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ВСТУП 
Завдання вищої школи – готувати фахівців нової генерації: 

кваліфікованих, грамотних, мовно компетентних, які б досконало 
володіли українською літературною мовою у повсякденно-

професійній, офіційно-документальній сфері, зокрема набули 

навичок комунікативно виправданого використання засобів мови, 

оволоділи мовою свого фаху.  
Методичні вказівки призначено для студентів заочної форми 

навчання, які вивчають дисципліну «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)».  

Зміст дисципліни покликаний сформувати мовну особистість, 
обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в 
повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички 

для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.  
Після вивчення курсу студенти повинні знати: особливості 

мови як національно-культурного феномена і засобу спілкування, 
зокрема в професійній сфері; мовне законодавство України, роль 
державної мови у професійній діяльності; норми сучасної 
української літературної мови та вимоги до культури усного й 

писемного професійного мовлення; відомості про призначення, 
структуру, мовні особливості ділових паперів та усного ділового 
мовлення; основні поняття сучасного термінознавства і теорії 
перекладу та редагування фахових текстів. 
     Після вивчення курсу студенти повинні вміти: практично 
дотримуватися норм сучасної української літературної мови, 

володіти навичками самоконтролю за дотриманням мовних норм; 

правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до 
комунікативних намірів, влучно висловлювати думки для 
успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; 
сприймати, відтворювати, створювати тексти офіційно-ділового й 

наукового стилів; складати різні типи документів, правильно 
добираючи мовні засоби, що репрезентують їхню специфіку; 
послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та 
іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для 
самостійного вдосконалення мовної культури; оперувати фаховою 

термінологією, мати навички редагування, коригування та 
перекладу наукових текстів. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Законодавчі та нормативно-

стильові основи професійного мовлення 

 

Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування 

Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Поняття 
національної та літературної мови. Найістотніші ознаки 

літературної мови. Мова професійного спілкування як 
функціональний різновид української літературної мови. 

Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. Мовне 
законодавство та мовна політика в Україні. 

Тема 2. Основи культури української мови 

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. 
Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна 
професіограма фахівця. Словники у професійному мовленні. Типи 

словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. 

Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні 
ситуації. Парадигма мовних формул.  

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у 

професійному спілкуванні 
Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. 

Основні ознаки функціональних стилів. Професійна сфера як 
інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. Текст 
як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Професійна комунікація 

 

Тема 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності 
Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і 

форми професійного спілкування. Основні закони спілкування. 
Стратегії спілкування. 
Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти 

спілкування. Поняття ділового спілкування. 
Тема 5. Риторика і мистецтво презентації 
Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний 

виступ як важливий засіб комунікації переконання. Мистецтво 
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аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби 

переконування. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час 
публічного виступу. 
Види публічного мовлення. Презентація як різновид публічного 

мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і 
комунікативні принципи презентації. Культура сприймання 
публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати. 

Тема 6. Культура усного фахового спілкування 

Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під 

час безпосереднього спілкування. 
Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. 

Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. 

Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної розмови. 

Тема 7. Форми колективного обговорення професійний 

проблем  

Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного 
обговорення. Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття 
колективного рішення. Нарада.  
Дискусія. Технології проведення «мозкового штурму».  

Тема 8. Ділові папери як засіб писемної професійної 
комунікації 
Класифікація документів. Національний стандарт України. 

Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування 
реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки. 

Вимоги до тексту документа. 
Тема 9. Документація з кадрово-контрактних питань 

Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види 

заяв. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Наказ щодо 
особового складу. Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. 
Трудова угода.  

Тема 10. Довідково-інформаційні документи 

Прес-реліз. Повідомлення про захід. Звіт. Службова записка. 
Рапорт. Довідка. Протокол, витяг із протоколу. 

Тема 11. Етикет службового листування 

Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні 
типи листів.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Наукова комунікація як складник 

фахової діяльності 
 

Тема 12. Українська термінологія в професійному 

спілкуванні 
Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні 

засади термінознавства та лексикографії. 
Термін та його ознаки. Термінологія як система. 

Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. 
Термінологія обраного фаху. Способи творення термінів певного 
фаху. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. 
Українські електронні термінологічні словники. 

Тема 13. Науковий стиль і його засоби у професійному 

спілкуванні 
Становлення і розвиток наукового стилю української мови. 

Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу 
думки. Мовні засоби наукового стилю. 

Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, 

конспект як важливий засіб організації розумової праці. Анотування 
і реферування наукових текстів. Основні правила бібліографічного 
опису джерел, оформлювання покликань. Реферат як жанр 
академічного письма. Складники  реферату. Стаття як самостійний 

науковий твір. Вимоги до наукової статті. Основні вимоги до 
виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. 
Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. 
Науковий етикет.  

Тема 14. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів 

Суть і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, 

анотаційний переклад. Типові помилки під час перекладу наукових 
текстів українською. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад 

термінів. Особливості редагування наукового тексту. Помилки у 
змісті й будові висловлювань. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ    
Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання 

виконують контрольну роботу з дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)». 

Мета методичних вказівок – ознайомити із завданнями 

контрольних робіт, порядком їх вибору та виконання, а також 

вимогами, яких треба дотримуватися під час написання самих робіт. 
Завдання контрольної роботи укладено відповідно до робочої 

програми навчальної дисципліни, вони охоплюють основні теми 

програми курсу (див. «Зміст програми навчальної дисципліни»).  

Контрольна робота дає змогу перевірити рівень знань студента з 
дисципліни. Вона має засвідчити вміння самостійно вивчати 

теоретичні питання, аналізувати фактичний матеріал з теми, робити 

правильні узагальнення та висновки. 

Контрольну роботу студенти виконують самостійно, 

оформляючи в окремому зошиті (пишуть від руки). Її належить 
виконувати не лише грамотно, але й охайно, залишаючи після 
кожного виконаного завдання місце для можливих зауважень, 
позначок, рецензій викладача. 
Знайти відповіді на теоретичні питання та виконати практичні 

завдання допоможуть довідники, посібники, підручники, 

монографії, наведені в списку рекомендованої літератури (див. 
список основної і допоміжної літератури).  

Перелік опрацьованої літератури (автор, назва джерела, 
видавництво, рік видання, номер використаних сторінок) подають у 
кінці виконаної роботи.  

Якщо робота не зарахована, її повертають студентові на до-

опрацювання. Доопрацьований варіант разом з попереднім 

варіантом та зауваженнями потрібно подати для повторної 
перевірки. 

Контрольна робота складається з восьми завдань. Варіант 
контрольної роботи студент формує самостійно за такими 

критеріями:  

завдання 3 і 8 однакового змісту для всіх варіантів; 
варіант завдань 1,  4 і 6 відповідає останній цифрі залікової 

книжки (0=10); 
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варіант завдань 2, 5 і 7 визначають за таблицею: 

 Остання цифра залікової книжки 
П
ер
ед
о
ст
а
н
н
я

 ц
и
ф
р
а
 з
а
лі
к
о
во
ї 
к
н
и
ж

к
и
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 

2 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 

3 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 

4 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 

5 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 

6 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 

7 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 

8 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Іспитові в кінці семестру передує захист контрольної роботи, 

який проводять у формі співбесіди викладача і студента. 
Розподіл балів, які одержують студенти 

Виконання 
контрольної 
роботи  

Захист 
контрольної 
роботи 

Поточне 
оцінювання 

Підсумковий 

контроль (іспит) 

30 20 10 40 

Розподіл балів за контрольну роботу 

За
вд

ан
н
я

 1
  

За
вд

ан
н
я

 2
 

За
вд

ан
н
я

 3
 

За
вд

ан
н
я

 4
 

За
вд

ан
н
я

 5
 

За
вд

ан
н
я

 6
 

За
вд

ан
н
я

 7
 

За
вд

ан
н
я

 8
 

4 4 4 3 4 3 4 4 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ЗАВДАННЯ 1 

1. Назвіть типи словників, із яких наведено зразки статей. 

