офіційно-ділового стилю.26.
Особливості писемного ділового мовлення.27.
Особливості оформлення наказів.28.
Подвоєння та подовження приголосних.29.
Роль синонімів у діловому мовленні.30.
Розпорядження як діловий документ.31.
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Характеристика основних реквізитів резюме.32.
Способи викладу матеріалу в документі.33.
Протокол. Витяг з протоколу.34.
Уживання і правопис слів іншомовного походження.35.
Власне українська лексика.36.
Лист як вид ділової документації. Морфолого-37.
синтаксичні особливості його оформлення.
Загальна характеристика ділових листів.38.
Книжні й іншомовні слова в документах.39.
Постанова як діловий документ.40.
Загальна характеристика частин мови.41.
Загальна характеристика іменника як частини мови.42.
Рід іменників і особливості вживання назв осіб за43.
професією, посадою, званням.
Правопис складних іменників.44.
Граматичні особливості оформлення запрошення.45.
Терміни як спеціальні назви наукових, технічних,46.
сільськогосподарських, суспільних понять.
Акт як діловий документ. Особливості його47.
оформлення.
Стилістичні особливості форм числа іменників.48.
Відмінки іменників. Звертання, що складаються із49.
кількох назв.
Відмінювання іменників.50.
Терміни ринкової, торговельно-комерційної51.
діяльності.
Прикметник як частина мови.52.
Договір. Трудова угода.53.
Розряди прикметників. Ступені порівняння якісних54.
прикметників.
Правопис складних прикметників.55.
Загальна характеристика займенника як частини мови.56.
Розряди займенників.
Особливості оформлення телеграми.57.
Прес-реліз як довідково-інформаційний документ.58.
Загальна характеристика числівника як частини мови.59.
Числівники в діловому мовленні.
Правопис прислівників.60.
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Дієслово як центральна частина мови.61.
Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми62.
дієслова.
Правопис часток.63.
Записка (пояснювальна, доповідна, службова).64.
Розділові знаки в складних реченнях.65.
Синтаксичні конструкції в ділових документах.66.
Порядок слів у ділових паперах.67.
Трудова книжка. Мовні особливості оформлення.68.
Стилістичні особливості оформлення таблиці.69.
Тези: особливості оформлення.70.
Відгук як довідково-інформаційний документ. Основні71.
реквізити.
Загальні правила оформлення ділових документів.72.
Диференціація документів за походженням,73.
структурними ознаками, призначенням.
Вимоги до оформлення ділової документації.74.
Документи з високим рівнем стандартизації.75.
Документи з низьким рівнем стандартизації.76.
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Складні випадки перекладу усталених прийменникових
конструкцій ділового стилю

