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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 в 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

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.  

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. ОХОРОНА ім., ж., -и. 1. Оберігання від знищення, 
пошкодження, небезпеки. Охорона навколишнього середовища. 

2. Загін, що оберігає, охороняє, забезпечує щось. Лісова охорона. 

       Б. ОХОРОНА ПРИРОДИ – в Україні система державних і 
громадських заходів, спрямованих на збереження, раціональне 
використання і відтворення природних багатств в інтересах 
нинішнього і майбутніх поколінь. Як складова частина 
природокористування О. п. тісно пов'язана з раціональним 

використанням природних ресурсів. О. п. включає запобіжні 
заходи (створення умов для збереження природної рівноваги в 
даному регіоні, зокрема шляхом організації заповідників, 
заказників, пам'яток природи тощо) та активні заходи (запобігання 
чи усунення забруднення ландшафтів, комплексна розробка 
корисних копалин тощо). Важливими принципами сучасної 
системи заходів з О. п. є запобігання негативним наслідкам 

антропогенного впливу на природу, комплексність, повсюдність і 
територіальна диференційованість, наукове обґрунтування. О. п. в 
Україні здійснюють на основі положень відповідних законів і 
постанов директивних органів. Верховна Рада України прийняла 
Закони України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (1991), «Про охорону атмосферного повітря» (1992), 

«Про тваринний світ» (2002) та низку кодексів, зокрема Земельний 

кодекс України (2001), Водний кодекс України (1995), Кодекс 
України про надра (1994) та Лісовий кодекс України (1994). 

Контроль за додержанням законодавства в галузі О. п., виконанням 

відповідних постанов покладено на Державну екологічну 
інспекцію України. Україна бере активну участь у міжнародному 
співробітництві з О. п., зокрема за лінією ООН (постійний член 

Програми ООН з навколишнього середовища). 
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     В. ОХОРОНА ПРАЦІ – система державних, правових, 

технічних, санітарно-гігієнічних та організаційних заходів, 
спрямованих на створення безпечних для життя і здоров'я 
працівників умов роботи. Правила та інструкції з О. п. є 
обов'язковими і для адміністрації, і для робітників та службовців. В 

Україні нагляд та громадський контроль в галузі О. п. покладено на 
профспілки. Нагляд за О. п. проводять також спеціальні державні 
інспекції (гірничо-технічні, санітарні тощо) та органи прокуратури.  

   

 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. БАЛАНС, у, ч. 1. бухг. Порівняльний підсумок прибутків і 
видатків при завершенні розрахунків, а також відомість, у якій 

зафіксовано цей підсумок. – У твоїх вікнах, на службі, ще 

світилося.., — Баланс підбивали. Морока та й годі... (Василь 
Кучер, Трудна любов, 1960, 520).  

       2. чого, який. Співвідношення між взаємозв'язаними 

частинами, сторонами чого-небудь, між тим, що надходить і що 

витрачається. В'яне вся рослина або окремі її частини. Основна 

причина – порушення водного балансу в рослині (Захист рослин, 

1952, 85); Серед радіоактивних елементів, розпад яких поповнює 

баланс тепла Землі, найважливіші уран, торій, калій, рубідій і 

самарій (Наука і життя, 1, 1957, 23);       

       Б. БАЛАНС ВОДНИЙ (рос.: баланс водный; англ.: water 

balance) – співвідношення між надходженням і витратами води (з 
урахуванням її запасів) за певний інтервал часу для будь-якого 

об'єкта. Б. в. земної кулі визначають за рівнянням, відповідно до 
якого кількість опадів атмосферних, що випадають на поверхню 

океанів і суходолу (1020 мм), дорівнює сумарному випаровуванню 

з поверхні океанів (880 мм) і суходолу (140 мм). Б. в. для будь-якої 
території суходолу за багаторічний період виражають рівнянням, за 
яким кількість атмосферних опадів, що випадають на поверхню 

суходолу, дорівнює сумі величин випаровування і стоку з тієї самої 
поверхні. Дані для складання Б. в. одержують внаслідок 
спостережень на гідрометеостанціях. Аналіз цих даних має велике 
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значення для розв'язання питань водопостачання та інших 
господарських розрахунків. 
        В. БАЛАНС бухг., підсумок. 
        БАЛАНС (чого, який – між частинами чого-небудь), 

співвідношення. 
        БАЛАНС перен., рівновага. 
 