Поясніть призначення кожного з них. Випишіть словникову 
статтю з цим словом зі словника іншого типу. 

А. технологія [<грец. techne – мистецтво, майстерність і logos – 

слово, вчення] – 1) сукупність виробничих способів перероблення 
матеріалів, виготовлення якої-небудь продукції, напр., Т. 

будівельних робіт; 2) наука про способи впливу на сировину, 
матеріали чи напівфабрикати відповідними засобами виробництва. 

Б. ТЕХНОЛОГІЯ – сукупність прийомів і способів одержання, 
оброблення або перероблення (зміни стану, властивостей, форми) 

сировини, матеріалів, напівфабрикатів чи виробів у різних галузях 

промисловості, в будівництві тощо; наукова дисципліна, що 
розробляє і вдосконалює ці прийоми і способи. Т. (або 
технологічними процесами) називають також самі процеси 

одержання, оброблення, перероблення, складання або будівництва. 
Крім того, Т. називають опис виробничих процесів, інструкції щодо 
їх виконання, технологічні карти тощо. До складу сучасної Т. 

включають і технічний контроль виробництва. Т. значною мірою 

зумовлює якість і в багатьох випадках кількість вироблюваної 
продукції, її собівартість, продуктивність праці тощо. Вона 
пов'язана з науково-технічним прогресом, науковою організацією 

праці, досвідом новаторів виробництва. Як наукова дисципліна Т. 

сприяє впровадженню найефективніших і найекономічніших 
виробничих процесів, що потребують найменших затрат часу і 
матеріальних ресурсів. Розвиток Т. зумовлено ширшим 

застосуванням малоопераційних, маловідходних та безвідходних 
технологічних процесів, досконалих методик, систем 

математичного аналізу і прогнозування, засобів електронної 
техніки. 

В. технологія, -ї, ор. -єю 
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2. Назвіть типи словників, із яких наведено зразки статей. 

Поясніть призначення кожного з них. Випишіть словникову 
статтю з цим словом зі словника іншого типу.  

А. РОТАТОР, -а (рос. ротатор; англ. rotator) – механічна 
система, що складається з матеріальної точки маси m, що 
утримується за допомогою невагомого жорсткого стержня на сталій 

відстані  r  від нерухомої в просторі точки  О – центра ротатора, або 
система таких точок, що обертаються навколо загальної осі з 
однаковою частотою. 

Б. ротатор [< лат. Rotator – той, що обертає] – 1) фіз. У 

загальному значенні – будь-яка обертова система; 2) анат. м’яз, 
який здійснює поворот у будь-якому суглобі; 3) апарат для 
розмноження машинописного чи рукописного тексту невеликими 

тиражами за допомогою трафарету, натягнутого на циліндр. 

В. ротатор техн. ротатор, -ра 
 

3. Назвіть типи словників, із яких наведено зразки статей. 

Поясніть призначення кожного з них. Випишіть словникову 
статтю з цим словом зі словника іншого типу. 

А. АВТОМОБІЛЬ, автомашина, машина, авто; автівка, мотор 
(перев. легковий). 

Б. АВТОМОБІЛЬ – самохідна машина, якою перевозять  
безрейковими шляхами пасажирів, вантажі або спеціальне 
устаткування. Перші автомобілі створено наприкінці 19 ст. 
(Франція, США). А. поділяють на пасажирські (легкові автомобілі й 

автобуси), вантажні автомобілі (зокрема А.-тягачі), спеціальні – 

автомобільні крани, спортивні, пожежні та ін. Розрізняють також А. 

звичайної й підвищеної прохідності; залежно від типу двигуна – А. 

карбюраторні, дизельні, газобалонні та ін. Основні частини А.: 

автомобільний двигун, електроустаткування, шасі й кузов, кабіна (у 
вантажних і деяких спецмашин). До електроустаткування належать 
генератор з випрямлячем і регулятором, акумулятор, система 
запалювання в двигуні, електронні склоочисники і склообмивники, 

покажчики поворотів з автоматичним вимкненням, сигналізація, що 
попереджає про аварійний стан машини тощо. Шасі складається з 
трансмісії, ходової частини і механізмів керування. Трансмісія 
передає обертальний момент від двигуна до ведучих коліс. Вона 
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складається зі зчеплення, коробки передач, карданної передачі, 
головної передачі, диференціала і півосей. Зчеплення роз'єднує і 
плавно з'єднує двигун з коробкою передач, що забезпечує плавне 
рушання машини з місця і зменшує ударні навантаження на деталі 
трансмісії. Розрізняють зчеплення фрикційні, гідравлічні, 
електродинамічні й комбіновані; з примусовим і автоматизованим 

керуванням. Ходова частина складається з рами, переднього моста, 
заднього моста, підвіски й коліс з пневматичними шинами. Рама є 
основою для кріплення механізмів А., а також кузова або кабіни і 
вантажної платформи. У легкових А. і автобусах застосовують 
безрамні конструкції, де механізми прикріплені до металевого 
кузова. Підвіска пружно з'єднує з рамою або кузовом передній і 
задній мости за допомогою листових або пружинних ресор, 
торсіонів, пневматичних або гідропневматичних елементів, 
пом'якшуючи поштовхи під час руху машини. Коливання підвіски у 
легкових і вантажних А. гасять гідравлічні амортизатори. Гальма 
бувають барабанні й дискові. Удосконалення конструкції А. 

передбачає максимальну автоматизацію керування робочими 

процесами агрегатів, механізмів і систем.  

В. АВТОМОБІЛЬ ім., ч., -я, мн. -і (з грец. аutos – сам і лат. 
mobilis – рухомий). Самохідна машина  з двигуном внутрішнього 
згоряння для перевезення пасажирів і вантажів безрейковими 

дорогами. Вантажний автомобіль. > автомобільний, прикм., -а, 
 -е. Автомобільний транспорт. 

 

4. Назвіть типи словників, із яких наведено зразки статей. 

Поясніть призначення кожного з них. Випишіть словникову 
статтю з цим словом зі словника іншого типу. 

 А. ОРГАНІЗАЦІЯ будова, структура, побудова, композиція, 
архітектоніка, стрій, лад, конструкція.  

Б. організація, -ї, ор. -єю 

В. ОРГАНІЗАЦІЯ 1) Об'єднання, союз держав (напр., 
Організація Об'єднаних Націй, Організація Варшавського 

Договору). 2) Група осіб, що становить колектив, єдине ціле, 
об'єднане на основі спільних завдань, програми, статуту тощо. 

3) Налагодження, впорядкування, зведення чогось у систему (напр., 

наукова організація праці). 4) Одна з найважливіших функцій 
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управління в суспільстві, на виробництві тощо. 5) Усталений 

взаємозв'язок елементів системи, частин цілого, їхня внутрішня 
впорядкованість, узгодженість відповідно до структури системи, 

цілого. 
  

