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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 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 в 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 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
ня

 1
  

За
вд
ан
ня

 2
 

За
вд
ан
ня

 3
 

За
вд
ан
ня

 4
 

За
вд
ан
ня

 5
 

За
вд
ан
ня

 6
 

За
вд
ан
ня

 7
 

За
вд
ан
ня

 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. 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 й електронні обчислювальні машини 
(ЕОМ) відкрили великі можливості і перспективи для створення 
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). 
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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 
   
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. мерéжа (рос. сеть, англ. network) – 1. Сукупність електронних 

 компонентів та їх з’єднань. 2. Сукупність комп’ютерів і з’єднань  
між ними. 
     Б. МЕРЕЖА (рибальська) сіть, сітка, (велика) невід, 
(невелика) волок; плетиво, переплетення; (шляхів) система. 
     В. МЕРЕЖА, ім., жін. 1. Риболовна сіть з великими 
вічками. Важка мережа тонула в воді, тільки зверху 

вискакували бульки та блищав довгий рядок здорових, білих, 

дерев'яних галаганів, неначе разок намиста (Нечуй-
Левицький). 2. чого, перен. Те, що нагадує своїм виглядом 
багато схрещених, переплетених ліній. Стежок поплутаних, 

доріг, шляхів і колій мережа слалася безмежна по землі 
(Максим Рильський). 3. яка, чого. Сукупність яких-небудь 
шляхів, ліній зв'язку, каналів і т. ін., розташованих на певній 
території. Капітан у минулому працював інженером-

електриком на високовольтній мережі, яка живилася 

Дніпрогесом (Олесь Гончар). 4. яка, чого. Сукупність 
однорідних закладів, підприємств і т. ін., розташованих на 
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певній території. В Україні розширено мережу підприємств 

служби побуту. 
 

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. 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, -ї, ор. -єю 
В. 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. 

 
4. 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. АВТОМАТИЗАЦІЯ (від грец. αύτόµατος – самодійний) – 
етап розвитку машинного виробництва, на якому функції 
управління й контролю, що їх раніше виконувала людина, 
передають приладам та автоматичним пристроям. 
Б. АВТОМАТИЗОВАНИЙ // АВТОМАТИЧНИЙ 
АВТОМАТИЗОВАНИЙ, а, е. Устаткований чи виконуваний 

автоматичними керувальними пристроями: а. виробництво, праця, 

навчання, технологічний процес, мережа, система (управління, 

зв’язку). 
АВТОМАТИЧНИЙ а, е. Самодійний; виконуваний без 

втручання людини; перен. машинальний, мимовільний: а. пристрій, 

апарат, лічильник, станція, керування, управління, регулювання, 

зєднання; перен. а. жест, рух, хода. 
В. автоматизованого проектування система (рос. система 

автоматизированного проектирования, англ. computer-aided design 

system) – комплекс засобів, що допомагає користувачеві створювати 
нові об’єкти. 

 
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. прогрáма (рос. программа, англ. program) – упорядкована 

послідовність команд, яка призначена для виконання комп’ю-
тером.  
Б. ПРОГРАМА, -и, жін.  

     1. Наперед продуманий план якої-небудь діяльності, роботи 
тощо. День почався. Я знав наперед всю його просту і скудну 

програму й намагався не думати про неї (Михайло 
Коцюбинський).  

2. Ідейний напрямок, політична платформа. Обмежовувати 

джерела творчості зовсім не наша програма, ми, якраз навпаки, 

хочемо розширити та поглибити їх (Михайло Коцюбинський). 
 //  Документ, у якому викладені основні положення діяльності 

політичної партії, організації або окремого політичного, 
державного, суспільного діяча.  
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3. План роботи підприємства на якийсь строк, що передбачає 
обов'язковість випуску певної кількості продукції. Наш колектив 

успішно закінчив виробничу програму минулого року.  
4. Стислий виклад основного змісту навчального предмета; 

брошура, книжка з таким викладом. Дуже Вас прошу, пришліть 
мені таку етнографічну програму.., яку я переглядав у Вас у 
Криворівні (Михайло Коцюбинський)  