 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. безпека, -и, д. і м. -ці 
     Б. БЕЗПЕКА, и, ж. Стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не 
загрожує. За мурами лубенського замка, слава Богу, можна 

почувати себе в цілковитій безпеці (Яків Качура, Вибр., 1953, 5).  

В. безпека – небезпека 
 

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. ЗРОШЕННЯ, ЗРО́ШУВАННЯ, ІРИГА́ЦІЯ, 

ЗВОЛО́ЖЕННЯ, ЗВОЛО́ЖУВАННЯ, ДОЩУВА́ННЯ. – Ідея 

зрошення наших степів не нова. Не мені вона належить - 

належить вона самому народові, – говорив Мурашко (О. Гончар); З 

завтрашнього дня мав двигун гнати воду з Дніпра на городи, і 

Савку Бондаря правління артілі призначило на бригадира з іригації 

(Д. Бедзик); Дощування посівів. 

      Б. Зрошення (іригація) – штучне поповнення запасів води в 
ґрунті з метою утворення в ньому сприятливого водно-повітряного, 

теплового і поживного режимів для росту і розвитку рослин 

незалежно від атмосферних опадів. 
       В. ЗРОШЕННЯ, ЗРОШУВАННЯ с.г., техн. орошение; з. 
лиманове орошение лиманное; з. поверхневе орошение 
паводковое 
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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. ЗАПЛАВА – частина дна річкової долини, що затоплюється 
під час повені. Ширина З. великих рівнинних рік становить кілька 
кілометрів, досягаючи 20–40 км (окремі частини З. Єнісею, Лени, 

Дніпра) і навіть 100 км (З. Амазонки). Складається з алювіальних 

відкладів. Рельєф заплав великих рік ускладнений прирусловими 

валами, дюнами тощо. 
       Б. ЗАПЛАВА, заплавина, плавні, займище; оболонь, оболоння. 
       В. ЗАПЛАВА, и, ж. Частина річкової долини, що затоплюється 
під час весняної повені. Невелика річка Соболянка, але норов свій 

має. Ранньою весною, саме в той час, коли вирушають у поле 

трактори, розливається широко, топить усі заплави та озерні 

плеса (Юрій Збанацький, Переджнив'я, 1960, 142); На кінець літа 

Дунай вужчає, заплава просихає (Михайло Чабанівський, Балкан, 

1960, 10). 

 

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).  

       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. 
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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. Стари́ця – відокремлена від річки ділянка її колишнього 
річища або озеро, що лежить у старих, залишених річкою річищах. 

Зазвичай невеликі за площею, вони поширені в долинах річок 
рівнинної частини України – у заплавах Дніпра, Десни, Сули, Псла, 
Сіверського Дінця. Водночас у деяких розширених і знижених 
місцях заплав річка може заливати великі площі (озера Люб'язь і 
Нобель на річці Прип'ять). 
      Спочатку стариця є старичним озером, яке поступово 

заноситься наносами, замулюється, заростає і перетворюється на 
болото, а потім – вологі луки. Стариці є важливими осередками 

біологічної різноманітності. 
       Б. СТАРИЦЯ, і, ж. 1. діал. Стара жінка. От не було на 

молодиці, та сталось на стариці! (Номис, 1864, № 10060).  

       2. діал. Жебрачка.  
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       3. Заплавне озеро. Дніпро з притоками, стариками, 

старицями, поснувався по землі (Олександр Довженко, III, 1960, 

502); Під час весняних розливів, коли значну частину долини 

заливає, ріка нерідко прокладає собі нове русло, залишаючи на місці 

старого озера, які називають старицями (Фіз. геогр., 7, 1957, 109).  