5. Назвіть типи словників, із яких наведено зразки статей. 

Поясніть призначення кожного з них. Випишіть словникову 
статтю з цим словом зі словника іншого типу. 
      А. ТРАНСПОРТЕР, а, ч. 1. Пристрій для безперервного 
переміщення вантажів на невелику відстань; конвеєр. І 

транспортер відразу Вугілля підбира, А потім – в вагонетки, А 

потім – на-гора!.. (Григорій Бойко, 3 Дон. краю, 1952, 56). 

2. Багатоосьова залізнична платформа для перевезення 
великовагових вантажів. 3. військ. Те саме, що бронетранспортер. 
За вікном десь близько заскреготав транспортер, і трасуючі кулі 

полетіли в залу, як куці блискавки (Олесь Гончар, III, 1959, 147). 

Б. ТРАНСПОРТЕР (пристрій для безперервного переміщення 

вантажів), рухобинда, конвеєр, рольґанґ (вальцевий пристрій). 

 В. ТРАНСПОРТЕР – машина (пристрій), якою безперервно або 
із заданим ритмом транспортують вантажі (вироби) на порівняно 
невелику, а іноді й на значну віддаль; те саме, що й конвеєр. Т. 

роликовий називається також рольгангом, Т. гвинтовий – шнеком. 

 

6. Назвіть типи словників, із яких наведено зразки статей. 

Поясніть призначення кожного з них. Випишіть словникову 
статтю з цим словом зі словника іншого типу.  

А. ПОСТАНОВА 1, и, ж. 1. Розпорядження, акт органів 
державної влади. Петре Петровичу! Чи читали ви постанову Уряду 

про заходи щодо ліквідації порушень Статуту? (Остап Вишня, І, 
1956, 318); II Директива керівного адміністративного органу. 
[Вересай:] Коли приїде [директор], скажете, що мені треба його 

бачити. І постанову про ліквідацію планувальної комісії передайте 

мені в комітет (Іван Микитенко, І, 1957, 380); // Судове рішення, 
пов'язане з розглядом кримінальної справи. Слідчий сів писати 

постанову про те, щоб арештувати Зінька (Борис Грінченко, II, 

1963, 419).  
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2. Колективне рішення; ухвала. Постанова бюро така... –  

Силантьєв підвищив голос і взяв протокол (Олесь Донченко, II, 

1956, 120); // Взагалі рішення, прийняте ким-небудь.– Обринські 

люди поважні, витривалі і не легко відступають від своїх постанов 

і цілей (Ольга Кобилянська, III, 1956, 129). Театр., розм. Сценічне 
оформлення драматичного твору; постановка, постава. Зібрані Вами 

до свого гурту сили своєю майстерною ігрою [грою] додають 

решту задля найкращої постанови кожної і незначної п’єси (Панас 
Мирний, V, 1955, 388); // заст. Картина (в драматичному творі). 
Лимерівна. Драма в 5 справах і 6 постановах (Панас Мирний, V, 

1955, 7). 

ПОСТАНОВА 2, и, ж., діал. Меблі, умеблювання. «Так, у нас 

багато дечого слід би змінити... Наприклад, постанова в нашому 

салоні: все нове, добране старанно, але все чогось немов бракує...» 

(Леся Українка, III, 1952, 509); // перев. мн. Розпорядок, умови 

життя. Дядько у іншій постанові зріс, коло землі копався, а ми 

панувати звикли (Панас Мирний, IV, 1955, 136); // Звичай, правило. 
– Вибачайте, будьте ласкаві! по наших постановах нам не можна 

пускать дітей до батьків... (Нечуй-Левицький, І, 1956, 426). 

Б. ПОСТАНОВА І, и, ж. Розпорядження, акт органів державної 
влади; колективне рішення; ухвала. 

ПОСТАНОВА ІІ, и, ж. Меблі, умеблювання. 
В. ПОСТАНОВА, розпорядження, директива; параграф. 

 

7. Назвіть типи словників, із яких наведено зразки статей. 

Поясніть призначення кожного з них. Випишіть словникову 
статтю з цим словом зі словника іншого типу. 

А. УПРАВЛІННЯ – притаманний високоорганізованим 

системам (соціальним, біологічним, технічним) процес, 
спрямований на забезпечення їхньої цілісності, структури, 

підтримання заданого режиму їхнього функціонування, досягнення 
певної мети (через обмін інформацією між підсистемами – 

керувальною і керованою системами). Найскладніша, ієрархічно 
організована структура У. властива соціальним системам. Процеси 

У. з появою кібернетики стали предметом систематичних 
досліджень. Кібернетика і електронні обчислювальні машини 

(ЕОМ) відкрили великі можливості і перспективи для створення 
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різного рівня автоматизованих систем У. (АСУ), здатних замінити 

людину в У. складними системами та процесами. Системи У. 

поділяють на ригідно (жорстко) детерміновані (дія керувальної 
системи однозначно визначає реакцію керованої системи) і 
статистично детерміновані (задається відносно широкий діапазон 

можливих реакцій керованої системи на дію керувальної). 
Критерієм ефективності У. можуть виступати міра адаптації 
(пристосування) керувальної системи до змін зовнішнього 
середовища, яка дає їй змогу забезпечити самоорганізацію, 

самозбереження, самовдосконалення і досягнення мети або рівень 
оптимізації заданого параметра керувальної системи (швидкодія, 
стабільність тощо). Різні за природою системи У. відмінні за рівнем 

складності, структурної організації, функціональними 

можливостями. Найпростішими системами У. є сучасні 
кібернетичні машини, що функціонують за закладеними в них 
програмами. Біологічним системам притаманні два рівні У. – 

організмовий (відтворюється спадково й орієнтований на 
самозбереження популяції, біоценозу, біогеоценозу) і поведінковий 

(орієнтований на забезпечення потреб біологічної системи в її 
взаємодії із зовнішнім середовищем). 

Б. УПРАВЛІННЯ, я, с. Дія зі значенням «управляти».  Так от, 

за те, що сталося це під час мого управління... політичні жадають 

моєї одставки... (Гнат Хоткевич, I, 1966, 172); 2. Адміністративна 
установа або відділ якоїсь установи, організації, що відає певною 

галуззю господарської, наукової, військової і т. ін. діяльності. 
Козинець зняв іншу трубку й подзвонив у житлове управління 

(Любомир Дмитерко, Розлука, 1957, 295); //  розм. Працівники такої 
установи або відділу. Управління готувало ще одну експедицію 

(Семен Журахович, Звичайні турботи, 1960, 161); 3. Те саме, що 
керування  Водії перевіряють гальма, рульові управління. Рівно о 

п'ятій автобуси виходять на лінію (Вечірній Київ, 2.IX 1967, 3). 

В. управління, -я, р. мн. -інь 
 

8. Назвіть типи словників, із яких наведено зразки статей. 

Поясніть призначення кожного з них. Випишіть словникову 
статтю з цим словом зі словника іншого типу.  
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А. МЕНЕДЖМЕНТ ім., ч. [<англ. management – керування, 
організація]. Сукупність сучасних засобів, методів, форм 

управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення 
їхньої ефективності і збільшення прибутку. Факультет 

менеджменту. 