В адрес – на адресу
Ввести в состав – ввести до складу
В защиту – на захист
В двух шагах – за два кроки
В семь часов – о сьомій годині (на сьому...)
Войти в комнату – зайти до кімнати
На протяжении дня – протягом дня
На следующий день – наступного дня
Не глядя на... – не дивлячись на...
Несмотря на... – незважаючи на...
Не по силам – не під силу
По заказу – на замовлення
По закону – згідно з законом
По моим сведениям – за моїми відомостями
По поручению – за дорученням
По приказу – за наказом
По просьбе – на прохання
По собственной воле – з власної волі
По собственному желанию – за власним бажанням
Послать по почте – надіслати поштою
Поставить в пример – поставити за приклад
Поступать в университет – вступати до університету
По требованию – на вимогу
По указанию – за вказівкою
Прийти по делу – прийти у справі
Принять во внимание – взяти до уваги
Принять к сведению – взяти до відома
При любой погоде – за будь-якої погоди
Пришлось по вкусу – припало до смаку
Работать по схеме – працювати за схемою
Согласно приказу – згідно з наказом
Читать на украинском языке – читати українською мовою
Сейчас без четверти семь – зараз за чверть сьома
Встретимся без четверти семь – зустрінемось за чверть до
сьомої
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В алфавитном порядке – за абеткою
В девять часов – о дев’ятій годині
В сущности – по суті
Вступать в силу – набувати чинності
В те времена – у ті часи (за тих часів)
В трьох километрах – за три кілометри
Возводить в степень – підносити до степеня
Получить в рассрочку – одержати на виплат
Поставить в пример – поставити за приклад
Превратить в шутку – перетворити на жарт
Пьеса в трех действиях – п’єса на три дії
Сказать в двух словах – сказати двома словами
За недостатком сведений – через брак відомостей 
Идти за водой – йти по воду
Ходить за грибами – ходити по гриби ( за грибами)
К началу года – на початок року
К трем часам – на третю годину
Говорить на двух языках – говорити двома мовами
Писать на украинском языке – писати українською мовою
Волноваться о тебе – хвилюватися за тебе
Идти около часа – йти близько години (з годину)
При всех обстоятельствах – за всіх обставин
При жизни – за життя
При исполнении служебных обязанностей – під час
(виконання) службових обов’язків 
При условии – за умови
Бегать по стадіону – бігати по стадіону
Идти по тропинке – йти стежкою
Подниматься по лестнице – підніматися сходами
По дороге – дорогою
Называть по фамилии – називати за прізвищем
Называть по имени и отчеству – називати на ім’я і по батькові 
Отпуск по болезни – відпустка через хворобу
По ошибке – через помилку
По недоразумению – через непорозуміння
По случаю – з нагоди
По вашей вине – з вашої вини
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По семейным обстоятельствам – через родинні обставини
По счастливой случайности – завдяки щасливому випадкові
По виходным дням – у вихідні дні (вихідними днями)
По празникам – у (на) свята
По вечерам – вечорами
По целым дням – цілими днями (цілі дні)
Вызвать по делам службы – викликати у службових справах
Комиссия по составлению резолюции – комісія для складання
резолюції
Ателье по обслуживанию фотолюбителей – ательє для
обслуговування фотолюбителів
Мероприятия по улучшению быта – заходи щодо (до, для)
поліпшення побуту
По чайной ложке – по чайній ложці
Агент по снабжению – агент з постачання
Инспектор по технике безопасности – інспектор з техніки
безпеки
Чемпион по теннису – чемпіон з тенісу
Работать по технической части – працювати в галузі техніки
Дежурный по этажу – черговий по поверху
Приказ по армии – наказ по армии
Занятия по психологи – заняття з психології
Учебник по химии – підручник з хімії
Важный по значению – важливий за значенням
Добрый по натуре – добрий за вдачею (доброї вдачі)
Старший по возрасту – старший за віком
Необычный по вкусу – незвичайний на смак
По состоянию на 1 января – за станом на 1 січня
По прибытии поїзда – після прибуття поїзда
По получении телеграммы – після одержання телеграми
По истечении срока – після закінчення строку
Сообщить по телефону – повідомити телефоном
Тоска по дому – туга за домівкою
По инициативе – з ініціативи
Бросаться в глаза – впадати в очі
В двух словах – кількома словами
В конце концов – врешті-решт, зрештою
В порядке исключения – як виняток
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В противном случае – інакше
Ввести закон в силу – надати чинності законові
Ввести запрет – заборонити
Денежные средства – кошти
Добро пожаловать! – Ласкаво просимо!
Заказное письмо – рекомендований лист
Зайти в тупик – зайти у глухий кут
На мой вигляд – на мою думку
На ступень выше – на щабель вище
Нанесенные убытки – завдані збитки
Наносить вред – завдавати шкоди
Неотложное дело – нагальна справа
Общими силами – спільними зусиллями
Отменить решение – скасувати рішення
По возможности быстрее – якомога швидше
Повестка дня – порядок денний
Приязного апетита! – Смачного!
Произносить речь – виголошувати промову
Сеть предприятий – мережа підприємств
Текучесть кадров – плинність кадрів
Ужесточить требования – посилити вимоги 

Контроль успішності студента
90-100 балів – відмінно (А)
75-89 балів – добре (ВС)
60-74 балів – задовільно (DЕ)
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного
складання (FX)
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом
(F)
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Орієнтовні тестові завдання з курсу «Українська мова 
(за професійним спрямуванням)»

Тема 1.1. Поняття національної та літературної мови.
Ознаки літературної мови. 
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Тема 1.2. Мова і культура мовлення
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Тема 1.3. Усне та писемне ділове мовлення
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Тема 1.4. Загальні відомості з фонетики, графіки, 
орфографії
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Тема 1.5. Типи словників у професійному мовленні
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Тема 1.6. Вимоги до написання ділових паперів 
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Тема 1.7. Орфографічні та орфоепічні норми
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Тема № 1.8. Спілкування як інструмент професійної 
діяльності
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Українська мова (за професійним спрямуванням) 
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Навчально-методичний посібник
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Українська мова (за професійним спрямуванням) 
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Навчально-методичний посібник
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Наталія Дмитрівна Юрійчук Наталія Дмитрівна Юрійчук 

Українська мова Українська мова 
(за професійним спрямуванням) 

Навчально-методичний посібник
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