       4. Старе русло річки. Оксана, звичайно, і не згадає про ятері на 

стариці, коли він помре, і зогниють вони в мулі (Драч, Іду.., 1970, 

51). 

       В. стариця, -і, ор. -ею 

 

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

Поясніть призначення кожного з них. Випишіть словникову 
статтю з цим словом зі словника іншого типу. 
       А. ВОДА – Н2О, дуже поширена в природі хімічна сполука; 
добрий розчинник - природна в. містить розчинені солі та гази 

(особливо морська в. і мінеральні в.); очищають в. від забруднень 
переважно методом дистиляції (дистильована в.) та методом 

іонного обміну; деякі параметри чистої в. – температура кипіння, 
температура переходу у твердий стан, потрійна точка – підстава 
для встановлення шкали температури. 

      Б. ВОДА ім., ж., -и, мн., -и. 1. лише одн. Прозора безбарвна 
рідина, яка в чистому вигляді становить собою найпростішу 
хімічну сполуку водню з киснем. Залізти у воду. 2. Водна маса 
джерел, озер, річок, морів, океанів; водна поверхня. Води Дніпра. 3. 

лише мн. Мінеральні джерела, а також курорт із такими джерелами. 

Лікувальні води. 

      В. Не розлий вода Нерозлучні. – Хлопці були дружні… Про них 

так і казали: «Не розлий вода» (М.Білкун «Культурний 

відпочинок»). 

     Ні за холодну воду Нічого не робити; нічим не займатися. – 

Степан одказував: «доки не проведу свої лелек в ирій, не візьмусь 

ані за холодну воду!» (Григір Тютюнник «Кізонька»). 

        

  9. 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. ДРЕНАЖ, у, ч. 1. тільки одн., техн. Осушування ґрунту за 
допомогою системи траншей, підземних труб, канав і каналів; 
дренування. Багаторічною практикою встановлено, що дренаж 

важких ґрунтів дає змогу підвищити врожайність 

сільськогосподарських культур на 20—30 процентів (Механ. і 
електриф., 1953, 295); // Система осушувальних траншей, 

підземних труб, канав і каналів. Дренаж у земляних греблях не 

закладають далі ніж на одну третину від підошви низового укосу 

(Довідник сільського будівельника, 1956, 46).  

       2. мед. Виведення з порожнини тіла, рани гною, рідини за 
допомогою особливої трубки або марлевих смужок; дренажування. 
Дренаж рани; // Пристосування, за допомогою якого виводять гній, 

рідину з порожнини тіла, рани. Ввести дренаж. 

      Б. ДРЕНАЖ, *дренаж, **drainage, ***Dränage, Drainage, 

Entwässerung, Bodenentwässerung – 1) Спосіб осушення територій 

родовищ корисних копалин шляхом збирання й відведення 
підземних гравітаційних вод у ріки, озера чи спеціальні гірничі 
виробки. У гірничій справі Д. застосовують для захисту шахт і 
кар'єрів від підземних вод шляхом перехоплення їх за допомогою 

дренажних пристроїв у період будівництва й експлуатації. 
Дренажні пристрої поділяють на поверхневі, підземні і 
комбіновані. До поверхневих належать: вертикальні 
водознижувальні і водовбирні свердловини, горизонтальні 
дренажні свердловини, голкофільтрові установки і випереджальні 
поверхневі траншеї, до підземних – дренажні штреки, наскрізні 
фільтри, підняттєві свердловини, водознижувальні колодязі, а 
також випереджувальні виробки (горизонтальні і похилі 
свердловини). За схемою розташування дренажні пристрої 
поділяють на кущові, лінійні, контурні, сітчасті, а в розрізі також - 

на одно- і багатогоризонтні, колекторні і безколекторні. 2) 

Осушування ґрунту за допомогою траншей, підземних труб, дрен, 

канав і каналів, а також система осушувальних траншей, підземних 

труб, канав і каналів. 
       В. дренаж, -у, ор. -ем 
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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.  