Б. менеджмент, -у 

В. МЕНЕДЖМЕНТ – система управління сучасним  

виробництвом, заснована на використанні наук, методів управління. 
Термін виник у США на поч. 20 ст., коли американський інженер-

дослідник Ф. У. Тейлор запропонував розглядати управління 
підприємством не тільки як практичну діяльність, а й як науку. 
Ф. У. Тейлор виробив комбінацію з 4 основних принципів М.: 

розвиток дієвої науки; відбір робітників на науковій основі; 
підготовка і навчання робітників за науковими методами; 

співробітництво робітників і адміністрації. Термін має кілька 
значень: 1) управління діловою (бізнесовою) організацією; 

2) організація ефективної роботи підлеглих; цілеспрямований вплив 
менеджера на підлеглих з метою забезпечення ефективного 
виконання завдань, що стоять перед ними; 3) політика забезпечення 
прийняття рішень у підприємництві (бізнесі) за рахунок аналізу 
чинників, які впливають на його ефективність; 4) адміністрація, 
орган (група менеджерів), що здійснює управління і діловою, і 
адміністративною (державний орган) організацією; 5) сукупність 
знань і умінь, що становлять основу мистецтва управління. 
Багатоаспектність М. зумовила формування відповідних шкіл: 
класична школа наукового М.; школа людських відносин; 

емпірична школа; школа соціальних систем; нова школа теорії 
управління тощо. У 20-і pp. у СРСР активно формувалися наукові 
школи управління економікою під керівництвом О. К. Гастєва, 
П. М. Керженцева, М. Д. Кондратьєва, О. В. Чаянова та інших 
учених, які перейшли від критики буржуазних учень управління до 
власних позитивних теоретичних напрацювань. З початком 

становлення на межі 30-х pp. у СРСР адміністративно-командної 
системи дослідження в галузі теорії управління були поступово 

згорнуті і не відновлювалися майже до 60-х pp. В Україні школу 
управлінців заснував  у 2-й пол. 60-х pp. В. В. Цвєтков. З терміном 

«менеджмент» пов'язаний термін «менеджер», під яким у 
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спеціальній управлінській літературі розуміють особу, яка в 
структурі управління будь-якої ділової організації чи державних 
органів несе відповідальність за вироблення, прийняття і виконання 
рішень, спрямованих на забезпечення ефективного виконання 
завдань, які стоять перед його підлеглими і певною структурою у 
цілому. Головними функціями менеджера будь-якого рівня у будь-
якій організації є визначення мети управління, стимулювання і 
комунікація, контроль. 

 

9. Назвіть типи словників, із яких наведено зразки статей. 

Поясніть призначення кожного з них. Випишіть словникову 
статтю з цим словом зі словника іншого типу.  

А. БРАК 1, у, ч. Нестача чогось, відсутність кого-, чого-небудь. 
Разом з тими відомостями почали приходити й інші – про голод в 

краю, про брак паші, про дорожнечу (Іван Франко, IV, 1950, 45); 

Досі не писала., через брак часу (Леся Українка, V, 1956, 175); Євген 

Вікторович тепер особливо відчував брак товаришів, знайомих 

(Іван Ле, Міжгір'я, 1953, 445). 

БРАК 2, у, ч. Продукція або товар низької якості. Не маючи 

ніякого досвіду, Оксана спочатку робила багато браку (Дмитро 
Ткач, Крута хвиля, 1956, 176). 

Б. БРАК ВИРОБНИЧИЙ – продукція (вироби, напівфабрикати, 

заготовки тощо), яка за якістю не відповідає державним стандартам 

та іншій нормативно-технічній документації. Причинами браку 
можуть бути: наявість прихованого дефекту в матеріалі, що 
обробляється; застосування матеріалів неналежної якості; 
незабезпечення працівника необхідними інструментами. 

В. БРАК 1, у, ч. Нестача чогось, відсутність чого-небудь. 
БРАК 2, у, ч. Продукція або товар низької якості. 
 

10. Доберіть 4 словникові статті з різних лексикографічних 

джерел. Схарактеризуйте тип і призначення кожного із 
використаних словників. 
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ЗАВДАННЯ 2 

11. Знайдіть випадки порушення мовних норм. Перепишіть, 
підкресліть наявні, на ваш погляд, помилки, нижче запишіть 
правильно. 

Я рахую, що треба передбачити другі варіанти. Ми 

підписались на журнал на круглий рік. На заключення слід 

підвести підсумки. Із-за фінансових складнощів ми припинили 

поставку. Невільно приходить на думку слідуюче. Програма 

ради директорів становить собою цілісну концепцію. На 

зборах піднімалося питання про необхідність звіту керуючого 

об’єктом.  

 

22. Знайдіть випадки порушення мовних норм. Перепишіть, 
підкресліть наявні, на ваш погляд, помилки, нижче запишіть 
правильно. 

Обговорюючи проблему текучості кадрів, думки майже 

всіх присутніх на засіданні співпали. Через дві неділі я маю 

їхати у зарубіжну командировку. Стояча на сходах 

однокурсниця кинулася мені в очі своїм строкатим вбранням. 

Більша половина студентів (біля сто чоловік) поїхали на 

виробничу практику. Контрольна робота готується 

студентами поспіхом. На засідання виступаючий прибув 

раніше всіх. 

 

13. Знайдіть випадки порушення мовних норм. 

Відредагуйте й запишіть правильно. 

В розданій нам головуючим програмі зустрічаються 

помилки, а найчастіше слідуючі: приймати участь, приймати 

належні міри, самий актуальний, двадцять хвилин шостого, 

через пару днів, засідання продовжується 50 хвилин, 

співставити факти, переписуватися, міроприємство, як 

виключення з правил, приналежність до організації. 
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14. Виправте відповідно до норм української літературної 
мови помилкові конструкції з прийменником по. Чотири з них 

уведіть у речення. 
Бюро по працевлаштуванню, комісія по перевірці, комітет 

по цінах, по домовленості, по причині того, що, по 

призначенню, по таблиці,  працюють по змінному  графіку,  

прийшов по справі. 

 

15. Відредагуйте речення й запишіть правильно. 

Перевірка у підрозділах буде здійснюватися за слідуючою 

схемою: перш за все буде проводитися інвентаризація, потім 

будуть звірятися плани робіт з їх фактичним виконанням, і в 

кінці кінців буде перевірятися документація. Нами зібрані й 

аналізуються всі зауваження і пропозиції студентів по 

удосконаленню роботи студради. Всі матеріали завозяться 

на будову своєчасно, тому будівельникам не приходиться 

даремно тратити час. Товари ввозяться до країни, лише 

сплативши мито. До роботи по упорядкуванню студмістечка 

залучаються всі бажаючі.  

 

16. У поданих нижче реченнях знайдіть випадки 

порушення мовних норм. Запишіть правильно.  
Тривають перемовини з тим, щоб розв’язати важливе 

питання. Приміщення від’єднали від мережі в силу того, що 

мешканці заборгували шісдесят тисяч гривнів. Не дивлячись 

на те, що інвестицій цього року було недостатньо, 

організацією план було виконано. Реформа становить собою 

частину державотворчого процесу. Питання вивчається 

глибоко. Розпорядження підписується директором фірми. 

 

17. У поданих нижче реченнях знайдіть випадки 

порушення мовних норм. Запишіть правильно.  