//  Обсяг знань, умінь і навичок, обов'язкових для засвоєння на 
різних етапах навчання. Уже на першій лекції я з тривогою мусив 

констатувати, що мій учень знає за програмою далеко більше 

самого мене (Гнат Хоткевич).  
5. Сукупність номерів, що входять до складу концерту, 

вистави, радіопередачі тощо і які виконує хор, ансамбль, оркестр 
тощо. Пішли інші номери програми вечора, та Настя 

примушувала себе слухати їх (Леся Українка). 
// Друкований покажчик з послідовним переліком номерів 

концерту, передач радіо і телебачення, автора, режисера, дійових 
осіб і виконавців театральної або циркової вистави тощо. 
Навшпиньках пробігла за кулісами Олеся з програмою в руці 
(Олесь Донченко).  

6. Тема твору живопису, яку давали учневі Російської 
імператорської академії мистецтв; картина, малюнок на таку 
тему.  

7. Тема (сюжет) інструментального музичного твору. 
Симфонічна поема приваблює щирістю й емоційністю музики, 

правдивим розкриттям програми.  
8. Докладний план дії електронної машини, записаний 

умовним кодом. Машини працюють за програмою, яку наперед 

задає людина. 
В. ПРОГРАМА  
 (дій) план; (партії) платформа, курс; (концерту) перелік 

виступів, (друкована) програмка; (навчання) обсяг знань; 
(комп'ютера) закодований ряд. 

 
6. 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. СИСТЕМА (від грец. σύστηµα – утворення, складення) – 
1) Порядок, зумовлений правильним розташуванням частин, 
стрункий ряд, зв’язане ціле. 2) Сукупність принципів, покладених в 
основу певного вчення. 3) Форма суспільного устрою (напр., 
державна С.). 4) Форма, спосіб побудови, організація чогось (напр., 
виборча С.). 5) Сукупність господарських одиниць, установ, 
організаційно об’єднаних у єдине ціле (напр., С. кооперації). 
6) Сукупність частин, пов’язаних спільною функцією (напр., 
серцево-судинна С.). 7) Сукупність гірських порід, яким характерна 
певна викопна фауна й флора. 8) С. відліку – тіло або група 
незмінно розташованих одне до одного тіл, відносно якого (яких) 
визначають рух іншого тіла чи місце події в певний момент часу. 
Б. СИСТÉМА ІНФОРМАЦÍЙНА (рос. система 

информационная, англ. information system) – обчислювальна 
система, яка забезпечує доступ користувачів і програм до 
загальної інформації. 
В. АКС ж., автоматизована комп'ютерна система 
 
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. ПРОЦЕС (від лат. processus – проходження, просування 

вперед) – 1) Послідовна зміна предметів і явищ, що відбувається 
закономірним порядком. 2) Сукупність ряду послідовних дій, 
спрямованих на досягнення певного результату. 3) Визначений 
законом порядок діяльності слідчих і судових органів при 
розслідуванні й розгляді кримінальних, а також інших справ; сам 
розгляд справи судом. 
Б. ПРОЦЕС  
 (розвитку) хід, плин, перебіг; (судовий) справа, розгляд, 

розправа. 
В. процес, -у 
 
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. Блок 1 – угода, союз між державами, партіями, організаціями, 
групами людей для досягнення спільної мети.   
Блок 2 – простий механізм для підняття важких предметів, що 

має форму колеса з жолобом; окрема, незалежна частина машини, 
будівлі, матеріалу.  
Б. БЛÓК (рос. блок, англ. block) – 1. Сукупність 

взаємопов’язаних елементів і вузлів пристрою, які виконують певну 
функцію. 2. Фізичний запис групи байтів на носієві даних. 
3. Сукупність елементів, які записують як одне ціле.  4. Набір 
інформаційних одиниць, таких, як слова, знаки чи записи, які 
записані в сусідніх позиціях пам’яті або периферійного пристрою. 
5. У теорії кодування – упорядкований набір символів, що має, як 
правило, фіксовану довжину. 6. У паралельному програмуванні 
блокування – заборона подальшого виконання однієї послідовності 
команд доти, доки інша послідовність не запропонує необхідну 
команду для її розблокування. 
В. блок 1, -а, м. (на) -ці (механізм тощо) 
блок 2, -у, м. (у) -ці (об’єднання, захист, перешкода) 
 