 

       12. 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 
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шостого, через пару днів, засідання продовжується 50 

хвилин, співставити факти, переписуватися. 

 

      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. 
      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. 
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      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 

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  (професійного спілкування). 
      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. 
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ЗАВДАННЯ 3 

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

репрезентували різні функціональні стилі. Схарактеризуйте 
кожен із названих стилів за планом: а) сфера вживання; 
б) призначення; в) жанри реалізації; д) загальні позамовні 
ознаки; е) мовні особливості; є) 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.  
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       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 
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. 
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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 – 

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. 
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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. 
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. 
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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. 

 

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. 
      Яцик А.В. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, 

управління : підручник / Яцик А.В., Грищенко Ю.М. Волкова Л.А. 

Пашенюк І.А. – К.: Генеза, 2007 . – 360 с.  

      У підручнику викладено особливості формування водного 

господарства як галузі економіки. Подано класифікацію водних 

ресурсів, характеристику їх запасів і розподіл. Розглянуто види 

водоспоживання, основні споживачі води, їх особливості та 

вимоги. З’ясовано види регулювання стоку, складання 

водогосподарських балансів та схем комплексного використання 
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водних ресурсів, основні джерела забруднення водних ресурсів та 

заходи щодо запобігання негативного впливу води на навколишнє 

природне середовище. Наведено критерії та параметри цінності 

гідрологічних охоронних територій та об’єктів. Розглянуто досвід 

управління водними ресурсами в розвинених країнах і розроблено 

рекомендації щодо запровадження басейнового принципу 

управління в Україні.  

      Підручник для студентів вищих навчальних закладів, наукових 

та інженерно-технічних працівників. 

       

      12. Підберіть наукову статтю за Вашим фахом (обсяг – 1–

1,5 друкованих сторінок) і складіть до неї анотацію.  

 

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

 

      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. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 133/94-ВР // 

Відомості Верховної Ради України,1994. – № 36 – Ст.340.  

      2. Коротун І.М., Коротун С.І., Година С.В. До проблеми 

геоморфологічного обґрунтування реконструкції осушувальних 

систем у Західному Поліссі України // Українська геоморфологія: 

стан і перспективи: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 

Меркатор: 1997 р. – 125–128 С. 

 3. Приходько М. М. Водні ресурси Івано-Франківської області: 

забезпеченість, якість, проблеми використання та охорони / М. М. 

Приходько: Український географічний журнал. – 2004 ,№ 1. – С.22-

27 
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 4. Хвесик М. А. Економіко-правове регулювання 

природокористування, монографія: Хвесик М. А., Горбач Л. М., 

Кулаковський Ю. П. – К.: Кондор, 2004. – 524 с. 

 

         16. Перекладіть українською мовою текст, поданий 

нижче.  
Оснащение существующих гидротехнических сооружений 

оросительных и водохозяйственных систем средствами 

автоматики на базе использования энергии воды является 

перспективным направлением внедрения передовых технологий. 

Автоматизируя водопропускные сооружения на системах 

водораспределения возможно достичь обеспечения 

технологического процесса регулирования водоподачи (частично 

или полностью) без непосредственного участия человека. 

Наиболее надежными являются гидроавтоматы, в которых 

отсутствуют как механические подвижные части, так и 

всевозможные датчики, подающие сигнал для начала процесса 

регулирования. К таким сооружениям относятся 

гидродинамические стабилизаторы расхода, которые могут быть 

вписаны в башенные водосбросы, водовыпуски, перепады, дюкеры и 

трубчатые переезды. Основное условие работы 

гидродинамических стабилизаторов – наличие двух напорных 

потоков – транзитного, подаваемого из верхнего бьефа в нижний, 

и управляющего, который подается из любого бьефа благодаря 

наличию расширяющегося выходного участка (диффузора), 

снижающего пьезометрическую линию водовыпуска. 