Чим вищий валовий дохід, тим вищий рівень життя 

народу. Вигідно не стільки організаціям, скільки фізичним 
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особам. До обговорення проекта запросили усіх, у тому числі 

й завідуючих відділами. Степан Іванович являється 

директором новоствореної фірми. Документ засвідчується 

відділом кадрів. Дослідження виконано нами. 

 

18. Відредагуйте словосполучення. Чотири з них уведіть у 
речення. 

Постійно діюча комісія; в слідуючий раз; існуючий закон; 

бувший директор; вимірюючий прилад; стояча вода; знаюча 

людина; початкуючий інженер; зібралися всі працюючі; 

оточуюче середовище; переважаюча більшість; 

потрясаючий ефект; підчинятися завідуючому підрозділом; 

вітаємо вас з наступаючими святами. 

 

19. У поданих нижче словосполученнях знайдіть випадки 

порушення мовних норм. Запишіть правильно. Чотири з них 

уведіть у речення (професійного спілкування). 
Два директора, сама вигідна угода, знати краще інших, 

дублюючий склад, згідно розпорядження, у залежності від 

ухвали, не дивлячись на заборону, плаваючий графік роботи, 

одні непорозуміння, задати питання. 

 

20. Поставте наголос у словах. 

Навчання, запитання, видання, каталог, типовий, хаос, 

індустрія, опріч, порядковий, позначка, черговий, який-небудь, 

корисний, живемо, перепустка, абияк, ознака, вимога, 

обіцянка, зовсім, витрати, підтвердити, тонкий. 

 

ЗАВДАННЯ 3 
21. Запишіть три тексти (4–5 речень), які б репрезентували 

різні функціональні стилі. Схарактеризуйте кожен із названих 

стилів за планом: сфера вживання; призначення; жанри 

реалізації; загальні позамовні ознаки; мовні особливості; 
підстилі. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ЗАВДАННЯ 4 

      1. Назвіть функції спілкування. Окресліть різновиди 

професійного спілкування. 
 

      2. Окресліть поняття ораторської (риторичної) 
компетенції. Схарактеризуйте публічний виступ як засіб 

професійної комунікації. 
 

       3. З’ясуйте види публічного мовлення. Схарактеризуйте 
презентацію як різновид публічного мовлення (типи 

презентацій, мовленнєві, стилістичні і комунікативні 
принципи презентацій). 

 

       4. Схарактеризуйте форми колективного обговорення 
професійних проблем (наради, збори, переговори, дискусії). 

 

       5. Схарактеризуйте ділові папери як засіб писемної 
професійної комунікації. Подайте сучасну класифікацію 

документів. 
 

       6. Назвіть склад реквізитів документів та вимоги до їх 

змісту й розташування.  
 

       7.  Cхарактеризуйте документи з кадрово-контрактних 

питань. 
 

       8. Подайте класифікацію службових листів. Назвіть 
реквізити листів та вимоги до їх оформлювання. 

 

      9. Окресліть вимоги до мовної поведінки під час 
публічного виступу. Вкажіть, яку роль під час сприймання 
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публічного виступу відіграють уміння ставити запитання та 
уміння слухати. 

 

     10. Назвіть основні довідково-інформаційні документи. 

Схарактеризуйте їх. 

 

ЗАВДАННЯ 5 

11. Напишіть документ на ім’я декана факультету з 
проханням про надання академічної відпустки. Визначте, який 

це документ за а) походженням; б) призначенням; в) формою; 

г) стадіями створення. 
 

12.  Розпізнайте вид документа. Допишіть усі реквізити 

документа, дотримуючись вимог до оформлення ділових 

паперів.  
Один із основних принципів роботи нашої компанії – гідно 

цінувати своїх клієнтів. До Вас ми ставимося з особливою 

повагою, адже впродовж нашої співпраці у нас не виникало 

серйозних непорозумінь. 

Однак учора наша бухгалтерія повідомила, що Ви вчасно не 

оплатили кілька рахунків. Розуміємо, що … 

Визначте, який це документ за а) найменуванням; 

б) призначенням; в) формою; г) напрямом. 

 

13.  Розпізнайте вид документа, назвіть основні вимоги до 
його складання. Допишіть документ, дотримуючись вимог до 

оформлення ділових паперів.  
вул. Р.Шухевича, 2, кв. 21,                   тел. (0362) 62-34-56 

м. Рівне, 33016                                       e-mail: karpenko@i.ua 

ВЛАДИСЛАВ КАРПЕНКО 

Мета:  заміщення вакантної посади комерційного 

директора. 

Додаткова інформація: досконало знаю державну мову, 

вільно володію англійською, російською мовами, польською – 
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на розмовному рівні; маю навички роботи з комп’ютером – 

Word, Excel, NC, HTML; є права водія категорії В і С.  

Маю досвід громадсько-політичної роботи в громадських 

організаціях, організаторські здібності. Комунікабельний. 

 

14. За поданим уривком розпізнайте вид документа і 
запропонуйте свій варіанта попередньої його частини. 

Оформіть і запишіть документ повністю. 

За час роботи на  підприємстві Хоменко В.С. виявила себе 

сумлінним, ініціативним працівником, який постійно працює 

над підвищенням свого фахового рівня. 

Хоменко В.С. користується повагою й авторитетом серед 

співробітників. 

  12.11.2012  

Директор  Рівненської   

філії  ПП «ІНТЕРСОФТ»     (підпис)         В.Р. Радченко 

 

15. Напишіть прес-реліз про подію, що відбулася в 
організації, де Ви працюєте (навчаєтеся), і була б цікавою для 
всіх місцевих ЗМІ. 

 

16. Складіть наказ про зарахування на роботу. Оберіть 
назву посади і структурний підрозділ, які відповідали б 

профілеві Вашої майбутньої фахової діяльності. 
 

17. Напишіть документ, у якому серед інших є такі 
реквізити: назва установи; дата проведення заходу; порядок 
денний (питання, які розглядали на зборах). 

 
 18. Розкажіть, що таке записка як вид документів, укажіть 

її різновиди. Наведіть приклад однієї із записок. 
 
19. Прочитайте початкові фрази службових листів, 

визначте, тексти яких листів можуть так починатися. 
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Скориставшись одним із запропонованих початків, напишіть 
текст службового листа. 

1. Офіційно  підтверджуємо свою згоду на… 

2. Висловлюємо свою найщирішу вдячність за... 3. Будь ласка, 

повідомте нам  про те, що... 4. Раді повідомити Вам, що... 

5. На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції... 

6. Просимо Вас терміново оплатити рахунок... 7. Відповідно 

до нашої домовленості надсилаємо Вам... 

 

20. Напишіть звіт про виконану роботу на підприємстві за 
час проходження навчально-виробничої практики. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

ЗАВДАННЯ 6 

1. Розкрийте історію становлення української наукової 
термінології. 

 

2. Схарактеризуйте способи творення термінів обраного 
фаху. 

 

3. Схарактеризуйте кодифікацію і стандартизацію термінів. 
 

4. Назвіть мовні засоби наукового стилю. 

 

5. З’ясуйте основні правила бібліографічного опису джерел, 

оформлювання покликань. 
 

6. Схарактеризуйте реферат як жанр академічного письма. 
Укажіть складники реферату. 

 

7. Назвіть основні вимоги до виконання та оформлювання 
курсової і бакалаврської робіт. 
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8. З’ясуйте суть і види перекладу. 
 