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. КОМАНДА  

наказ; (провід) командування; (танка) екіпаж, обслуга, особовий 
склад, р. залога; колектив, дружина. 
Б. КОМÁНДА (рос. команда, англ. instruction) – мовна 

конструкція, яка точно визначає операцію і за необхідності 
ідентифікує операнди. 
В. КОМАНДА (франц. commande, від лат. commando – доручаю, 

наказую) – 1) Тимчасова або постійна організація для виконання 
певних обов’язків або робіт. 2) військ. Короткий усний наказ. 3) 
тех. Електричний сигнал, дія якого на систему керування 
приводить до виконання певного розпорядження. 4) Код, що 
визначає виконання електронною обчислювальною машиною однієї 
певної операції. 
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10. Доберіть 4 словникові статті з різних лексикографічних 
джерел. Схарактеризуйте тип і призначення кожного із 
використаних словників. 
 

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, 
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співставити факти, переписуватися, міроприємство, як 

виключення з правил, приналежність до організації. 

 
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. 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.  
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Чим вищий валовий дохід, тим вищий рівень життя 

народу. Вигідно не стільки організаціям, скільки фізичним 

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 
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реалізації; загальні позамовні ознаки; мовні особливості; 
підстилі. 

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. 
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      9. Окресліть вимоги до мовної поведінки під час 
публічного виступу. Вкажіть, яку роль під час сприймання 
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. 
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Додаткова інформація: досконало знаю державну мову, 

вільно володію англійською, російською мовами, польською – 

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. 
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19. Прочитайте початкові фрази службових листів, 
визначте, тексти яких листів можуть так починатися. 
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. 
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7. Назвіть основні вимоги до виконання та оформлювання 
курсової і бакалаврської робіт. 

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. 
      Баховець О. Б. Передумови становлення інформаційного 

суспільства в Україні / О. Б. Баховець, Т. О. Грінченко, К. Д. Гуляєв 

та ін. – К.: Азимут-Україна, 2008. – 288 с. 

      Розглянуто основні напрямки становлення та розвитку 

інформаційного суспільства, його ключові складники, концепції та 

проблеми. Проведено огляд соціальних, економічних, політичних 

особливостей інформаційного суспільства, їх відображення в 

українських умовах. Зроблено аналіз тенденцій розвитку світового 

ІТ-ринку та основних елементів інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури, що є складником сучасного суспільства та 

економіки. Розглянуто системи індикаторів інформаційного 

суспільства, які використовують для оцінки рівня його розвитку. 

Запропоновано прототип відповідної національної системи. 

    Книжку розраховано на керівників, фахівців у ІТ-сфері, 

дослідників різних аспектів суспільного розвитку. 

 

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. 
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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. Баховець, Б. О. Електроніка і мікросхемотехніка: навч. 

посібник для студ. спец. "Автоматизоване управління 

технологічними процесами і виробництвами" та інших техн. спец., 

які вивчають питання електроніки / Б. О. Баховець, М. І. Клепач ; –

Рівне, РДТУ. – 1999. – 168 ст. 

2. Богаєнко, Костянтин Іванович «Автоматизоване управління 

електропостачанням теплотехнічних і спеціальних систем» : 

автореф. дис...канд. техн. наук: 05.13.07 / Богаєнко К. І. – К., 

1995 р.–  С. 15. 

 3. Жук В. М., Л. І. Вовк, І. Ю. Попадюк: Аналітичне визначення 

регулювального об’єму двосекційних резервуарів дощових стічних 

вод при різних співвідношеннях камер  / В. М. Жук, Л. І. Вовк, І. Ю. 

Попадюк // Вісник Національного університету "Львівська 

політехніка". Теплоенергетика. Інженерія довкілля. 

Автоматизація. – 2009, № 659. –  40–44 с. 

4. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної 

роботи з дисципліни "Теорія інформації" для студентів напряму 

підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології" заочної форми навчання / Данченков Я.В.; Рівне – 

НУВГП. – 2010 – 14 ст. 