Управляющим сигналом для различных конструкций может 

являться непосредственный уровень верхнего, нижнего или обоих 

бьефов. 

 

          17. Перекладіть українською мовою текст, поданий 

нижче.  
      Стремительное развитие и расширение урбанизированных 

территорий оказывают отрицательное влияние на экологию 

городов. Наиболее отзывчивыми индикаторами на факторы 
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антропогенной деятельности являются водные объекты, а также 

прилегающие к ним территории и земли.  

      В целях апробации и применимости методики Власова к 

сложивщимся инженерно-экологическим условиям, в 2010 г. нами 

проведена комплексная оценка состояния водных объектов 

городского парка, которая основывалась на бальной оценке 

генезиса, состоянии водосборной площади и качестве водной 

среды. Результатом комплексной оценки явился суммарный балл, 

который, определил направление инженерно-мелиоративного 

обустройства водоемов. 

      Оценка генезиса водоемов основывалась на изучении 

естественноисторических условий формирования водоемов, т.е. 

отнесение водоемов в ту или иную группу, например, городские 

водные объекты природного происхождения, зарегулированные 

водоемы хозяйственно-бытового и рекреационного назначения и 

т.п.  

 

18. Визначте спосіб творення фахових термінів.  
Лісотехнічні меліорації, водний гіацинт, річковий візерунок, 

фільтр-поглинач, торф’яний килим, поливне крило, гребінь загати, 

пазуха у відкосі берега, улоговина-канал, система подавання чистої 

води; коливання рівня підземних вод, нефільтрована нафта, 

сапропель, лебідка водопідіймальна, водопроникність, чаша 

водойми, осушення, зрошення, дзеркало водне, каротаж, інтрузія, 

прискорене водовідведення, дренажна призма, гідроізоляція, брівка 

траншеї, меліоративний моніторинг, старіння річки, капілярна 

вода, вода гравітаційна, добігання води, робоча зона, ГДК 

(гранично допустима концентрація), горіння. 

       

       19. Відредагуйте науковий текст. 
       В наш час вже усвідомлена небезпека забруднення і 

виснаження водних ресурсів. Значною мірою зрозумілі й шляхи 

вирішення цієї задачі. Але спроби обмежити шкідливий 

антропогенний вплив на оточуюче середовище лише шляхом 

створення систем обробки відходів, наприклад, очистки стічних 
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вод, поки не призвели до помітного покращення ситуації. Виникає 

необхідність пошуку принципово нових розвитку виробництва і 

природокористування.  

     Основні результати представлялись та доповідались на: 

щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького 

складу і студентів Волинського державного університету імені 

Лесі Українки, VIII з'їзді Українського географічного товариства, 

пленарних міжвузівських координаційних нарадах по проблемі 

ерозійних, руслових і гирлових процесів (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 

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 нефілологами, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

        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). 

      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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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, 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) іригація – зрошування, інституція – заклад; 

б) горизонт – обрій, раціональний – свіжий; 

в) інстинктивний – підсвідомий, превалювати – запобігати; 

г) фактор – чинник, 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. В збереженні природи – порятунок людства. 

Г. Університет готує конкурентоспроможних економістів й 

інженерів. 

    15. В усіх словах правильно виділено наголошені 
склади в рядку 
а) очисник, мілизна, підігнутий;              

 б) стовідсотковий, трубчастий, циліндровий; 

в) болотистий, навскоси, середина;                     

 г) підпірний, мережа, інструктаж. 

       16. Усі слова написано правильно в рядку 
а) глибиннопомповий, важко-доступний, землевласник; 

б) дренажно-шляховий, дреноукладальний, вакуум-компресор; 

в) біо-технології,  вибухонебезпечний, восьмигодинний; 

г) незначний, по-європейськи, бездоріжжя. 

     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 складання 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. 
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21. Словники та їх роль у професійному спілкуванні. Типи 

словників.  
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. 
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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. 
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. 
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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.  
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. 
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