9. Окресліть особливості редагування наукового тексту. 
Вкажіть типові помилки у змісті й будові висловлювань. 

   

10. Поясність зміст понять “термін”, “термінологія”, 

“термінознавство”. Назвіть ознаки терміна та вимоги до нього. 
  

ЗАВДАННЯ 7 

11. З’ясуйте жанр поданого тексту. Напишіть про 
особливості його складання та структуру. 
       Ванжа Г. К.  Машинобудівне креслення: навчальний посібник / 

Г. К. Ванжа, О. О. Якушева, Г. С. Тен, І. В. Вернер. –  Д.: НГУ, 2011. 

– 167 с.  

      Висвітлено відомості, необхідні для виконання та оформлення 

машинобудівних креслень відповідно до державних стандартів 

України. Наведено приклади геометричних побудов та методи 

створення зображень предметів згідно з вимогами нарисної 

геометрії. Подано детальну інформацію щодо способів виконання 

графічних зображень, побудови розрізів і перерізів, зображення 

деталей на машинобудівних кресленнях, креслення нарізей, 

рознімних з'єднань і стандартизованих деталей зубчастих коліс і 

пружин, а також про складальні та будівельні кресленики, 

аксонометричні проекції. Розглянуто стадії проектування 

автотранспортних підпрємств, описано правила виконання 

генеральних планів і планів автотранспортних споруд. 

     Для студентів технічних ВНЗ напряму підготовки 

"Автомобільний транспорт". 

 

12. Підберіть наукову статтю за Вашим фахом  і складіть до 

неї анотацію.  

 

13. Складіть і запишіть стислий конспект самостійно 
обраного наукового тексту Вашого майбутнього фаху. 
Укажіть вихідне джерело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

14. Складіть і запишіть питальний і тезовий плани 

самостійно обраного наукового тексту Вашого майбутнього 
фаху. Укажіть вихідне джерело.  

 

15. Виправте помилки в оформленні бібліографії 
відповідно до чинних вимог. Запишіть правильно. 

 1. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, 

перспективи розвитку: Монографія. / Ред.: А.М. Редзюк. –  К.: ДП 

"ДержавтотрансНДІпроект". –  2005р. –  400 сторінок. 

2. Левковець Петро Романович Перевезення небезпечних 

вантажів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. // П. Р. Левковець. 

Ред. Д. В. Зеркалов. – К. : Арістей. – 2005, 268 с.      

3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

дисципліни "Основи транспортної психології" студентами 

спеціальності 6.100.400 "Організація перевезень і управління на 

автомобільному транспорті" заочної форми навчання. / 

В.А.Гайдукевич, О.Б.Потійчук, Рівне: НУВГП.– 2006, 12 стор. 

4. Швець Ф.Д. Навчально-методичний комплекс з дисципліни 

„Організація управління технологічними процесами” – Рівне: 

НУВГП, 2005 р. –  90 Ст. 

 

  16. Перекладіть українською мовою текст, поданий нижче.  
  Для максимального эффекта при реализации мероприятий по 

организации дорожного движения в темное время суток были 

рассмотрены участки улично-дорожной сети со схожими 

дорожными условиями, на которых количество дорожно-

транспортных происшествий превышали средний показатель. 

Количественный анализ выявил, что коэффициент относительной 

аварийности (КА) имеет прогрессирующий характер. Для 

выявления дорожных условий сопутствующих формированию 

участков концентрации дорожно-транспортных происшествий 

применяются методические рекомендации по назначению 

мероприятий для повышения безопасности движения на участках 

концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

 Участки концентрации ДТП выявляют на основе метода 

последовательных приближений, обеспечивающего наиболее 

высокую точность определения таких участков при наличии 
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полной (с точностью до метров) информации о местоположении 

ДТП и сведений о среднегодовой суточной интенсивности 

движения (З наукової статті). 

 

  17. Перекладіть українською мовою текст, поданий нижче.  
  В настоящее время, в мировой практике можно выделить 

пять категорий компаний, занимающихся транспортировкой 

грузов морем: грузовладельцы, трейдеры (биржевые маклеры), 

судовладельцы (судоходные компании/операторы), управляющие 

судами компании, судовые брокеры.  

 Каждая из компаний имеет принципиальные отличия в 

подходах к управлению морскими перевозками. 

 Деятельность первых двух компаний направлена на 

организацию процесса доставки морем собственных грузов 

потребителю. К грузовладельцам (cargo owners), владеющим 

флотом для организации доставки собственных грузов морем 

покупателям относятся добывающие (нефть, руду, уголь, газ) 

компании и производящие и экспортирующие сырье или 

оборудование компании (З наукової статті). 

 

18. Визначте спосіб творення фахових термінів.  
Інжиніринг, тарифно-кваліфікаційний довідник, вибір 

структури, оперативні наради, робоча група, людські ресурси, 

апарат управління, централізація управління,  ефективність 

управління, теорія гри, портфель замовлень,  функційні керівники, 

функційні повноваження, адміністрація підприємства, цикл 

управління, адміністративні навички, скалярний ланцюг, 

плановість, критерій актуальності інформації, бізнес-план, 

рейтинг, інновація, бюджет, холдинг.  

 

 19. Відредагуйте науковий текст. 
 Згідно вимог Закону України «Про транспорт», для здійснення 

ефективних транспортних процесів, визначені головні задачі 

управління, які мають забезпечувати своєчасне, повне та якісне 

задоволення потреб населення в пасажирських перевезеннях.  

  ІТС відносяться до складних систем і тому самим важливим 

засобом удосконалення транспортного процесу являється 
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створення ефективних методів організації та координації 

пасажирських перевезень по різним видам транспорта. 

 Для України являється актуальною концепція «єдиного 

європейського неба» та інтеграції в європейський повітряний 

простір. Організація повітряного руху України має відповідати 

стратегічним напрямам розвитку системи АТМ у відповідності до 

Глобального плану впровадження систем зв’язку, навігації, 

спостереження/організації повітряного руху СNS/АТМ. 

 

 20. З’ясуйте жанр наукової праці, з якої взято поданий 

уривок. Назвіть обов’язкові структурні елементи тексту цієї 
форми наукової праці і її реквізити.    
        Вважаємо за потрібне відзначити, що теоретичні відомості 

майже з усіх тем викладено на такому фаховому рівні, який 

забезпечує науковість і доступність, правильність і легкість 

засвоєння матеріалу. Цьому значною мірою сприяє використання 

узвичаєного в українському мовознавстві науково-поняттєвого 

апарату. Проте не можемо погодитися з корекцією тих 

узвичаєних термінів, що стосуються дієслів недоконаного та 

доконаного виду й утворених від них іменників. Автори посібника, 

услід за деякими фахівцями не філологами, увели поняття процесу, 

що охоплює дії та події, мотивуючи це "потребою спеціальних 

засобів для того, щоб можна подавати змінювання об'єктів у часі, 

пов'язані з цим події, їх наслідки, а також здатність до дії, 

перебування в дії" (стор.72). Ці зміни, по-перше, зовсім не 

спрощують, а навпаки, ускладнюють засвоєння правил про 

утворення віддієслівних іменників, передусім із суфіксами -н`н`-, -

т`т`-, -ш-, -к-, та ін., від дієслівних основ недоконаного та 

доконаного виду; по-друге, створюють плутанину в науковій 

термінології, яка заважатиме викладачам та студентам у 

навчальному процесі, адже в наукових граматиках української мови 

на означення згаданих понять здавна вживаються інші терміни. 