 

  16. Перекладіть українською мовою текст, поданий нижче.  
      Как известно, все системы, возникающие па практике, 

рассматриваются в науке в виде непрерывных или дискретных 

моделей. Одной из самых простых и в то же время эффективных 

моделей дискретных систем являются конечные автоматы. 

      Несмотря на простоту определения, автоматы являются 

естественной и широко используемой конструкцией для 

моделирования дискретно работающих устройств. В частности, 

при помощи них моделируются различные вычислительные 
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системы (компьютеры), получающие все более широкое 

применение. При таком моделировании состояния автомата 

соответствуют возможным состояниям системы, а буквы 

соответствуют допустимым операциям системы. В силу внешних 

воздействий или внутренних причин в таких системах могут 

происходить некорректные переходы. Для того чтобы можно 

было вернуть контроль над системой после некорректных 

переходов, не прибегая к ее анализу, целесообразно проектировать 

систему таким образом, чтобы она обладала некоторой 

«перезагрузочной» последовательностью операций. Таким образом, 

вопрос существования перезагрузочной последовательности и 

вопрос о том, насколько короткой ее можно выбрать являются 

существенными для рассматриваемых систем (З автореферату 

дисертації). 

 

  17. Перекладіть українською мовою текст, поданий нижче.  
Автомат называется однокластерным, если некоторой буквой 

помечен ровно один простой цикл. Ясно, что каждый циклический 

автомат является однокластерным, и легко привести пример 

синхронизируемого однокластерного автомата, не являющегося 

циклическим. Одпокластерпыми автоматами являются декодеры 

полных префиксных кодов и свойство синхронизации для таких 

декодеров равносильно свойству самокоррекции для 

соответствующих кодов. Поэтому получение оценок кратчайшей 

длины синхронизирующих слов для однокластерных автоматов 

представляет большой интерес как с практической точки зрения, 

так и с точки зрения продвижения на пути доказательства 

квадратичной оценки в общем случае.  

     Оценки, полученные для циклических и эйлеровых автоматов, 

интересны еще и тем, что они получены с неявным использованием 

метода расширения. Этот метод является одним из основных для 

получения оценок сверху на функцию Черни. Метод расширения 

получил широкое применение в последние 15 лет и стал основой 

нескольких впечатляющих результатов (З автореферату 

дисертації). 
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18. Визначте спосіб творення фахових термінів.  
Спадне програмування, операнд, макрос, комірка, 

центральний процесор, кеш-пам'ять першого рівня, 

нагромаджувачі, оперативна пам'ять, швидкість обертання, 

клавіатура, монітор, відеоадаптер, розрядність, тека, робочий 

стіл, кошик, символ, веб-вузол, старт, рядок, список, модем, 

розрив, об’єкт, інтерфейс, курсор, програмний файл, операційна 

система, рисунок, динамік. 
 

 19. Відредагуйте науковий текст. 
 Сучасний етап процесного управління підприємством 

характеризується необхідністю управління гнучкими бізнес-

процесами (БП), які орієнтуються на користувача і змінюються на 

основі знань про функціонування підприємства. Це вимагає 

проведення удосконалення таких процесів шляхом їх реорганізації.  

Реорганізація БП направлена на підвищення їх ефективності, 

базується на сукупності заходів по вдосконаленю системи 

управління і технологій діяльності підприємства та орієнтована 

на стратегію розвитку підприємства. Вирішення задачі 

реорганізації бізнес-процесів, як правило, є результатом зміни 

організаційної структури і цілей діяльності підприємства, 

застосування нових технологій, появи нових процесів, зміни 

зовнішнього середовища і т.п. У той же час недостатньо 

дослідженою являється проблема реорганізації гнучких БП, які 

динамічно змінюються під час виконання відповідно зовнішнім 

впливам і еволюції цілей підприємства, що вимагає розробки 

підходів до реорганізації і управління такими бізнес-процесами (З 

автореферату дисертації). 

   
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 
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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 

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 
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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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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) різновид сучасної літературної мови, яким 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 

«Рівневодоканал». 

В. Зміни в сфері комп’ютеризації 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