  Суперечать теорії мовознавчої науки й інші нововведення 

авторів посібника. Так, зокрема, вони виділяють таку дійову 

властивість учасників дії, як призначення бути суб'єктом дії, 

ілюструючи її прикладом стругальний верстат – верстат для 

стругання (стор. 99). З наукового погляду суб'єктом дії може бути 
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лише особа, бо вона породжує і виконує дію. У наведеному прикладі 

верстат – це не суб'єкт, а інструменталь (знаряддя), 

кваліфікований за призначенням виконувати певну дію (стругати). 

Неправильно визначено й іншу властивість - здатність бути 

суб'єктом дії у прикметників гальмівний, рятівний і под. (стор. 

101). Вони вказують на призначення знаряддя виконувати певну 

дію, пор. гальмівний пристрій, рятівний круг. 

Автори в цілому досягли поставленої мети. Наукова 

проблематика посібника, способи її подання, ґрунтовність і 

чіткість викладу теоретичного матеріалу в усіх розділах, крім 

четвертого, а також правил і настанов дають підстави 

рекомендувати його до використання в навчальному процесі у 

вищих навчальних закладах, а також у повсякденному користуванні 

залюблених в українське слово. 

 Готуючи посібник до перевидання, треба усунути відзначені 

недоліки та помилки. Це зробить його фахово бездоганним і 

надійним довідником з української науково-технічної та ділової 

мови. 

 Катерина Городенська,    доктор   

філологічних наук, професор, Інститут 

української мови НАН України. 

 

 

ЗАВДАННЯ 8 
21. Укладіть словничок Вашої фахової термінології. 

Вимоги до його укладання: тип словника – енциклопедично-

довідковий (словникова стаття складається з двох частин − 

назви поняття і його означення (дефініції)), обсяг – 10 

термінів, утворених усіма можливими способами: 

словотвірним, вторинною номінацією, синтаксичним, 

запозиченням. Обов’язково потрібно зазначити 

лексикографічні джерела (джерело), використані під час 
роботи над словником.  
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Зразок оформлення титульної сторінки 

 

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України 

Національний університет водного господарства та 
природокористування 

 

Кафедра українознавства, педагогіки і психології 
 

 

 

 

 

Контрольна робота 
з дисципліни «Українська мова 

(за професійним спрямуванням)» 
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                                       групи ТТАТ-1 

                                             Ворожко Максим  

                                    Степанович 

                                            (залікова книжка  
                                № 298756) 

                                                   Викладач – ________ 
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Тестові завдання для самоконтролю 

 

     1. Правовий статус української мови в нашій державі  
визначає  (-ють) 
а) Закон про засади державної мовної політики; 

б) місцеві органи державної влади; 

в) Конституція України; 

г) Закон про мови. 

    2. Офіційно проголошена законодавчою владою мова 

сфери офіційного спілкування – це 

а) літературна мова;                      б) національна мова; 

в) державна мова;                           г) офіційна мова. 

    3. Мовні норми – це  

а) сукупність загальновизнаних мовних засобів, які вважають 

правильними і зразковими на певному історичному етапі; 

б) унормована форма загальнонародної мови; 

в) відповідність мовних засобів стилю мовлення; 

г) мова художньої літератури. 

    4. До ознак літературної мови не належить 

а)  унормованість;                     б) стилістична диференціація;  

в) тематична обмеженість;           г) поліфункціональність. 

    5. Уміння правильно вимовляти слова визначають 

а) акцентуаційні норми;                       б) орфоепічні  норми;  

в) синтаксичні норми;                           г) лексичні норми. 

    6. Мова професійного спілкування – це 

а) підсистема сучасної літературної мови, якою 

послуговуються переважно представники певної професії; 

б)  унормована форма загальнонародної мови; 

в) сукупність загальновизнаних мовних засобів, які вважають 

правильними і зразковими на певному історичному етапі; 

г) знання етикетних формул і вміння ними користуватися в 

професійному спілкуванні. 

    7. Розділ мовознавства, що займається теорією і практикою 

укладання словників, – 
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а) термінографія;                                  б) лексикографія; 

в) лексикологія;                                       г) бібліографія. 

      8. Інформацію про походження слова, його первісне 

значення, найдавнішу форму подає словник 

а) етимологічний;                                 б) ономастичний;           

 в) фразеологічний;                                г) орфоепічний. 

      9. Сукупність мовних засобів, вибір яких зумовлюють 

зміст, мета і ситуація мовлення, – це  

а) літературна мова;                          б) мовна норма;          

в) мовний стиль;                                   г) мовний етикет. 

     10. Офіційний характер, адресність, висока 

стандартизація вислову, сувора регламентація тексту, 

документальність – це ознаки  

а) офіційно-ділового стилю;                 б) наукового стилю; 

в) публіцистичного стилю;                   г) конфесійного стилю.  

   11. Науковий стиль має такі різновиди: 

а) науково-навчальний, науково-офіційний, власне науковий; 

б)  науково-популярний, науково-публіцистичний, власне 

науковий; 

в) науково-навчальний, науково-популярний, дипломатичний; 

г) науково-навчальний, науково-популярний, власне науковий. 

    12. До офіційно-ділового стилю належить речення  
А. Рівненщина цьогоріч уперше приймає Міжнародний 

конкурс з української мови імені Петра Яцика. 

Б. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя на всій 

території України. 

В. Мова – це знакова система, яка служить засобом 

вираження думок, засобом спілкування між людьми, засобом 

передавання думок, знання, інформації від людини до людини, 

від покоління до покоління. 

Г. Ми забули, хто ми є. Поляк знає, що він поляк. І німець знає, 

що він німець, латиш знає, і фін знає, а ми – „какая разніца". 
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     13. Українські відповідники до іншомовних слів 

правильно дібрано в рядку 

а) менеджмент – управління, інституція – заклад; 

б) менеджер – керівник, раціональний – свіжий; 

в) інстинктивний – підсвідомий, превалювати – запобігати; 

г) імідж – стиль, вакансія – посада. 

      14. Правил милозвучності української мови дотримано 

в рядку 

А. Засідання відбулось в конференц-залі університету. 

Б. Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад в ЗАТ 

«Рівнеавтодор». 

В. Зміни в сфері машинобудування особливо помітні. 

Г. Університет готує конкурентоспроможних економістів й 

інженерів. 

    15. В усіх словах правильно виділено наголошені склади 

в рядку 

а) відцентровий, клапановий, підігнутий;                

б) стовідсотковий, трубчастий, циліндровий; 

в) завкадрів, навскоси, середина;                     

 г) підпірний, мережа, інструктаж. 

       16. Усі слова написано правильно в рядку 

а) енергоносій, турбо-котел, макроекономічний, 

університетський; 

б) машинобудівний, дизель-генератор, неускладненість, 

оргтехоснащення; 

в) інженер-механік, місяцеподібний, раз у раз, грунтовний; 

г) вакуум-компресор, селітрованний, автоконтейнер, міні-

диск. 

     17. Усі пароніми правильно вжито в рядку 

а) громадянська організація, громадський транспорт; 

б) домашня адреса, вітальний адрес; 

в) за повноваженням керівництва, здійснювати свої 

уповноваження; 

г) особиста справа (про документ), особовий підпис. 
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Питання для підготовки до іспиту 

1. Державна мова — мова професійного спілкування. 
2. Мовне законодавство в Україні.  
3. Правовий статус української мови. 

4. Державна мова. Офіційна мова. Критерії надання мові 
державного або офіційного статусу. 

5. Мовна політика.  
6. Природа і функції мови. 

7. Комунікативне призначення мови в професійній сфері.  
8. Професійна мовнокомунікативна компетенція.  
9. Поняття національної та літературної мови. 

Найістотніші ознаки літературної мови.  

10. Культура мови. Комунікативні ознаки культури мови.  

11. Мова і культура мовлення в житті професійного 

комунікатора.  
12. Типологія мовних норм.  

13. Орфоепічні норми української мови в професійному 
спілкуванні. 

14. Акцентуаційні норми української мови в професійному 
спілкуванні. 

15. Лексичні норми української мови в професійному 
спілкуванні. 

16. Морфологічні норми української мови в професійному 
спілкуванні. 

17. Синтаксичні норми української мови в професійному 
спілкуванні. 

18. Стилістичні норми української мови в професійному 
спілкуванні. 

19. Орфографічні норми української мови в професійному 
спілкуванні. 

20. Пунктуаційні норми української мови в професійному 
спілкуванні. 

21. Словники та їх роль у професійному спілкуванні. Типи 

словників.  
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22. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації.  
23. Функціональні стилі української мови та сфера їх 

застосування. Основні ознаки функціональних стилів.  
24. Класифікація стилів української літературної мови.  

25. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, 

наукового і розмовного стилів.  
26. Офіційно-діловий стиль, його особливості та 

різновиди. 

27. Науковий стиль, його особливості та різновиди.  

28. Текст як форма реалізації професійної діяльності.  
29. Види і форми усного професійного спілкування.  
30. Основні закони спілкування і вимоги до усного 

професійного мовлення. 
31. Невербальні компоненти спілкування.  
32. Риторики як мистецтво і наука. Ораторська 

(риторична) компетенція.  
33. Види і жанри публічного мовлення. 
34. Публічний виступ як важливий засіб переконання.  
35. Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування.  
36. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час 

публічного виступу.  
37. Підготовка до публічного виступу. 
38. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи та 

принципи презентацій. 

39. Індивідуальні та колективні форми фахового 

спілкування.  
40. Ділова бесіда. Функції та види ділових бесід. 

Співбесіда з роботодавцем.  

41. Дискусія. Ділова суперечка. 
42. Наради, збори, переговори, "мозкові штурми" як форми 

колективного обговорення професійних проблем.  

43. Документ. Класифікація документів.  
44. Національний стандарт України на оформлення 

документів. Склад реквізитів документів. 
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45. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги 

до бланків документів. 
46. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа. 
47. Документація з кадрово-контрактних питань. Резюме. 

Характеристика. Рекомендаційний лист. 
Автобіографія. Заява, види заяв. Особовий листок з 
обліку кадрів. Наказ щодо особового складу. Трудовий 

договір. Трудова угода. Контракт. 
48. Довідково-інформаційні документи. Службова записка. 

Доповідна записка. Пояснювальна записка. Довідка. 
Протокол, витяг із протоколу. Прес-реліз. 
Повідомлення про захід. Звіт.  

49. Службовий лист. Етикет службового листування. 
50. Наукова комунікація як складник фахової діяльності. 
51. Українська термінологія в професійному спілкуванні. 

Специфіка термінології обраного фаху. 
52. Історія і сучасні проблеми української термінології.  
53. Термін та його ознаки. Термінологія як система.  
54. Способи творення термінів. 
55. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна 

термінологія.  
56. Кодифікація і стандартизація термінів.  
57. Особливості наукового тексту і професійного 

наукового викладу думки.  

58. Оформлювання результатів наукової діяльності. Жанри 

наукових праць. 
59. План, тези, конспект як важливі засоби організації 

розумової праці.  
60. Анотування і реферування наукових текстів.  
61. Основні правила бібліографічного опису, 

оформлювання покликань.  
62. Реферат як жанр академічного письма. Складники 

реферату.  
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63. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до 

наукової статті.  
64. Основні вимоги до мови та оформлювання курсової й 

бакалаврської робіт.  
65. Рецензія, відгук. 
66. Науковий етикет. 
67. Суть і види перекладу. 
68. Особливості науково-технічного перекладу та його 

види. 

69. Комп’ютерний переклад. 

 

Основна література 

1. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова (за 
професійним спрямуванням): Підручник. – 2-ге вид., 

виправ. і доповнен. – К. : Алерта, 2011. 

2. Малевич Л.Д., Кочубей А.В. Українська мова (за 
професійним спрямуванням): Інтерактивний комплекс  
навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 

2008.  

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного 
спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 
2008. 

 

Додаткова література 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: 

Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004.  

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові 
папери: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2009. 

3. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: 
Навчальний посібник. — Вінниця: Нова книга, 2003. 

4. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За 
ред. Н.Д. Бабич. — Чернівці: Книги – ХХІ, 2005.  
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5. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: 

Навчальний посібник. — К.: ВЦ «Академія», 2007.  

6. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика 
української мови: Підручник. — К.: Вища школа, 2003. 

7. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське 
термінознавство: Підручник для студентів гуманітарних 

спеціальностей. — Львів: Світ, 1994.  

8. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: 
Навчальний посібник. — К.: Знання, 2006.  

9. Українська мова: Енциклопедія. — К.: Видавництво 
«Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2004. 

10. Український правопис / НАН України, Інститут 
мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови. 

— К., 1997.  

11. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / 

С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М. Сюта. — К.: 

Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999.  

12. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: Навчальний посібник. — 

К.: «Академвидав», 2004.  

13. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: 
Підручник. — К.: Арій, 2009.  

14. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського 
ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 

2009.  

Словники 

1. Ганич Д.І., Олійник С.І. Русско-украинский и украинско-

русский словарь. — К., 1990. 

2. Головащук І.С. Складні випадки наголошення: Словник-
довідник. — К., 2001. 

3. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: 
Словник-довідник. — К., 1995. 

4. Єрмоленко С.Я. Новий російсько-українській словник-
довідник. — К., 1999. 
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5. Караванський С. Російсько-український словник складної 
лексики. — Львів: БаК, 2006.  

6. Олійник О., Сидоренко М. Російсько-український словник 
наукової термінології. — К., 1994. 

7. Олійник О., Сидоренко М. Українсько-російський і 
російсько-український тлумачний словник. — К., 1991. 

8. Орфоепічний словник української мови. — К., 1995.  

9. Російсько-український словник: Сфера ділового 
спілкування / За ред. Тараненка А.А. — К., 1996. 

10. Словник іншомовний слів. / За ред. О. Мельничука. — К., 

1985. 

11. Словник скорочень української мови. — К., 1982. 

12. Словник української мови: У 11 т. — К., 1971 — 1981. 

13. Словник-довідник з культури української мови / 

Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. 
— К.: Знання, 2006.  

14. Словник-довідник труднощів української мови. — К., 

1992. 

15. Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь 
для деловых людей. — К., 1992. 

16. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з 
дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К., 

Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 

17. Український орфографічний словник: Близько 165 тис. 
слів / За ред. В.М. Русанівського — К.: Довіра, 2006.  

18. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового 
мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. — 

К.: Вища школа, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


